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พระราชบัญญัติ 
สุรา 

พ.ศ. ๒๔๙๓ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ใหไว ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ 
เปนปที่ ๕ ในรัชกาลปจจุบัน 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสุรา 
 

พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาจึงมีพระบรมราชโองการให
ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกกฎหมายภาษีชั้นใน จุลศักราช ๑๒๔๙ พระราชบัญญัติภาษี

ชั้นในเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชบัญญัติแกไขภาษีชั้นใน  พุทธศักราช๒๔๕๙ 
พระราชบัญญัติภาษีชั้นในเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๖๐ พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแกไขเพิ่มเติม 
พุทธศักราช  ๒๔๖๗ พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๖๙ พระราชบัญญัติ
ภาษีชั้นในแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแกไขเพิ่มเติม 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ (ฉบับที่ ๒) พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕ และ
พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูทําการแทน 
“เจาพนักงานสรรพสามิต”  หมายความวา เจาพนักงานกรมสรรพสามิต ซ่ึง

อธิบดีแตงตั้งใหมีอํานาจและหนาที่เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา เจาพนักงานสรรพสามิตและผูซ่ึงอธิบดี

แตงตั้งใหมีอํานาจและหนาที่เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๗/ตอนท่ี ๑๖/หนา ๓๔๖/๒๑ มีนาคม ๒๔๙๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“สุรา”  หมายความรวมถึงวัตถุท้ังหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอลซ่ึงสามารถ
ด่ืมกินไดเชนเดียวกับน้ําสุราหรือซ่ึงด่ืมกินไมได แตเมื่อไดผสมกับน้ําหรือของเหลวอยางอื่นแลว 
สามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ําสุรา 

“สุราแช”  หมายความวา สุราท่ีไมไดกล่ันและใหหมายความรวมถึงสุราแชท่ีได
ผสมกับสุรากลั่นแลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย 

“สุรากล่ัน”  หมายความวา สุราท่ีไดกล่ันแลว และใหหมายความรวมถึงสุรากล่ัน
ท่ีไดผสมกับสุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย 

“เชื้อสุรา”  หมายความวา แปงเชื้อสุรา แปงขาวหมักหรือเชื้อใดๆ ซ่ึงเม่ือหมัก
กับวัตถุหรือของเหลวอ่ืนแลวสามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลท่ีใชทําสุราได 

 
หมวด ๑ 

การทําสุราและการนําสุราเขามาในราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๕๒  หามมิใหผูใดทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเคร่ืองกล่ันสําหรับทําสุราไวใน

ครอบครอง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 
การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕ ทวิ  ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา ตองปฏิบัติตามวิธีการและเง่ือนไขท่ี

อธิบดีกําหนดวาดวยกรรมวิธีเกี่ยวกับการทําสุรา การใชวัตถุดิบ ระยะเวลาและวิธีการเก็บสุรา ชนิด
ของสุราและแรงแอลกอฮอล จํานวนสุราที่ใหทําและขายในทองที่ที่กําหนด 

 
มาตรา ๖๓  หามมิใหผูใดนําสุราเกินกวาหนึ่งลิตรเขามาในราชอาณาจักร เวนแต

จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต 
การนําสุราเขามาในราชอาณาจักร เพื่อเปนตัวอยางสินคาหรือมิใชเพื่อการคา 

อธิบดีมีอํานาจผอนผันใหนําเขามาได ตามจํานวนและทางดานศุลกากรท่ีอธิบดีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยไมตองขอรับใบอนุญาต 

บทบัญญัติในมาตรานี้ มิใหใชบังคับแกผูทําการตามหนาท่ีผูขนสงโดยสุจริต 
 

หมวด ๒ 
ภาษีสุรา 

   
 

                                                 
๒ มาตรา ๕ ทวิ เพิม่โดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๓ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๔  ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรานอกจากทําสุราสําหรับใชในบานเรือนตอง
เสียภาษีสําหรับสุราที่ทําไดกอนขนสุราออกจากโรงงานตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง การเสีย
ภาษีใหกระทําโดยการปดแสตมปสุราท่ีภาชนะบรรจุสุราในความควบคุมของพนักงานเจาหนาท่ี 
เวนแตในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีจะกําหนดวิธีการเสียภาษีโดย
วิธีอื่นโดยออกเปนกฎกระทรวงก็ได๕ 

ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตทําสุราสงสุราท่ีตนทําในราชอาณาจักรออกไปนอก
ราชอาณาจักร ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราอาจขอยกเวนภาษีสุรา สําหรับสุราท่ีจะสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรนั้นได โดยตองปฏิบัติตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการ
ขอและการยกเวนภาษีสุรา การเก็บและการขนสุราดังกลาวออกจากโรงงานสุราเพื่อสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงสุราหรือภาชนะบรรจุสุราตามมาตรา ๒๒ ใหผูไดรับ
อนุญาตปดแสตมปสุราใหมที่ภาชนะบรรจุสุราโดยไมตองเสียภาษีอีก 

 
มาตรา ๗ ทวิ๖  ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกําหนดวิธีการเสียภาษีโดยวิธีอื่นนอกจาก

วิธีการปดแสตมปสุราตามมาตรา ๗ ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 

 
มาตรา ๗ ตรี๗  กฎกระทรวงกําหนดวิธีการเสียภาษีโดยวิธีอื่นนอกจากวิธีการปด

แสตมปสุราตามมาตรา ๗ ไมกระทบกระเทือนการเสียภาษีสุราท่ีไดกระทําโดยวิธีปดแสตมปสุรา
ไปแลวกอนวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ 

บรรดาแสตมปสุราท่ีผูไดรับใบอนุญาตทําสุราซ้ือไวกอนวันท่ีกฎกระทรวงใช
บังคับ และยังมิไดใชปดภาชนะบรรจุสุราใหใชเปนเครดิตในการเสียภาษีสุราไดโดยวิธีสงคืน
แสตมปสุราดังกลาว 

 
มาตรา ๘๘  ผูนําสุราเขามาในราชอาณาจักรจะตองเสียภาษีสุราโดยปดแสตมป

สุราท่ีภาชนะบรรจุสุราตามอัตราท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง เวนแตสุรานั้นมีปริมาณไมเกินหนึ่ง

                                                 
๔ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๕ มาตรา ๗ วรรคหนึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา 

พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๖ มาตรา ๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๗ มาตรา ๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลิตร และไดเปดภาชนะท่ีบรรจุแลว การปดแสตมปสุราจะตองปดกอนขนผานดานศุลกากร แต
อธิบดีจะอนุญาตใหนําไปปด ณ สถานที่อื่น ในความควบคุมของพนักงานเจาหนาท่ีก็ได 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงภาชนะบรรจุสุราตามความในมาตรา ๒๒ ผูไดรับ
ใบอนุญาตจะตองปดแสตมปสุราที่ภาชนะใหมอีกกึ่งหนึ่ง 

