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พระราชบัญญัติ 
สุรา 

พ.ศ. ๒๔๙๓ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

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

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสุรา 
 
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาจึงมีพระบรมราชโองการให

ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกกฎหมายภาษีช้ันใน 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 (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕ และ
พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตนิี้ 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รฐัมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
“อธิบดี” หมายความวา  อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูทําการแทน 
“เจาพนักงานสรรพสามิต” หมายความวา  เจาพนักงานกรมสรรพสามิต ซ่ึงอธิบดี

แตงตั้งใหมีอํานาจและหนาท่ีเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  เจาพนักงานสรรพสามิตและผูซึ่งอธิบดี

แตงตั้งใหมีอํานาจและหนาท่ีเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

                                                 
๑ รก.๒๔๙๓/๑๖/๓๔๖/๒๑ มีนาคม ๒๔๙๓ 
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“สุรา” หมายความรวมถึงวัตถท้ัุงหลายหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอลซ่ึงสามารถ
ดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ําสุราหรือซึ่งดื่มกินไมได แตเม่ือไดผสมกับนํ้าหรือของเหลวอยางอ่ืนแลว 
สามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ําสุรา 

“สุราแช” หมายความวา  สุราที่ไมไดกลั่นและใหหมายความรวมถึงสุราแชที่ได
ผสมกับสุรากล่ันแลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย 

“สุรากลั่น” หมายความวา  สุราท่ีไดกล่ันแลว และใหหมายความรวมถึงสุรากล่ันท่ี
ไดผสมกับสุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย 

“เชื้อสุรา” หมายความวาแปงเชื้อสุรา แปงขาวหมักหรือเช้ือใด ๆ ซ่ึงเม่ือหมักกับ
วัตถุหรือของเหลวอื่นแลวสามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลท่ีใชทําสุราได 

 
หมวด ๑ 

การทําสุราและการนําสุราเขามาในราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๕  หามมิใหผูใดทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวใน

ครอบครอง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบด ี
การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕ ทวิ๒  ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา ตองปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่

อธิบดีกําหนดวาดวยกรรมวิธีเกี่ยวกับการทําสุรา การใชวัตถุดิบ ระยะเวลาและวิธีการเก็บสุรา ชนิด
ของสุราและแรงแอลกอฮอล จํานวนสุราท่ีใหทําและขายในทองท่ีท่ีกําหนด 

 
มาตรา ๖๓  หามมิใหผูใดนําสุราเกินกวาหนึ่งลิตรเขามาในราชอาณาจักร เวนแต

จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต 
การนําสุราเขามาในราชอาณาจักร เพื่อเปนตัวอยางสินคาหรือมิใชเพื่อการคา 

อธิบดีมีอํานาจผอนผันใหนําเขามาได ตามจํานวนและทางดานศุลกากรที่อธิบดีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยไมตองขอรับใบอนุญาต 

บทบัญญัติในมาตรานี ้ มิใหใชบังคับแกผูทําการตามหนาที่ผูขนสงโดยสุจริต 
หมวด ๒ 
ภาษีสุรา 

   
 

มาตรา ๗๔  ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรานอกจากทําสุราสําหรับใชในบานเรือนตอง
เสียภาษีสําหรับสุราที่ทําไดกอนขนสุราออกจากโรงงานตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง การเสีย
                                                 

๒ มาตรา ๕ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๓ มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญติัสุรา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาษีใหกระทําโดยการปดแสตมปสุราท่ีภาชนะบรรจุสุราในความควบคุมของพนักงานเจาหนาท่ี 
เวนแตในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีจะกําหนดวิธีการเสียภาษีโดย
วิธีอื่นโดยออกเปนกฎกระทรวงก็ได 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราสงสุราที่ตนทําในราชอาณาจักรออกไปนอก
ราชอาณาจักร ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราอาจขอยกเวนภาษีสุรา สําหรับสุราที่จะสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรนั้นได โดยตองปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการ
ขอและการยกเวนภาษีสุรา การเก็บและการขนสุราดังกลาวออกจากโรงงานสุราเพื่อสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสุราหรือภาชนะบรรจุสุราตามมาตรา ๒๒ ใหผูไดรับ
อนุญาตปดแสตมปสุราใหมท่ีภาชนะบรรจุสุราโดยไมตองเสียภาษีอีก 

 
มาตรา ๗ ทวิ๕  ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกําหนดวิธีการเสียภาษีโดยวิธีอื่นนอกจาก

วิธีการปดแสตมปสุราตามมาตรา ๗ ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 

 
มาตรา ๗ ตร๖ี  กฎกระทรวงกําหนดวิธีการเสียภาษีโดยวิธีอื่นนอกจากวิธีการปด

แสตมปสุราตามมาตรา ๗ ไมกระทบกระเทือนการเสียภาษีสุราที่ไดกระทําโดยวิธีปดแสตมปสุรา
ไปแลวกอนวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ 

บรรดาแสตมปสุราที่ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราซื้อไวกอนวันที่กฎกระทรวงใช
บังคับ และยังมิไดใชปดภาชนะบรรจุสุราใหใชเปนเครดิตในการเสียภาษีสุราไดโดยวิธีสงคืน
แสตมปสุราดังกลาว 

 
มาตรา ๘๗  ผูนําสุราเขามาในราชอาณาจักรจะตองเสียภาษีสุราโดยปดแสตมป

สุราที่ภาชนะบรรจุสุราตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง เวนแตสุรานั้นมีปริมาณไมเกินหนึ่ง
ลิตร และไดเปดภาชนะท่ีบรรจุแลว การปดแสตมปสุราจะตองปดกอนขนผานดานศุลกากร แต
อธิบดีจะอนุญาตใหนําไปปด ณ สถานที่อื่น ในความควบคุมของพนักงานเจาหนาท่ีก็ได 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราตามความในมาตรา ๒๒ ผูไดรับ
ใบอนุญาตจะตองปดแสตมปสุราที่ภาชนะใหมอีกกึ่งหนึ่ง 

 
                                                                                                                                            

๔ มาตรา ๗ แกไขโดยพระราชบัญญติัสุรา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
  มาตรา ๗ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 

๒๔๙๓ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๕ มาตรา ๗ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓  

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

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๗ มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญติัสุรา (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 
 

มาตรา ๘ ทวิ๘  
 
มาตรา ๘ ตร๙ี  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเสียภาษีสุราในอัตราทั้งตาม

มูลคาและตามปริมาณ ใหเสียภาษีในอัตราท่ีคิดเปนเงินสูงกวา 
 
มาตรา ๘  จัตวา๑๐   การเสียภาษีสุราตามมูลคาน้ัน ใหถือมูลคาตาม (๑) และ (๒) 

โดยใหรวมภาษีสุราที่พึงตองชําระดวย ดังน้ี 
(๑) ในกรณีสุราที่ทําในราชอาณาจักร ใหถือตามราคาขาย ณ โรงงานสุรา 
ในกรณีไมมีราคาขาย ณ โรงงานสุรา หรือราคาขาย ณ โรงงานสุรา ดังกลาวมี

หลายราคา ใหถือตามราคาที่อธิบดีประกาศ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ

มูลคาของสุราที่ทําในราชอาณาจักร เพื่อถือเปนเกณฑในการคํานวณภาษ ีโดยกําหนดจากราคาขาย 
ณ โรงงานสุราในตลาดปกติได 

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

ในกรณีที่ผูนําเขาไดรับยกเวนหรือลดอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ใหนําอากรขาเขาซึ่งไดรับยกเวนหรือลดอัตราดังกลาวมารวมใน
การคํานวณมูลคาตาม (๒) ดวย 

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

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

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

 
มาตรา ๘ เบญจ๑๑  ใหผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา แจงราคาขาย ณ โรงงานสุราตอ

อธิบดีตามแบบและภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 
 

                                                 
๘ มาตรา ๘ ทว ิยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๙ มาตรา ๘ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ ๒๔๙๓  

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๑๐ มาตรา ๘ จัตวา แกไขโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๑ มาตรา ๘ เบญจ แกไขโดยพระราชบัญญัติสุรา (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 
 

มาตรา ๘ ฉ๑๒  ในกรณีสุราที่นําเขามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีจะประกาศ
กําหนดใหกรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีเพื่อกรมสรรพสามิตก็ได 

 
มาตรา ๙  การปดแสตมปสุราจะเปนการสมบูรณตอเมื่อไดปดครบถวนตามอัตรา

และไดขีดฆาแสตมปนั้นแลว 
การปดและขีดฆาแสตมปสุราใหเปนไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๐  ผูสงสุราออกไปนอกราชอาณาจักรมีสิทธิไดรับคืนคาภาษีสุราสําหรับ

สุราที่สงออกไปนั้น โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๐ ทวิ๑๓  สุราท่ีไดรับยกเวนภาษีสุราหรือไดคืนคาภาษีสุราถานํากลับเขา

มาในราชอาณาจักร ใหผูนําเขาเสียภาษีสุราตามอัตราเดียวกับผูไดรับใบอนุญาตทําสุราและให
ปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๑  สุราซึ่งไดทําการขนออกจากโรงงานสุราที่ไดรับอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี ้ถาเจาของพิสูจนใหเปนที่พอใจอธิบดีไดวา ไดแปรสภาพไปเองจนไมสมควรจะ
ใชด่ืมตอไป และไดสงคืนโรงงานสุราโดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เจาของสุรานั้นมีสิทธิท่ีจะไดรับคืนคาภาษีสุราสําหรับสุราที่สงคืนนั้น 

 
หมวด ๓ 

การใชและการขนสุรา 
   

 
มาตรา ๑๒  หามมิใหผูใดใชสุราทําของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