 
มาตรา ๘ ทวิ๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๘ ตรี๑๐  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเสียภาษีสุราในอัตราท้ัง

ตามมูลคาและตามปริมาณ ใหเสียภาษีในอัตราท่ีคิดเปนเงินสูงกวา 
 
มาตรา ๘  จัตวา๑๑  การเสียภาษีสุราตามมูลคานั้น ใหถือมูลคาตาม (๑) และ 

(๒) โดยใหรวมภาษีสุราท่ีพึงตองชําระดวย ดังน้ี 
(๑)  ในกรณีสุราที่ทําในราชอาณาจักร ใหถือตามราคาขาย ณ โรงงานสุรา 
ในกรณีไมมีราคาขาย ณ โรงงานสุรา หรือราคาขาย ณ โรงงานสุรา ดังกลาวมี

หลายราคา ใหถือตามราคาที่อธิบดีประกาศ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ

มูลคาของสุราที่ทําในราชอาณาจักร เพื่อถือเปนเกณฑในการคํานวณภาษี โดยกําหนดจากราคาขาย 
ณ โรงงานสุราในตลาดปกติได 

(๒)  ในกรณีสุราที่นําเขามาในราชอาณาจักร ใหถือราคา ซี.ไอ.เอฟ.ของสุราบวก
ดวยอากรขาเขา คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน และภาษีและ
คาธรรมเนียมอื่นตามท่ีจะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่มตามท่ี
กําหนดในหมวด ๔ ลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร 

ในกรณีที่ผูนําเขาไดรับยกเวนหรือลดอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ใหนําอากรขาเขาซ่ึงไดรับยกเวนหรือลดอัตราดังกลาวมารวมใน
การคํานวณมูลคาตาม (๒) ดวย 

ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ตาม (๒) ไดแกราคาสินคาที่บวกดวยคาประกันภัยและคาขนสง
ถึงดานศุลกากรในราชอาณาจักร ท้ังน้ี เวนแต 

(ก)  ในกรณีท่ีอธิบดีกรมศุลกากรประกาศใหราคาในทองตลาดสําหรับสุรา
ประเภทใดประเภทหนึ่งท่ีตองเสียอากรตามราคาเปนรายเฉล่ีย ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตรา
ศุลกากร ใหถือราคานั้นเปนราคาสุราในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

                                                 
๙ มาตรา ๘ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๐ มาตรา ๘ ตรี เพิ่มโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๑๑ มาตรา ๘ จัตวา แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข)  ในกรณีท่ีเจาพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเขาใหมตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถือราคานั้นเปนราคาสุราในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

 
มาตรา ๘ เบญจ๑๒  ใหผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา แจงราคาขาย ณ โรงงานสุราตอ

อธิบดีตามแบบและภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๘ ฉ๑๓  ในกรณีสุราท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีจะประกาศ

กําหนดใหกรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีเพื่อกรมสรรพสามิตก็ได 
 
มาตรา ๙  การปดแสตมปสุราจะเปนการสมบูรณตอเม่ือไดปดครบถวนตาม

อัตราและไดขีดฆาแสตมปนั้นแลว 
การปดและขีดฆาแสตมปสุราใหเปนไปตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๐  ผูสงสุราออกไปนอกราชอาณาจักรมีสิทธิไดรับคืนคาภาษีสุราสําหรับ

สุราที่สงออกไปนั้น โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๐ ทวิ๑๔  สุราท่ีไดรับยกเวนภาษีสุราหรือไดคืนคาภาษีสุราถานํากลับเขา

มาในราชอาณาจักร ใหผูนําเขาเสียภาษีสุราตามอัตราเดียวกับผูไดรับใบอนุญาตทําสุราและให
ปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๑  สุราซ่ึงไดทําการขนออกจากโรงงานสุราท่ีไดรับอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้ ถาเจาของพิสูจนใหเปนท่ีพอใจอธิบดีไดวา ไดแปรสภาพไปเองจนไมสมควรจะ
ใชด่ืมตอไป และไดสงคืนโรงงานสุราโดยปฏิบัติตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
เจาของสุรานั้นมีสิทธิที่จะไดรับคืนคาภาษีสุราสําหรับสุราที่สงคืนนั้น 

 
หมวด ๓ 

การใชและการขนสุรา 
   

 
มาตรา  ๑๒   หามมิให ผู ใดใช สุราทําของส่ิงหนึ่ ง ส่ิงใดตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงเพื่อการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต 
บทบัญญัติในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกการใชสุราในการปรุงยาตามใบสั่งของ

แพทย 
                                                 

๑๒ มาตรา ๘ เบญจ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๓ มาตรา ๘ ฉ เพิม่โดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๔ มาตรา ๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตาม ๑๓  หามมิใหผูใดทําการขนสุราท่ียังมิไดเสียภาษีโดยถูกตองออกจาก

โรงงานสุรา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 
 
มาตรา ๑๔  หามมิใหผูใดทําการขนสุราต้ังแตสิบลิตรข้ึนไป เวนแตจะไดรับ

ใบอนุญาตขนสุราจากเจาพนักงานสรรพสามิต หรือสําหรับกรณีขนสุราที่นําเขามาในราชอาณาจักร
จากเจาพนักงานศุลกากร หรือเปนสุราชนิดท่ีไดมีกฎกระทรวงยกเวนใหทําการขนไดโดยไมตองมี
ใบอนุญาตขนสุรา 

ผูไดรับใบอนุญาตตองนําใบอนุญาตขนสุรากํากับไปกับสุราที่ขนดวย 
 
มาตรา ๑๕  ผูใดทําการขนสุราท่ีทําในราชอาณาจักรเกินกวาหนึ่งลิตร แตไมถึง

สิบลิตรเขาในหรือออกนอกเขตทองท่ีท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ตองไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานสรรพสามิต  ท้ังนี้ มิใหใชบังคับแกกรณีท่ีผูโดยสารทําการขนสุราโดยยานพาหนะ
สาธารณะท่ีรับสงคนโดยสารเปนปกติผานเขตทองท่ีท่ีกําหนดนั้น  หรือเปนสุราชนิดท่ีไดมี
กฎกระทรวงยกเวนใหทําการขนไดโดยไมตองมีใบอนุญาตขนสุรา 

ผูไดรับใบอนุญาตตองนําใบอนุญาตขนสุรากํากับไปกับสุราที่ขนดวย 
 
มาตรา ๑๖  ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตใหขายสุราประเภทท่ี 

๑ หรือประเภทท่ี ๒ ออกหนังสือสําคัญสําหรับการขนสุราออกจากสถานท่ีขายสุราของตนไดตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด หนังสือสําคัญเชนวานี้ ใหถือเสมือนหนึ่งเปนใบอนุญาตขนสุราดังกลาวในมาตรา 
๑๔ ตามเงื่อนไขนั้น 