เพื่อการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต 
บทบัญญัติในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกการใชสุราในการปรุงยาตามใบส่ังของ

แพทย 
 
มาตาม ๑๓  หามมิใหผูใดทําการขนสุราท่ียังมิไดเสียภาษีโดยถูกตองออกจาก

โรงงานสุรา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบด ี
 
มาตรา ๑๔  หามมิใหผูใดทําการขนสุราต้ังแตสิบลิตรข้ึนไป เวนแตจะไดรับ

ใบอนุญาตขนสุราจากเจาพนกังานสรรพสามิต หรือสําหรับกรณีขนสุราที่นําเขามาในราชอาณาจักร

                                                 
๑๒ มาตรา ๘ ฉ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๓ มาตรา ๑๐ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (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 
 

จากเจาพนักงานศุลกากร หรือเปนสุราชนิดที่ไดมีกฎกระทรวงยกเวนใหทําการขนไดโดยไมตองมี
ใบอนุญาตขนสุรา 

ผูไดรับใบอนุญาตตองนําใบอนุญาตขนสุรากํากับไปกับสรุาที่ขนดวย 
 
มาตรา ๑๕  ผูใดทําการขนสุราที่ทําในราชอาณาจักรเกินกวาหนึ่งลิตร แตไมถึงสิบ

ลิตรเขาในหรือออกนอกเขตทองที่ที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
สรรพสามิต  ท้ังน้ี มิใหใชบังคับแกกรณีที่ผูโดยสารทําการขนสุราโดยยานพาหนะสาธารณะที่รับสง
คนโดยสารเปนปกติผานเขตทองที่ที่กําหนดนั้น หรือเปนสุราชนิดที่ไดมีกฎกระทรวงยกเวนใหทํา
การขนไดโดยไมตองมีใบอนุญาตขนสุรา 

ผูไดรับใบอนุญาตตองนําใบอนุญาตขนสุรากํากับไปกับสรุาที่ขนดวย 
 
มาตรา ๑๖  ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตใหขายสุราประเภทท่ี 

๑ หรอืประเภทท่ี ๒ ออกหนังสือสําคัญสําหรับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนไดตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด หนังสือสําคัญเชนวานี ้ใหถือเสมือนหนึ่งเปนใบอนุญาตขนสุราดังกลาวในมาตรา 
๑๔ ตามเงื่อนไขนั้น 

 
หมวด ๔ 
การขายสุรา 

   
 

มาตรา ๑๗  หามมิใหผูใดขายสุราหรือนําสุราออกแสดงเพ่ือขาย เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต 

 
มาตรา ๑๘  บทบัญญัติในมาตรา ๑๗ มิใหใชบังคับแก 
(๑) การขายสุราท้ังหมดในคราวเดียวภายใตความควบคุมของเจาพนักงาน

สรรพสามิต ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
(๒) การขายในการบังคับคดี 
(๓) การขายโดยคําสั่งของอธิบดีกรมศุลกากร ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
 
มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตขายสุราม ี๗ ประเภท คือ 
ประเภทท่ี ๑ สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเปนจํานวนตั้งแตสิบลิตรขึ้นไป 
ประเภทท่ี ๒ สําหรับการขายสุราที่ทําในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเปนจํานวนตั้งแต

สิบลิตรขึ้นไป 
ประเภทท่ี ๓ สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวาสิบลิตร 
ประเภทท่ี ๔ สําหรับการขายสุราที่ทําในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวา

สิบลิตร 



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 ๕ สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวาสิบลิตรเพื่อ
ด่ืม ณ สถานที่ขายเปนการชั่วคราวไมเกินสิบวัน 

ประเภทท่ี ๖ สําหรับการขายสุราที่ทําในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวา
สิบลิตร เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเปนการชั่วคราวไมเกินสิบวัน 

ประเภทท่ี ๗ สําหรับการขายสุราครั้งหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวาสิบลิตร เพื่อดื่ม
ภายในสมาคมหรอืสโมสร 

 
มาตรา ๑๙ ทวิ๑๔  ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๔ ตามมาตรา ๑๙ ใหออกใหแก

ผูทําการขายเรไดดวย 
การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขใหผูไดรับใบอนุญาตขายสุราปฏิบัติ
ดวยก็ได 

ใบอนุญาตขายสุราที่ออกตามวรรคสอง ใหถือเปนใบอนุญาตขนสุราสําหรับใช
กํากับสุราที่นําไปขายเรนั้นดวย 

 
มาตรา ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี ๓ หรอืประเภทท่ี ๔ จะขายสุรา 

ไดแตเฉพาะภายในเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๑  หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ หรอืประเภทท่ี ๒ 

เก็บหรือรักษาสุราประเภทที่ไดรับอนุญาตใหขายไว ณ ท่ีอ่ืน นอกจากที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาต เวน
แตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต 

 
มาตรา ๒๒  หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี ๑ หรอืประเภทท่ี ๒ 

ทําการเปลี่ยนแปลงสุรา โดยเอาสุราอื่นใด หรือน้ํา หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงหรือ
เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานสรรพสามิต 
และทําตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

ถาปรากฏวา สุราที่มีอยูในความครอบครองของผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวใน
วรรคกอนเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ซ่ึงมิไดเปนไปตามธรรมชาติ ใหสันนิษฐานไวกอนวา ผูนั้นทํา
การเปลี่ยนแปลงสุรา 

 
มาตรา ๒๓  หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี ๓ ถึงประเภทท่ี ๗ ทํา

การเปลี่ยนแปลงสุรา โดยเอาสุราอ่ืนใด หรือน้ํา หรอืของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงหรือ
เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เวนแตผูซื้อไดรองขอใหเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น 

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๙ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (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 
 

ถาปรากฏวาสุราที่มีอยูในความครอบครองของผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวใน
วรรคกอนเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ซ่ึงมิไดเปนไปตามธรรมชาติ ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นทํา
การเปลี่ยนแปลงสุรา 

 
หมวด ๕ 
เชื้อสุรา 

   
 

มาตรา ๒๔  หามมิใหผูใดทําหรือขายเชื้อสุรา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานสรรพสามิต 

 
มาตรา ๒๕  หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครองเวนแตจะเปนผูไดรับ

ใบอนุญาตตามความในมาตรา ๒๔ หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว 
 

หมวด ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๒๖  ใบอนุญาตซึ่งออกตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ 
และมาตรา ๒๔ ใหใชไดเฉพาะในสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต และผูไดรับใบอนุญาตจะตอง
แสดงใบอนุญาตนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย 

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตก็ดี การโอนใบอนุญาตเชนวานี้ก็ด ี
จะทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗๑๕  ผูไดรับใบอนุญาตใหทําสุราตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง หรือไดรับ

ใบอนุญาตขายสุราตามมาตรา ๑๙ ประเภทท่ี ๑ หรอืประเภทท่ี ๒ หรอืประเภทท่ี ๓ หรือไดรับ
ใบอนุญาตใหใชสุราตามมาตรา ๑๒ หรือไดรับใบอนุญาตใหทําหรือขายเชื้อสุราตามมาตรา ๒๔ 
จะตองทําบัญชีประจําวันและบัญชีงบเดือนแสดงจํานวนสุราหรือเชื้อสุรา และยื่นบัญชีงบเดือนตอ
เจาพนักงานสรรพสามิต ตามแบบและกําหนดเวลาที่อธิบดีกําหนด 

บัญชีประจําวันจะตองเก็บรักษาไว ณ สถานที่ซึ่งไดรับใบอนุญาต 
การทําบัญชีงบเดือนมิใหใชบังคับแกผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ 
 
มาตรา ๒๘  ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปตรวจโรงงานสุราท่ีไดรับอนุญาต

ตามพระราชบัญญัตินี ้หรือสถานท่ีของผูไดรับอนุญาตใหทําหรือขาย หรือเก็บสุรา หรือเชื้อสุรา 
หรือสินคาอื่นใดที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ในเวลาทําการ 

 

                                                 
๑๕ มาตรา ๒๗ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๘ ลงวนัที ่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 ๒๙  เพื่อประโยชนในการจับกุมและปราบปรามผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๐๑๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก

เดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และถาไดขายสุราที่ทําขึ้นนั้นดวย ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ แตถาเปนการทําสุราแช 
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

 
มาตรา ๓๑๑๗  ผูใดขาย หรือนําออกแสดงเพื่อขาย ซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝาฝน

มาตรา ๕ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๓๒๑๘  ผูใดซ้ือ หรือมีไวในครอบครอง ซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝาฝนมาตรา 

๕ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท แตถาสุรานั้นเปนสุรากลั่นมีปริมาณต่ํากวา
หน่ึงลิตร หรือเปนสุราแชมีปริมาณต่ํากวาสิบลิตร ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

มาตรา ๓๒ ทวิ๑๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕ ทวิ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาพันบาท 

 
มาตรา ๓๓๒๐  ผูใดขายหรือมีไวเพื่อขายซึ่งสุราที่รูวาตองปดแสตมปสุราแตมิได

ปดแสตมปสุรา หรือปดแสตมปสุราไมครบถวน หรือมิไดปดแสตมปสุราตามวิธีการและเงื่อนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสี่เทาของภาษีตาม
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาลิตรละหนึ่งรอยบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

เศษของลิตรใหถือเปนหน่ึงลิตร 
 
มาตรา ๓๓ ทวิ๒๑  ผูใดขายหรือมีไวเพ่ือขายโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย

ซึ่งสุราที่ไดรับยกเวนภาษีสุราตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือสุราที่มีสิทธิไดรับคืนคาภาษีสุรา และ
สุรานั้นไดสงออกไปนอกราชอาณาจักรแลวตามมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 