 
หมวด ๔ 

การขายสุรา 
   

 
มาตรา ๑๗  หามมิใหผูใดขายสุราหรือนําสุราออกแสดงเพื่อขาย เวนแตจะไดรับ

ใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต 
 
มาตรา ๑๘  บทบัญญัติในมาตรา ๑๗ มิใหใชบังคับแก 
(๑)  การขายสุราท้ังหมดในคราวเดียวภายใตความควบคุมของเจาพนักงาน

สรรพสามิต ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
(๒)  การขายในการบังคับคดี 
(๓)  การขายโดยคําสั่งของอธิบดีกรมศุลกากร ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
 
มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตขายสุรามี ๗ ประเภท คือ 
ประเภทท่ี ๑  สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเปนจํานวนตั้งแตสิบลิตรข้ึน

ไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประเภทท่ี ๒  สําหรับการขายสุราท่ีทําในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเปนจํานวน
ต้ังแตสิบลิตรข้ึนไป 

ประเภทท่ี ๓  สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวาสิบลิตร 
ประเภทท่ี ๔  สําหรับการขายสุราท่ีทําในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเปนจํานวนตํ่า

กวาสิบลิตร 
ประเภทท่ี ๕  สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเปนจํานวนตํ่ากวาสิบลิตรเพื่อ

ด่ืม ณ สถานที่ขายเปนการชั่วคราวไมเกินสิบวัน 
ประเภทท่ี ๖  สําหรับการขายสุราท่ีทําในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเปนจํานวนตํ่า

กวาสิบลิตร เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเปนการชั่วคราวไมเกินสิบวัน 
ประเภทท่ี ๗  สําหรับการขายสุราครั้งหนึ่งเปนจํานวนตํ่ากวาสิบลิตร เพื่อด่ืม

ภายในสมาคมหรอืสโมสร 
 
มาตรา ๑๙ ทวิ๑๕  ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๔ ตามมาตรา ๑๙ ใหออกใหแก

ผูทําการขายเรไดดวย 
การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขใหผูไดรับใบอนุญาตขายสุราปฏิบัติ
ดวยก็ได 

ใบอนุญาตขายสุราท่ีออกตามวรรคสอง ใหถือเปนใบอนุญาตขนสุราสําหรับใช
กํากับสุราที่นําไปขายเรนั้นดวย 

 
มาตรา ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี ๓ หรือประเภทท่ี ๔ จะขายสุรา 

ไดแตเฉพาะภายในเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๑  หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี ๑ หรือประเภทท่ี ๒ 

เก็บหรือรักษาสุราประเภทที่ไดรับอนุญาตใหขายไว ณ ท่ีอ่ืน นอกจากที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาต เวน
แตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต 

 
มาตรา ๒๒  หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี ๑ หรือประเภทท่ี ๒ 

ทําการเปล่ียนแปลงสุรา โดยเอาสุราอื่นใด หรือน้ํา หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงหรือ
เปล่ียนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานสรรพสามิต 
และทําตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

ถาปรากฏวา สุราท่ีมีอยูในความครอบครองของผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวใน
วรรคกอนเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ซ่ึงมิไดเปนไปตามธรรมชาติ ใหสันนิษฐานไวกอนวา ผูนั้นทํา
การเปลี่ยนแปลงสุรา 

 

                                                 
๑๕ มาตรา ๑๙ ทวิ เพิม่โดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓  หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ ถึงประเภทที่ ๗ ทํา
การเปล่ียนแปลงสุรา โดยเอาสุราอื่นใด หรือน้ํา หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงหรือ
เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เวนแตผูซื้อไดรองขอใหเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น 

ถาปรากฏวาสุราท่ีมีอยูในความครอบครองของผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวใน
วรรคกอนเปล่ียนแปลงเปนอยางอื่น ซ่ึงมิไดเปนไปตามธรรมชาติ ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นทํา
การเปลี่ยนแปลงสุรา 

 
หมวด ๕ 
เชื้อสุรา 

   
 

มาตรา ๒๔  หามมิใหผูใดทําหรือขายเชื้อสุรา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานสรรพสามิต 

 
มาตรา ๒๕  หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครองเวนแตจะเปนผูไดรับ

ใบอนุญาตตามความในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว 
 

หมวด ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๒๖  ใบอนุญาตซ่ึงออกตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ 
และมาตรา ๒๔ ใหใชไดเฉพาะในสถานท่ีท่ีระบุไวในใบอนุญาต และผูไดรับใบอนุญาตจะตอง
แสดงใบอนุญาตนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย 

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตก็ดี การโอนใบอนุญาตเชนวานี้ก็ดี 
จะทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตใหทําสุราตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง หรือไดรับ

ใบอนุญาตขายสุราตามมาตรา ๑๙ ประเภทท่ี ๑ หรือประเภทท่ี ๒ หรือประเภทท่ี ๓ หรือไดรับ
ใบอนุญาตใหใชสุราตามมาตรา ๑๒ หรือไดรับใบอนุญาตใหทําหรือขายเชื้อสุราตามมาตรา ๒๔ 
จะตองทําบัญชีประจําวันและบัญชีงบเดือนแสดงจํานวนสุราหรือเชื้อสุรา และย่ืนบัญชีงบเดือนตอ
เจาพนักงานสรรพสามิต ตามแบบและกําหนดเวลาที่อธิบดีกําหนด 

บัญชีประจําวันจะตองเก็บรักษาไว ณ สถานที่ซึ่งไดรับใบอนุญาต 
การทําบัญชีงบเดือนมิใหใชบังคับแกผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี ๓ 
 

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๗ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๘ ลงวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘  ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปตรวจโรงงานสุราท่ีไดรับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือสถานท่ีของผูไดรับอนุญาตใหทําหรือขาย หรือเก็บสุรา หรือเชื้อสุรา 
หรือสินคาอื่นใดที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ในเวลาทําการ 

 
มาตรา ๒๙  เพื่อประโยชนในการจับกุมและปราบปรามผูกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๐๑๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก

เดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และถาไดขายสุราท่ีทําข้ึนนั้นดวย ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ แตถาเปนการทําสุราแช 
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

 
มาตรา ๓๑๑๘  ผูใดขาย หรือนําออกแสดงเพื่อขาย ซ่ึงสุราท่ีรูวาทําข้ึนโดยฝาฝน

มาตรา ๕ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๓๒๑๙  ผูใดซ้ือ หรือมีไวในครอบครอง ซ่ึงสุราท่ีรูวาทําข้ึนโดยฝาฝน

มาตรา ๕ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท แตถาสุรานั้นเปนสุรากล่ันมีปริมาณ
ตํ่ากวาหน่ึงลิตร หรือเปนสุราแชมีปริมาณต่ํากวาสิบลิตร ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

มาตรา ๓๒ ทวิ๒๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕ ทวิ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาพันบาท 

 
มาตรา ๓๓๒๑  ผูใดขายหรือมีไวเพื่อขายซ่ึงสุราท่ีรูวาตองปดแสตมปสุราแตมิได

ปดแสตมปสุรา หรือปดแสตมปสุราไมครบถวน หรือมิไดปดแสตมปสุราตามวิธีการและเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินส่ีเทาของภาษีตาม
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาลิตรละหนึ่งรอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