                                                 
๑๖ มาตรา ๓๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๗ มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๘ มาตรา ๓๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๙ มาตรา ๓๒ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒๐ มาตรา ๓๓ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๓๓๘ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๒๑ มาตรา ๓๓ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



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 
 

หรือปรับไมเกินสี่เทาของภาษีสุราตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาลิตรละ
หนึ่งรอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรบั 

เศษของลิตรใหถือเปนหน่ึงลิตร 
 
มาตรา ๓๓ ตร๒ี๒  ผูใดขาย มีไวเพื่อขาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งสุราที่รูวาตอง

เสียภาษีตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ แตมิไดเสียภาษีหรือเสียภาษีไม
ครบถวน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสี่เทาของภาษีสุราตามอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาลิตรละหนึ่งรอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

เศษของลิตรใหถือเปนหน่ึงลิตร 
 
มาตรา ๓๔๒๓  ผูใดซื้อหรือมีไวในครอบครองซึ่งสุราที่ตองปดแสตมปสุราแตมิได

ปดแสตมปสุรา หรือปดแสตมปสุราไมครบถวน หรือมิไดปดแสตมปสุราตามวิธีการและเงื่อนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง ท้ังน้ีโดยไมสุจริต ตองระวางโทษปรับไมเกินสองเทาของภาษีสุราตามอัตรา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาลิตรละหาสิบบาท 

เศษของลิตรใหถือเปนหน่ึงลิตร 
 
มาตรา ๓๔ ทวิ๒๔  ผูใดซื้อหรือมีไวในครอบครองโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวย

กฎหมายซึ่งสุราท่ีไดรับยกเวนภาษีสุราตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือสุราที่มีสิทธิไดรับคืนคาภาษี
สุราและสุรานั้นไดสงออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ตามมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
เทาของภาษีสุราตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาลิตรละหาสิบบาท 

เศษของลิตรใหถือเปนหน่ึงลิตร 
 
มาตรา ๓๔ ตร๒ี๕  ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงเกี่ยวกับวิธีการเสียภาษีท่ีออกตามมาตรา ๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
ถาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง เปนกรณีไมเสียภาษี

หรือเสียภาษีไมครบถวนตามระยะเวลาหรือวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสี่เทาของภาษีสุราตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แต
ตองไมนอยกวาสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

                                                 
๒๒ มาตรา ๓๓ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 

๒๔๙๓  
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒๓ มาตรา ๓๔ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๘ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๒๔ มาตรา ๓๔ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๒๕ มาตรา ๓๔ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 

๒๔๙๓  
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



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 ๓๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท 

 
มาตรา ๓๕ ทวิ๒๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ 

วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๓๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ หรือมาตรา ๒๒ มีความผิดตองระวางโทษปรับ

ไมเกินสองพันบาท 
 

มาตรา ๓๗๒๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๖ วรรคแรก ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๓๘๒๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ มีความผิดตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๓๘ ทวิ๒๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ หรอื มาตรา ๑๕ มีความผิดตองระวาง

โทษปรับตามปริมาณน้ําสุราที่ทําการขน ในอัตราลิตรละ ๑๐ บาท เศษของลิตรใหถือเปนหน่ึงลิตร 
มาตรา ๓๙๓๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับ

ไมเกินสี่เทาของภาษีสุราตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาสองหมื่นบาท หรอื
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ ถาสุรานั้นเปนสุราที่นําเขามาในราชอาณาจักร 

มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท ถาสุรานั้นเปนสุราที่ทําขึ้นในราชอาณาจักร มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๔๐ ทวิ๓๑  ผูไดรับใบอนุญาตขายสุราทําการขายสุราไมตรงตามประเภท

ใบอนุญาตที่เจาพนักงานออกใหตามมาตรา ๑๙ หรือผูไดรับใบอนุญาตขายสุราซื้อสุราจากผูไมมี
สิทธิขายไดโดยชอบดวยกฎหมาย มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

 

                                                 
๒๖ มาตรา ๓๕ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๒๗ มาตรา ๓๗ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๓๓๘ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม 

๒๕๑๕ 
๒๘ มาตรา ๓๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๒๙ มาตรา ๓๘ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๓๐ มาตรา ๓๙ แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญติัสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๓๑ มาตรา ๔๐ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



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 ๔๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๐ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบ
บาท 

 
มาตรา ๔๒๓๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง

พันบาท 
 
มาตรา ๔๒ ทวิ๓๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน

สองรอยบาท 
 
มาตรา ๔๓๓๔  ผูใดทําบัญชีไมถูกตองตามความจริง หรือไมทําบัญชีแสดงจํานวน

สุราหรือเชื้อสุราตามมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
ผูใดยื่นบัญชีแสดงจํานวนสุราหรือเชื้อสุราตามมาตรา ๒๗ อันเปนเท็จตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๔๓ ทวิ๓๕  ผูใดไมแจงราคาขายตามมาตรา ๘ เบญจ หรือแจงราคาขาย

ดังกลาวไมถูกตองตามความจริง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
ผูใดแจงราคาขายสุราตามมาตรา ๘ เบญจ อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๔๔๓๖  ผูใดมีแสตมปสุราซ่ึงรูอยูวาเปนแสตมปปลอม หรอืมีแสตมปสุราท่ี

ใชแลวไวในครอบครองเพื่อใชอีกหรือเพื่อคา หรือนําแสตมปสุราที่ใชแลวมาใชอีก มีความผิดตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๔ ทวิ๓๗  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว 

ใหอธิบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากอธิบดีอํานาจเปรียบเทียบได 
 
มาตรา ๔๕ บรรดาสุรา เชื้อสุรา และสินคาท่ีทําดวยสุรา ท่ีไดทํานํา เขามาใน

ราชอาณาจักร ขายหรือมีไวในครอบครอง อันเปนการฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ตลอดจน

                                                 
๓๒ มาตรา ๔๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๓๓ มาตรา ๔๒ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๓๔ มาตรา ๔๓ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๘ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๓๕ มาตรา ๔๓ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 

๒๔๙๓  
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๓๖ มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๓๗ มาตรา ๔๔ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 



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 
 

ภาชนะท่ีใสส่ิงของดังกลาว รวมทั้งภาชนะและเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราใหริบเปนของกรม
สรรพสามิต 

 
มาตรา ๔๖  ผูไดรับอนุญาตซึ่งกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี ้หรือขอกําหนดใน

กฎกระทรวง หรือขอกําหนดในใบอนุญาต เจาพนักงานสรรพสามิตหรืออธิบดีผูออกใบอนุญาต 
แลวแตกรณี มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตมีกําหนดไมเกินครั้งละ ๖ เดือน หรือจะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเสียก็ได 

 
หมวด ๘ 

การรักษาพระราชบัญญัต ิ
   

 
มาตรา ๔๗๓๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
(๑) กําหนดชนิดของสุรา อัตราภาษีสุรา ลักษณะของแสตมปสุรา และอัตรา

คาธรรมเนียมตาง ๆ ไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี ้
(๒) ลดหยอนหรืองดเวนไมเก็บคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตขายสุราหรือ

ใบอนุญาตใหทําหรือขายเชื้อสุรา 
(๓)๓๙ ลดหยอนหรืองดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุรา 
(ก) สําหรับสุราของผูไดรับเอกสิทธิ์ตามขอผูกพันท่ีประเทศไทยมีอยูตอองคการ

สหประชาชาติ หรอืตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสัญญา หรือความตกลงกับตางประเทศ 
หรอืทางการทูต ตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน โดยปฏิบัติตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กําหนด 

สุราที่ไดรับลดหยอนหรืองดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุราตามวรรคหนึ่ง หากโอนไป
เปนของผูไมมีเอกสิทธ์ิ หรือมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด ตองเสียภาษี 

แตถาเปนสุราที่ผูไดรับเอกสิทธิ์นํามาบริจาคใหแกองคการสาธารณกุศลโดย
ปฏิบัติตามวิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด ใหงดเวนไมเรียกเก็บภาษี 

(ข) สําหรับสุราท่ีนําไปทําการแปลงสภาพ หรือที่นําไปใชในการแพทย เภสัช
กรรม วิทยาศาสตร หรืออุตสาหกรรมตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด 

(๔)  กําหนดวิธีการ เง่ือนไขและขอกําหนด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

                                                 
๓๘ มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๓๙ มาตรา ๔๗ (๓) แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๘ ลงวนัที ่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 
 

 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 
 

บัญชีอัตราภาษีสุรา และคาธรรมเนียม๔๐ 
ทายพระราชบัญญัติ 

   
 

 [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 

ปรียนันท/แกไข 
๒๕  /  ๒  /  ๔๕ 
กลุม A+B 

 

                                                 
๔๐ บัญชีอัตราภาษีสุราและคาธรรมเนยีมทายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ แกไขโดย

พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๒๑ 
    บัญชีอัตราภาษีสุราและคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญติัสุรา ในชองรายการและชอง

อัตราของหมายเลข ๑ หมายเลข ๒ และหมายเลข ๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติสุรา (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. ๒๔๙๗๔๑ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ 