                                                 
๑๗ มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๘ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๙ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๒๐ มาตรา ๓๒ ทวิ เพิม่โดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒๑ มาตรา ๓๓ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๘ ลงวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เศษของลิตรใหถือเปนหน่ึงลิตร 
 
มาตรา ๓๓ ทวิ๒๒  ผูใดขายหรือมีไวเพื่อขายโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย

ซ่ึงสุราท่ีไดรับยกเวนภาษีสุราตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือสุราท่ีมีสิทธิไดรับคืนคาภาษีสุรา และ
สุรานั้นไดสงออกไปนอกราชอาณาจักรแลวตามมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินส่ีเทาของภาษีสุราตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาลิตรละ
หนึ่งรอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

เศษของลิตรใหถือเปนหน่ึงลิตร 
 
มาตรา ๓๓ ตรี๒๓  ผูใดขาย มีไวเพ่ือขาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงสุราท่ีรูวาตอง

เสียภาษีตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ แตมิไดเสียภาษีหรือเสียภาษีไม
ครบถวน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินส่ีเทาของภาษีสุราตามอัตราท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาลิตรละหนึ่งรอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

เศษของลิตรใหถือเปนหน่ึงลิตร 
 
มาตรา ๓๔๒๔  ผูใดซื้อหรือมีไวในครอบครองซึ่งสุราท่ีตองปดแสตมปสุราแตมิได

ปดแสตมปสุรา หรือปดแสตมปสุราไมครบถวน หรือมิไดปดแสตมปสุราตามวิธีการและเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้โดยไมสุจริต ตองระวางโทษปรับไมเกินสองเทาของภาษีสุราตาม
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาลิตรละหาสิบบาท 

เศษของลิตรใหถือเปนหน่ึงลิตร 
 
มาตรา ๓๔ ทวิ๒๕  ผูใดซ้ือหรือมีไวในครอบครองโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวย

กฎหมายซ่ึงสุราท่ีไดรับยกเวนภาษีสุราตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือสุราท่ีมีสิทธิไดรับคืนคาภาษี
สุราและสุรานั้นไดสงออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ตามมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองเทาของภาษีสุราตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาลิตรละหาสิบบาท 

เศษของลิตรใหถือเปนหน่ึงลิตร 
 

                                                 
๒๒ มาตรา ๓๓ ทวิ เพิม่โดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๒๓ มาตรา ๓๓ ตรี เพิม่โดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๒๔ มาตรา ๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๘ ลงวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๒๕ มาตรา ๓๔ ทวิ เพิม่โดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๔ ตรี๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงเกี่ยวกับวิธีการเสียภาษีที่ออกตามมาตรา ๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

ถาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง เปนกรณีไมเสียภาษี
หรือเสียภาษีไมครบถวนตามระยะเวลาหรือวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินส่ีเทาของภาษีสุราตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต
ตองไมนอยกวาสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๓๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน

บาท 
 
มาตรา ๓๕ ทวิ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗ 

วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๓๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ หรือมาตรา ๒๒ มีความผิดตองระวางโทษปรับ

ไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๓๗๒๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๖ วรรคแรก ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๓๘๒๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ มีความผิด

ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๓๘ ทวิ๓๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ หรือ มาตรา ๑๕ มีความผิดตองระวาง

โทษปรับตามปริมาณน้ําสุราที่ทําการขน ในอัตราลิตรละ ๑๐ บาท เศษของลิตรใหถือเปนหน่ึงลิตร 
มาตรา ๓๙๓๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับ

ไมเกินสี่เทาของภาษีสุราตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาสองหม่ืนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

                                                 
๒๖ มาตรา ๓๔ ตรี เพิ่มโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๒๗ มาตรา ๓๕ ทวิ เพิม่โดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๒๘ มาตรา ๓๗ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๘ ลงวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๒๙ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๓๐ มาตรา ๓๘ ทวิ เพิม่โดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๓๑ มาตรา ๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 

๒๔๙๓ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ ถาสุรานั้นเปนสุราท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร 

มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท ถาสุรานั้นเปนสุราท่ีทําข้ึนในราชอาณาจักร มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๔๐ ทวิ๓๒  ผูไดรับใบอนุญาตขายสุราทําการขายสุราไมตรงตามประเภท

ใบอนุญาตท่ีเจาพนักงานออกใหตามมาตรา ๑๙ หรือผูไดรับใบอนุญาตขายสุราซ้ือสุราจากผูไมมี
สิทธิขายไดโดยชอบดวยกฎหมาย มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

 
มาตรา ๔๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๐ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบ

บาท 
 
มาตรา ๔๒๓๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง

พันบาท 
 
มาตรา ๔๒ ทวิ๓๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน

สองรอยบาท 
 
มาตรา ๔๓๓๕  ผูใดทําบัญชีไมถูกตองตามความจริง หรือไมทําบัญชีแสดงจํานวน

สุราหรือเชื้อสุราตามมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
ผูใดยื่นบัญชีแสดงจํานวนสุราหรือเชื้อสุราตามมาตรา ๒๗ อันเปนเท็จตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๔๓ ทวิ๓๖  ผูใดไมแจงราคาขายตามมาตรา ๘ เบญจ หรือแจงราคาขาย

ดังกลาวไมถูกตองตามความจริง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
ผูใดแจงราคาขายสุราตามมาตรา ๘ เบญจ อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

                                                 
๓๒ มาตรา ๔๐ ทวิ เพิม่โดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๓๓ มาตรา ๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๓๔ มาตรา ๔๒ ทวิ เพิม่โดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๓๕ มาตรา ๔๓ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๘ ลงวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๓๖ มาตรา ๔๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๔๓๗  ผูใดมีแสตมปสุราซ่ึงรูอยูวาเปนแสตมปปลอม หรือมีแสตมปสุรา
ท่ีใชแลวไวในครอบครองเพื่อใชอีกหรือเพื่อคา หรือนําแสตมปสุราท่ีใชแลวมาใชอีก มีความผิด
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๔ ทวิ๓๘  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงมีโทษปรับสถานเดียว 

ใหอธิบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากอธิบดีอํานาจเปรียบเทียบได 
 
มาตรา ๔๕  บรรดาสุรา เชื้อสุรา และสินคาท่ีทําดวยสุรา ท่ีไดทํานํา เขามาใน

ราชอาณาจักร ขายหรือมีไวในครอบครอง อันเปนการฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจน
ภาชนะท่ีใสส่ิงของดังกลาว รวมท้ังภาชนะและเครื่องกล่ันสําหรับทําสุราใหริบเปนของกรม
สรรพสามิต 

 
มาตรา ๔๖  ผูไดรับอนุญาตซ่ึงกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ หรือขอกําหนดใน

กฎกระทรวง หรือขอกําหนดในใบอนุญาต เจาพนักงานสรรพสามิตหรืออธิบดีผูออกใบอนุญาต 
แลวแตกรณี มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตมีกําหนดไมเกินครั้งละ ๖ เดือน หรือจะส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตเสียก็ได 

 
หมวด ๘ 

การรักษาพระราชบัญญัติ 
   

 
มาตรา ๔๗๓๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
(๑)  กําหนดชนิดของสุรา อัตราภาษีสุรา ลักษณะของแสตมปสุรา และอัตรา

คาธรรมเนียมตางๆ ไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  ลดหยอนหรืองดเวนไมเก็บคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตขายสุรา

หรือใบอนุญาตใหทําหรือขายเชื้อสุรา 
(๓)๔๐  ลดหยอนหรืองดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุรา 
(ก)  สําหรับสุราของผูไดรับเอกสิทธิ์ตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูตอองคการ

สหประชาชาติ หรอืตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสัญญา หรือความตกลงกับตางประเทศ 

                                                 
๓๗ มาตรา ๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๓๘ มาตรา ๔๔ ทวิ เพิม่โดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๓๙ มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๔๐ มาตรา ๔๗ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๘ ลงวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือทางการทูต ตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน โดยปฏิบัติตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กําหนด 

สุราท่ีไดรับลดหยอนหรืองดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุราตามวรรคหนึ่ง หากโอนไป
เปนของผูไมมีเอกสิทธ์ิ หรือมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ตองเสียภาษี 

แตถาเปนสุราท่ีผูไดรับเอกสิทธ์ินํามาบริจาคใหแกองคการสาธารณกุศลโดย
ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ใหงดเวนไมเรียกเก็บภาษี 

(ข)  สําหรับสุราท่ีนําไปทําการแปลงสภาพ หรือท่ีนําไปใชในการแพทย เภสัช
กรรม วิทยาศาสตร หรืออุตสาหกรรมตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด 

(๔)  กําหนดวิธีการ เง่ือนไขและขอกําหนด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑. บัญชีอัตราภาษีสุรา และคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ๔๑ 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 

ปรียนันท/แกไข 
๒๕  /  ๒  /  ๔๕ 

กลุม A+B 

                                                 
๔๑ บัญชีอัตราภาษีสุราและคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ แกไข

เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๒ 
บัญชีอัตราภาษีสุราและคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติสุรา ในชองรายการและชองอัตรา

ของหมายเลย ๑ หมายเลย ๒ และหมายเลย ๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗๔๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
 

๑. เนื่องจากมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ บัญญัติวา “หามมิ
ใหผูใดนําสุราเกินกวาหนึ่งลิตรเขามาในราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
สรรพสามิตฯลฯ” และมาตรา ๘ บัญญัติวา “ผูไดรับใบอนุญาตนําสุราเขามาในราชอาณาจักร
จะตองเสียภาษีสุราโดยปดแสตมปสุรา.ฯลฯ” ซ่ึงความในมาตรา ๘ นี้ เม่ือพิจารณาแลวก็นาจะ
ตีความไดวา ผูท่ีจะตองเสียภาษีสุราท่ีนําเขามาก็คือ “ผูไดรับใบอนุญาต” (นําเขาเกินกวาหนึ่ง
ลิตร) โดยเฉพาะเทานั้น ฉะนั้น ผูที่ไมตองขอรับใบอนุญาต (นําเขาไมเกินหนึ่งลิตร) ก็ไมตองเสีย
ภาษี ซึ่งเมื่อตีความไดเชนนี้แลวก็นับวายังไมถูกตองกับเจตนารมณและความมุงหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมในทางภาษีสุรา  เพราะทางการมีความมุงหมายจะให สุราทุกขวดท่ีนําเขามาใน
ราชอาณาจักรหรือที่ทําขึ้นภายในเพื่อจําหนายก็ตาม มีแสตมปสุราปดอยูเพื่อเปนเครื่องหมายวาได
ผานการเสียภาษี หรือการอนุญาตของเจาพนักงานมาแลว แตท่ีใชคําวา “ไมเกินหนึ่งลิตร” ใน
มาตรา ๖ นั้นเปนการยกเวนสําหรับผูท่ีนําติดตัวเขามาเพียงจํานวนเล็กนอย ใหไดรับความสะดวก
ไมตองย่ืนคํารองขอรับใบอนุญาตนําเขาเทานั้น มิไดมุงหมายจะยกเวนภาษีให เพราะถายกเวน
ภาษีใหแลวก็จะมีสุราท่ีไมตองปดแสตมปอยูในความครอบครองของบุคคลตางๆ ไดโดยไมผิด
กฎหมาย แตเม่ือความในมาตรา ๘ อาจตีความไปไดดังกลาวเชนนี้ จึงสมควรแกไขเสียใหชัดแจง 
โดยตัดคําวา “ไดรับใบอนุญาต”ออกเสีย 

๒. เนื่องจากขณะนี้ปรากฏวามีผูลักลอบทํา ขาย หรือมีสุรามิชอบดวยกฎหมาย
กันแพรหลาย แมจะถูกจับกุมอยางไรก็ไมทําใหผูกระทําผิดเข็ดหลาบ ท้ังนี้เพราะอัตราโทษตาม
กฎหมายยังเบาไป สมควรเพ่ิมใหสูงข้ึนอีก 

๓. เนื่องจากขณะนี้ปรากฏวามีผูลักลอบขนสุราจากจังหวัดท่ีมีราคาตํ่าเขาไปขาย
ในจังหวัดท่ีมีราคาสูง โดยยอมถูกจับกุมและเสียคาปรับในอัตราชั้นสูง ๕๐๐ บาท เม่ือเสร็จคดีชั้น
พนักงานสอบสวนแลวก็รับของกลางคืนไปลักลอบจําหนายอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงถาหากนําไปเปนจํานวน
มากๆ แลว ถึงจะเสียคาปรับสูงก็ยังคงมีกําไรอีกมาก การกระทําดังกลาวกอใหเกิดความยุงยากแก
วงการคาสุราข้ึนทุกขณะ และเปนการกระทบกระเทือนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะ
คูสัญญาของผูตมกล่ันและขายสงสุราเกี่ยวกับเรื่องเงินคาธรรมเนียมพิเศษและคาปรับตามสัญญา 
จึงควรกําหนดโทษเสียใหม 

๔. เนื่องจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มิไดมีบทลงโทษผูรับอนุญาต
จําหนายสุราที่ซื้อสุราจากบุคคลอื่นซึ่งมิไดรับอนุญาตขายสุรามาไวในราน เมื่อถูกจับกุมฐานมีสุรามิ
ชอบดวยกฎหมาย ก็ใชกรณีดังกลาวยกข้ึนเปนขออาง ทําใหพนผิดทางอาญาไปได และอีกกรณี
หนึ่งก็คือทําการขายสุราไมตรงกับประเภทใบอนุญาตที่ไดรับ เชน ไดรับอนุญาตขายปลีกแตทําการ
ขายในจํานวนของรานขายสง หรือเปนรานขายปลีกเฉพาะสุราภายในประเทศ (ประเภทท่ี ๔) แต