๑. เนื่องจากมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ บัญญัติวา “หามมิ
ใหผูใดนําสุราเกินกวาหนึ่งลิตรเขามาในราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
สรรพสามิต ฯลฯ” และมาตรา ๘ บัญญัติวา “ผูไดรับใบอนุญาตนําสุราเขามาในราชอาณาจักร
จะตองเสียภาษีสุราโดยปดแสตมปสุรา....ฯลฯ” ซึ่งความในมาตรา ๘ นี ้เมื่อพิจารณาแลวก็นาจะ
ตีความไดวา ผูท่ีจะตองเสียภาษีสุราท่ีนําเขามาก็คือ “ผูไดรับใบอนุญาต” (นําเขาเกินกวาหนึ่งลิตร) 
โดยเฉพาะเทาน้ัน ฉะนั้น ผูที่ไมตองขอรับใบอนุญาต (นําเขาไมเกินหนึ่งลิตร) ก็ไมตองเสียภาษี ซ่ึง
เมื่อตีความไดเชนนี้แลวก็นับวายังไมถูกตองกับเจตนารมณและความมุงหมายเกี่ยวกับการควบคุม
ในทางภาษีสุรา เพราะทางการมีความมุงหมายจะใหสุราทุกขวดที่นําเขามาในราชอาณาจักรหรือที่
ทําขึ้นภายในเพื่อจําหนายก็ตาม มีแสตมปสุราปดอยูเพ่ือเปนเคร่ืองหมายวาไดผานการเสียภาษี 
หรือการอนุญาตของเจาพนักงานมาแลว แตท่ีใชคําวา “ไมเกินหนึ่งลิตร” ในมาตรา ๖ นั้นเปนการ
ยกเวนสําหรับผูที่นําติดตัวเขามาเพียงจํานวนเล็กนอย ใหไดรับความสะดวกไมตองย่ืนคํารอง
ขอรับใบอนุญาตนําเขาเทานัน้ มิไดมุงหมายจะยกเวนภาษีให เพราะถายกเวนภาษีใหแลวก็จะมีสุรา
ท่ีไมตองปดแสตมปอยูในความครอบครองของบุคคลตาง ๆ ไดโดยไมผิดกฎหมาย แตเมื่อความ
ในมาตรา ๘ อาจตีความไปไดดังกลาวเชนนี้ จึงสมควรแกไขเสียใหชัดแจง โดยตัดคําวา “ไดรับ
ใบอนุญาต”ออกเสีย 

๒. เนื่องจากขณะนี้ปรากฏวามีผูลักลอบทํา ขาย หรือมีสุรามิชอบดวยกฎหมายกัน
แพรหลาย แมจะถูกจับกุมอยางไรก็ไมทําใหผูกระทําผิดเข็ดหลาบ ทั้งนี้เพราะอัตราโทษตาม
กฎหมายยังเบาไป สมควรเพิ่มใหสูงข้ึนอีก 

๓. เนื่องจากขณะนี้ปรากฏวามีผูลักลอบขนสุราจากจังหวัดที่มีราคาต่ําเขาไปขาย
ในจังหวัดท่ีมีราคาสูง โดยยอมถูกจับกุมและเสียคาปรับในอัตราชั้นสูง ๕๐๐ บาท เม่ือเสร็จคดีช้ัน
พนักงานสอบสวนแลวก็รับของกลางคืนไปลักลอบจําหนายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถาหากนําไปเปนจํานวน
มาก ๆ แลว ถึงจะเสียคาปรับสูงก็ยังคงมีกําไรอีกมาก การกระทําดังกลาวกอใหเกิดความยุงยากแก
วงการคาสุราขึ้นทุกขณะ และเปนการกระทบกระเทือนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะ
คูสัญญาของผูตมกลั่นและขายสงสุราเกี่ยวกับเรื่องเงินคาธรรมเนียมพิเศษและคาปรับตามสัญญา 
จึงควรกําหนดโทษเสียใหม 

๔. เนื่องจากพระราชบญัญัตสิุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มิไดมีบทลงโทษผูรับอนุญาต
จําหนายสุราที่ซื้อสุราจากบุคคลอื่นซึ่งมิไดรับอนุญาตขายสุรามาไวในราน เมื่อถูกจับกุมฐานมีสุรามิ
ชอบดวยกฎหมาย ก็ใชกรณีดังกลาวยกขึ้นเปนขออาง ทําใหพนผิดทางอาญาไปได และอีกกรณี
หนึ่งก็คือทําการขายสุราไมตรงกับประเภทใบอนุญาตที่ไดรับ เชน ไดรับอนุญาตขายปลีกแตทําการ
ขายในจํานวนของรานขายสง หรือเปนรานขายปลีกเฉพาะสุราภายในประเทศ (ประเภทท่ี ๔) แต
ขายสุราหรือเบียรตางประเทศ (ประเภทท่ี ๓) ดังนี้เปนตน การกระทําดังกลาวเปนการหลีกเลี่ยง
                                                 

๔๑ รก. ๒๔๙๗/๑๔/๓๔๑/๒๓ 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 
 

คาธรรมเนียมใบอนุญาต เพราะมีจํานวนสูงต่ําแตกตางกัน และการกระทําทั้งสองประการนี้มิไดมี
บทลงโทษไว  ฉะนั้น จึงควรกําหนดบทลงโทษไวเสียดวย 