                                                 
๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๑/ตอนท่ี ๑๔/หนา ๓๔๑/๒๓ กุมภาพันธ ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขายสุราหรือเบียรตางประเทศ (ประเภทท่ี ๓) ดังนี้เปนตน การกระทําดังกลาวเปนการหลีกเล่ียง
คาธรรมเนียมใบอนุญาต เพราะมีจํานวนสูงตํ่าแตกตางกัน และการกระทําท้ังสองประการนี้มิไดมี
บทลงโทษไว ฉะนั้น จึงควรกําหนดบทลงโทษไวเสียดวย 

๕. เนื่องจากขณะนี้ปรากฏวาผูตมกล่ันสุราหลายจังหวัดพากันรองเรียนเรื่องมีผู
ลักลอบทําแปงเชื้อสุราออกจําหนายแพรหลาย ทําใหเกิดสุราเถื่อนระบาด เปนผลเสียหายแกผูตม
กลั่นและรายไดในทางภาษีของรัฐ ถึงแมเจาหนาที่จะทําการปราบปรามเขมแข็ง ก็ไมทําใหผูกระทํา
ผิดเกรงกลัว เพราะโทษตามกฎหมายเพียงปรับไมเกินสองรอยบาท เม่ือเสร็จคดีแลวก็กลับไป
ลักลอบทําใหมอีก จึงควรแกไขเพ่ิมโทษชนิดน้ีใหหนักข้ึน 

๖. เนื่องจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มิไดมีบทบัญญัติลงโทษผูมี
แสตมปสุราปลอม หรือแสตมปสุราท่ีใชแลวไวในครอบครองโดยเจตนาทุจริต เหมือนดังเชนท่ี
บัญญัติไวในประมวลรัษฎากร คงมีแตโทษฐานนําแสตมปสุราท่ีใชแลวมาใชอีก (มาตรา ๔๔) 
ประการเดียวเทานั้น เนื่องจากขณะนี้มีการกระทําผิดเกี่ยวกับแสตมปสุราปลอมและแสตมปสุราท่ี
ใชแลวมากข้ึน จึงสมควรเพิ่มบทลงโทษโดยรวมไวในมาตรา ๔๔ นี้อีกดวย และการกระทําผิด
ดังกลาวตรวจตราจับกุมไดยาก ฉะนั้น จึงควรกําหนดบทลงโทษใหหนักกวาเดิมดวย 

 
ปรียนันท/แกไข 

๒๕  /  ๒  /  ๔๕ 
กลุม A+B 

 
พระราชกําหนดสุรา พ.ศ. ๒๕๐๑๔๓ 
 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราคาภาษีสุราแชท่ี
เก็บอยูในปจจุบันนี้ไดกําหนดไวไมเหมาะสมแกภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน จึง
สมควรกําหนดอัตราเสียใหม 

 
ปรียนันท/แกไข 

๒๕  /  ๒  /  ๔๕ 
กลุม A+B 

 
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดสุรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๑๔๔ 
 

                                                 
๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๕/ตอนท่ี ๒๗/ฉบับพิเศษ หนา ๓๒/๙ เมษายน ๒๕๐๑ 
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๕/ตอนท่ี ๓๐/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๑๕ เมษายน ๒๕๐๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมีพระราชกําหนดสุรา 
พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกาศใชเปนกฎหมายต้ังแตวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๐๑ ไปแลว รัฐบาลจึงของเสนอ
รางพระราชบัญญัตินี้ เพื่อใหเปนไปตาม มาตรา ๘๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ 

 
ปรียนันท/แกไข 

๒๕  /  ๒  /  ๔๕ 
กลุม A+B 

 
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐๔๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อกําหนดเง่ือนไขและวิธีการ
วาดวยกรรมวิธีเกี่ยวกับการทําสุรา การใชวัตถุดิบ ระยะเวลาและวิธีการเก็บสุรา ชนิดของสุราและ
แรงแอลกอฮอล จํานวนสุราท่ีใหทําและขายใหผูไดรับใบอนุญาตทําสุราปฏิบัติและลงโทษผูไม
ปฏิบัติดวย กําหนดการออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๔ สําหรับการขายเร กําหนดการผอนผัน
สําหรับผูท่ีนําสุราเกินกวาหนึ่งลิตรเขามาในราชอาณาจักรเพื่อเปนตัวอยางสินคาหรือมิใชเพื่อ
การคา แกไขอัตราภาษีสุรากลั่นแหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ลดหยอนหรืองดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุรา
สําหรับแอลกอฮอลท่ีนําไปใชในการอุตสาหกรรม ตลอดจนกําหนดความผิดท่ีมีโทษปรับสถาน
เดียว ใหอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือเจาพนักงานสรรพสามิตซ่ึงไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรม
สรรพสามิตมีอํานาจเปรียบเทียบได 

 
ปรียนันท/แกไข 
๒๕  / ๒  /  ๔๕ 

กลุม A+B 
 

พระราชกําหนดสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓๔๖ 
 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ีอัตราภาษีสุราท่ีจัดเก็บอยู
ในปจจุบัน ยังไมเหมาะสมแกสถานการณ สมควรแกไขใหเหมาะสมย่ิงข้ึน และโดยท่ีการแกไข
จําเปนตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับ เพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน จึงจําเปนตองตรา
พระราชกําหนดนี้ 

 
ปรียนันท/แกไข 

                                                 
๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๔/ตอนท่ี ๓๖/หนา ๒๐๔/๒๕ เมษายน ๒๕๑๐ 
๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๗/ตอนท่ี ๕๘/ฉบับพิเศษ หนา ๓๖/๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒๗  /  ๒  /  ๔๕ 
กลุม A+B 

 
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓๔๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชกําหนดสุรา 
(ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๑๓ ประกาศใชเปนกฎหมายต้ังแตวันท่ี๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ไปแลว 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้เพื่ออนุมัติพระราชกําหนดสุรา (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๑๓ 

 
ปรียนันท/แกไข 

๒๗  /  ๒  /  ๔๕ 
กลุม A+B 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗๕ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๔๘ 

 
สุรินทร / แกไข ๓๑/๐๑/๒๕๔๕ 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๕๓ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๔๙ 
 

ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๕ 
(๒)  พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๐๔ 
(๓)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๖ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๕ 
 
ขอ ๒  หามมิใหผูไดรับอนุญาตขายสุราประเภทท่ี ๓ ถึงประเภทที่ ๖ ตามความ

ในกฎหมายวาดวยสุรา หรือบุคคลใดซ่ึงกระทําการเพื่อประโยชนของผูไดรับใบอนุญาตขายสุรา
ดังกลาวจําหนายสุราทุกชนิดในเวลาอื่น นอกจากต้ังแตเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๔.๐๐ 
นาฬิกา และต้ังแตเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา เวนแตไดรับใบอนุญาตจาก
อธิบดีกรมตํารวจสําหรับนครหลวงกรุงเทพธนบุรี หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับจังหวัดอื่น 

หามมิใหผูใดด่ืมสุราชนิดใดๆ ณ สถานท่ีขายสุราในกําหนดเวลาหามจําหนายสุรา 
เวนแตสถานที่ขายสุรานั้นไดรับอนุญาตใหจําหนายไดตามวรรคหนึ่ง 

                                                 
๔๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๗/ตอนท่ี ๙๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑๑/๗ ตุลาคม ๒๕๑๓ 
๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม -/ตอนท่ี ๑๐๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 
๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม -/ตอนท่ี ๑๗๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑๐/๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจําหนายสุราและด่ืมสุราในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ซ่ึง
กฎหมายอนุญาตใหเปดทําการไดเกินเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ใหกระทํานอกเวลาท่ีกําหนดตามวรรค
หน่ึง และวรรคสองไดเฉพาะหลังจากเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา จนถึงเวลาปดทําการ 

หลักเกณฑ เง่ือนไข หรือวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต การออก
ใบอนุญาต การแสดงใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การจําหนายสุราของผูไดรับใบอนุญาต 
และคาธรรมเนียมการออกและการตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
ขอ ๓  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
(๑)  ดําเนินกิจการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมหรือกอใหเกิดความ

เดือดรอนรําคาญแกผูอื่น 
(๒)  ยอมใหผูมีอาการเมาสุราจนประพฤติวุนวาย หรือครองสติไมไดเขาไปหรือ

อยูในสถานที่ขายสุราระหวางเวลาเปดทําการ 
(๓)  จําหนายสุราใหแกลูกคาที่มีอาการเมาสุราจนประพฤติวุนวาย หรือครองสติ

ไมไดแลว 
(๔)  จําหนายสุรานอกเวลาท่ีกําหนดในใบอนุญาต 
(๕)  ฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
ใหผูมีอํานาจออกใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้มีอํานาจสั่งพักใช

ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตได 
การสั่งพักใชใบอนุญาต ใหส่ังพักใชไดคร้ังละไมเกินสามสิบวัน 
 
ขอ ๔  ผูใดฝาฝนขอ ๒ วรรคหนึ่ง หรือจําหนายสุราในเวลาหามจําหนายระหวาง

ถูกพักใชใบอนุญาตตามขอ ๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีพันบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

ขอ ๕  ผูใดฝาฝนขอ ๒ วรรคสอง หรือกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ัง
จําทั้งปรับ 

 
ขอ ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะ

ปฏิวัติฉบับนี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
สุรินทร / แกไข ๓๑/๐๑/๒๕๔๕ 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๐ ลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๕๐ 
 

                                                 
๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม -/ตอนท่ี ๑๗๙/ฉบับพิเศษ หนา ๓/๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑  ความในมาตรา ๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗๕ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ มิใหใช
บังคับแกบรรดาสุราตามกฎหมายวาดวยสุราท่ีไดเสียภาษีสุราตามอัตราท่ีใชอยูกอนวันท่ีประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๕ ใชบังคับแตยังมิไดเสียภาษีการคาตามประมวลรัษฎากร 

 
ขอ ๒  การเสียภาษีการคาสําหรับสุราท่ีไดเสียภาษีสุราตามความในขอ ๑ ให

ปฏิบัติดังนี้ 
(๑)  สําหรับสุราท่ีไดขายในระหวางวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึงวันท่ี

ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับใหผูประกอบการคายื่นแบบแสดงรายการการคาและชําระ
ภาษีการคาตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ี
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ 

(๒)  สําหรับสุราท่ีไดขายภายหลังวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ 
ใหผูประกอบการคาปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร 

 
ขอ ๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับนี้ 
 

สุรินทร / แกไข 
๓๑/๐๑/๒๕๔๕ 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๗ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๕๑ 
 

ขอ ๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒ (๓) (๕) แหงพระราชบัญญัติรายได
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๘ ทวิ (๓) (๕) แหงพระราชบัญญัติรายไดสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๘๙ 
ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติรายไดสุขาภิบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
และมาตรา ๔ (๓) (๕) แหงพระราชกฤษฎีการายไดจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๙ ออกตามความใน 
มาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๙ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 
ขอ ๒  ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุราและภาษีเครื่องดื่มตาม

กฎหมายวาดวยภาษีเครื่องด่ืม เสียภาษีสุราและภาษีเครื่องด่ืมเพิ่มข้ึนรอยละสิบของภาษีประเภท
นั้นๆ 

ภาษีสุราและภาษีเครื่องด่ืมท่ีเสียเพิ่มข้ึนตามความในวรรคหนึ่ง เศษของหนึ่ง
สตางคให ปดท้ิง 

 

                                                 
๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม -/ตอนท่ี ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑๓๓/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓  ใหเจาหนาท่ีซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา และภาษี
เครื่องดื่มตามกฎหมายวาดวยภาษีเครื่องดื่ม สงมอบเงินภาษีท่ีเพิ่มข้ึนรอยละสิบตามขอ ๒ ใหแก
กระทรวงมหาดไทยโดยหักคาใชจายไวรอยละหาของเงินท่ีเก็บได 

 
ขอ ๔  ใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินท่ีไดรับตามขอ ๓ ใหแกราชการสวน

ทองถ่ินทุกแหง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และใหมีอํานาจวางระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวแกการดําเนินการเพื่อใหราชการสวนทองถิ่นไดรับเงินรายไดจากคาภาษีสุราและภาษี
เคร่ืองด่ืม 

 
ข อ  ๕   ให รั ฐมนตรี ว า ก า รกระทรวงมหาดไทยและรั ฐมนตรี ว า ก า ร

กระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวั ติฉบับนี้  และใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

สุรินทร / แกไข ๓๑/๐๑/๒๕๔๕ 
 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๘ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๕๒ 
 

สุรินทร / แกไข 
๓๑/๐๑/๒๕๔๕ 

 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑๕๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราภาษีสุรากล่ัน
ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ไดกําหนดไวเปนเวลานานมาแลว ไมเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน สมควรเพิ่มใหสูงข้ึนเพื่อประโยชนในดานรายไดของรัฐ และโดยท่ีเปน
กฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากร ซ่ึงตองพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน 
จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ขึ้น 

 
ปรียนันท/แกไข 

๒๕  /  ๒  /  ๔๕ 
กลุม A+B 

 
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑๕๔ 

                                                 
๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม -/ตอนท่ี ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๒๐๙/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๕๓ ราชกิจจานเุบกษา เลม ๙๕/ตอนท่ี ๒๗/ฉบับพิเศษ หนา ๓๑/๘ มีนาคม ๒๕๒๑ 
๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๕/ตอนท่ี ๕๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรยกเวน
ภาษีสุราใหแกผูไดรับใบอนุญาตทําสุราในราชอาณาจักรที่สงสุราดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักร 
เพื่อสนับสนุนใหผูไดรับใบอนุญาตทําสุราสงสุราออกไปขายแขงขันกับสุราในตางประเทศได และ
โดยท่ีเปนการสมควรใหผูไดรับอนุญาตเปล่ียนแปลงสุราไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับผูไดรับ
อนุญาตเปล่ียนแปลงภาชนะสุรา ดวยการใหปดแสตมปสุราท่ีภาชนะบรรจุสุราใหมโดยไมตองเสีย
คาภาษีสุราอีก ซ่ึงในการนี้จะตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสุรา  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

 
ปรียนันท/พิมพ 

๒๗  /  ๒  /  ๔๕ 
กลุม A +B 

 
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑๕๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราคาธรรมเนียม
ตางๆ ตามกฎหมายวาดวยสุราไดใชมาเปนเวลากวาย่ีสิบปแลวเปนอัตราที่ไมเหมาะสมกับภาวะ
ทางเศรษฐกิจและคาของเงินในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมโดยกําหนดอัตราใหสูงข้ึน จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ปรียนันท/แกไข 

๒๕   /  ๒  /  ๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓๕๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราและระบบการ
จัดเก็บภาษีสุราแชประเภทเบียร ยังไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และโดยท่ีเปน
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาเปนการดวนและลับ เพื่อรักษาประโยชน
ของแผนดิน จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 

 
ปรียนันท/แกไข 

๒๕   /  ๒  /  ๔๕ 
กลุม A+B 

 

                                                 
๕๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๕/ตอนท่ี ๑๑๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๑ 
๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนท่ี ๗๘/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕๕๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ีการเสียภาษีสุราในขณะนี้
กระทําโดยการปดแสตมปสุราท่ีภาชนะบรรจุสุราแตเพียงอยางเดียว แตในปจจุบันมีวิธีการอยาง
อื่นที่มีความรัดกุมและประหยัดคาใชจายในการจัดพิมพแสตมปสุราอันสมควรนํามาใชแกการเสีย
ภาษีสุราได และโดยที่อัตราและระบบการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นยังไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน สมควรปรับปรุงโดยเพิ่มอัตราตามมูลคาขึ้นอีกอัตราหนึ่ง และโดยท่ีเปนกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีอากร ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาเปนการดวนและลับเพื่อรักษาผลประโยชนของแผนดิน 
และเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ จึง
จําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 

 
ปรียนันท/แกไข 
๒๕ /  ๒  /  ๔๕ 

กลุม A+B 
 

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘๕๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ีอัตราภาษีสุราตามท่ี
กําหนดไวในปจจุบันยังไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป สมควรปรับปรุงอัตรา
ภาษีสุราเสียใหม และโดยท่ีเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 

 
ปรียนันท/พิมพ 

๒๕  /  ๒  /  ๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔๕๙ 
 

มาตรา ๖  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ กอนการแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และอัตราภาษีสุราท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงวาดวยการลดหยอน 
หรือการเรียกเก็บภาษีสุราท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาวกอนการแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปสําหรับผูซ้ือสุราหรือผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา ท่ีมีสัญญา
ผูกพันกับกรมสรรพสามิตหรือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยูกอนวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                                                 

๕๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนท่ี ๑๕๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๕ 
๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนท่ี ๔๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๔ เมษายน ๒๕๒๘ 
๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑๘๓/๒๑ พฤศจิกายน 

๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และในสัญญาดังกลาวผูซ้ือสุราหรือผูไดรับใบอนุญาตทําสุราตองชําระเงินแกรัฐบาลเปนการเหมา
จาย โดยรวมคาภาษีสุราและคาผลประโยชน หรือรวมคาภาษีสุราและคาสิทธิ หรือรวมคาภาษีสุรา
และคาธรรมเนียมพิเศษและคาทดแทนโรงงานสุราเขาดวยกัน แลวแตกรณี ท้ังนี้ จนกวาสัญญา
ดังกลาวจะส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุเลิกสัญญาหรือส้ินสุดอายุสัญญา 

 
มาตรา ๗  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ กอนการแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับตอไป สําหรับกรณีดังตอไปนี้ 
(๑)  สุราท่ีการปฏิบัติจัดเก็บภาษียังคางอยูหรือท่ีถึงกําหนดชําระกอนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
(๒)  สุราท่ีทําในราชอาณาจักรและไดเสียภาษีสุราครบถวนแลวโดยการปด

แสตมปสุราหรือโดยวิธีอ่ืน แตยังมิไดขนออกจากโรงงานสุรากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
(๓)  สุราที่นําเขามาในราชอาณาจักรกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับท่ีไดเสีย

ภาษีสุราครบถวนแลวโดยปดแสตมปสุรา แตยังมิไดนําออกจากอารักขาของศุลกากร 
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูไดรับใบอนุญาตทําสุราหรือผูนํา

สุราเขามาในราชอาณาจักร ย่ืนบัญชีรายละเอียดสุราตาม (๒) และ (๓) โดยแสดงรายการ 
ประเภท ชนิด และปริมาณ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ พรอมท้ังระบุสถานท่ีเก็บสุรานั้น 
และใหย่ืนบัญชีดังกลาวตอเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองท่ีท่ีโรงงานสุราต้ังอยูหรือตอเจา
พนักงานสรรพสามิตแหงทองท่ีท่ีมีการนําเขาสุราแลวแตกรณี ท้ังนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราหรือผูนําเขาสุราผูใด ไมปฏิบัติตามวรรคสองตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการปรับปรุง
ระบบภาษีอากรของประเทศใหเหมาะสมกับสภาวการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน โดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดยกเลิกภาษีการคา
และนําภาษีมูลคาเพิ่มมาใชแทน สมควรปรับปรุงภาษีสุราเพื่อใหมีความสอดคลองกับการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรดังกลาว อีกท้ังเพื่อใหเกิดความสะดวกในการจัดเก็บ จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ปรียนันท/แกไข 

๒๕  /  ๒  /  ๔๕ 
A+B (C) 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔๖๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติสุรา 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดปรับปรุงหลักเกณฑในการจัดเก็บภาษีสุราใหมเพื่อใหสอดคลองกับ
การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร แตเนื่องจากอัตราภาษีสุราตามบัญชีอัตราภาษีสุรา
และคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนด
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘ ยังไมสอดคลองกับ
หลักเกณฑในการจัดเก็บภาษีสุราท่ีไดปรับปรุงแลว สมควรแกไขเพิ่มเติมอัตราภาษีสุราเสียใหม
สําหรับสุราท่ีทําในราชอาณาจักรและท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรใหเปนอัตราเดียวกัน จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ปรียนันท/แกไข 

๒๒   /  ๒  /  ๔๕ 
A+B (C) 

 
พัชรินทร/เนติมา/ฐาปนี  จัดทํา 

๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 

พัชรินทร/แกไข 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

 
สัญชัญ/ปรับปรุง 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๒๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ 