๕. เนื่องจากขณะนี้ปรากฏวาผูตมกล่ันสุราหลายจังหวัดพากันรองเรียนเรื่องมีผู
ลักลอบทําแปงเชื้อสุราออกจําหนายแพรหลาย ทําใหเกิดสุราเถื่อนระบาด เปนผลเสียหายแกผูตม
กลั่นและรายไดในทางภาษีของรัฐ ถึงแมเจาหนาที่จะทําการปราบปรามเขมแข็ง ก็ไมทําใหผูกระทํา
ผิดเกรงกลัว เพราะโทษตามกฎหมายเพียงปรับไมเกินสองรอยบาท เมื่อเสร็จคดีแลวก็กลับไป
ลักลอบทําใหมอีก จึงควรแกไขเพิ่มโทษชนิดนี้ใหหนักขึ้น 

๖. เนื่องจากพระราชบัญญัตสิุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ มิไดมีบทบัญญัติลงโทษผูมี
แสตมปสุราปลอม หรือแสตมปสุราที่ใชแลวไวในครอบครองโดยเจตนาทุจริต เหมือนดังเชนที่
บัญญัติไวในประมวลรัษฎากร คงมีแตโทษฐานนําแสตมปสุราท่ีใชแลวมาใชอีก (มาตรา ๔๔) 
ประการเดียวเทานั้น เนื่องจากขณะนี้มีการกระทําผิดเกี่ยวกับแสตมปสุราปลอมและแสตมปสุราที่
ใชแลวมากข้ึน จึงสมควรเพ่ิมบทลงโทษโดยรวมไวในมาตรา ๔๔ นี้อีกดวย และการกระทําผิด
ดังกลาวตรวจตราจับกุมไดยาก ฉะนั้นจึงควรกําหนดบทลงโทษใหหนักกวาเดิมดวย 
 

ปรียนันท/แกไข 
๒๕  /  ๒  /  ๔๕ 
กลุม A+B 

 
 
พระราชกําหนดสุรา พ.ศ. ๒๕๐๑๔๒ 
 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี ้คือ เนื่องจากอัตราคาภาษีสุราแชที่
เก็บอยูในปจจุบันนี้ไดกําหนดไวไมเหมาะสมแกภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน  จึง
สมควรกําหนดอัตราเสียใหม 

 
ปรียนันท/แกไข 
๒๕  /  ๒  /  ๔๕ 
กลุม A+B 

 
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดสุรา พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๑๔๓ 
 
หมายเหตุ :  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยท่ีมีพระราชกําหนดสุรา  
พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกาศใชเปนกฎหมายตั้งแตวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๐๑ ไปแลว รัฐบาลจึงของเสนอ

                                                 
๔๒ รก. ๒๕๐๑/๒๗/๓๒พ/๙ เมษายน ๒๕๐๑ 
๔๓ รก.๒๕๐๑/๓๐/๗พ/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 
 

รางพระราชบัญญัตินี ้เพื่อใหเปนไปตาม มาตรา ๘๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ 

 
ปรียนันท/แกไข 
๒๕  /  ๒  /  ๔๕ 
กลุม A+B 

 
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐๔๔ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เพื่อกําหนดเงื่อนไขและวิธีการ
วาดวยกรรมวิธีเกี่ยวกับการทําสุรา การใชวัตถุดิบ ระยะเวลาและวิธีการเก็บสุรา ชนิดของสุราและ
แรงแอลกอฮอล จํานวนสุราที่ใหทําและขายใหผูไดรับใบอนุญาตทําสุราปฏิบัติและลงโทษผูไม
ปฏิบัติดวย กําหนดการออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๔ สําหรับการขายเร กําหนดการผอนผัน
สําหรับผูที่นําสุราเกินกวาหนึ่งลิตรเขามาในราชอาณาจักรเพื่อเปนตัวอยางสินคาหรือมิใชเพื่อ
การคา แกไขอัตราภาษีสุรากลั่นแหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ลดหยอนหรืองดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุรา
สําหรับแอลกอฮอลท่ีนําไปใชในการอุตสาหกรรม ตลอดจนกําหนดความผิดท่ีมีโทษปรับสถาน
เดียว ใหอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือเจาพนักงานสรรพสามิตซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรม
สรรพสามิตมีอํานาจเปรียบเทียบได 

 
ปรียนันท/แกไข 
๒๕  / ๒  /  ๔๕ 
กลุม A+B 

 
พระราชกําหนดสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓๔๕ 
 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี ้คือ โดยที่อัตราภาษีสุราที่จัดเก็บอยู
ในปจจุบัน ยังไมเหมาะสมแกสถานการณ สมควรแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และโดยที่การแกไข
จําเปนตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับ เพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน จึงจําเปนตองตรา
พระราชกําหนดนี ้
 

ปรียนันท/แกไข 
๒๗  /  ๒  /  ๔๕ 
กลุม A+B 

                                                 
๔๔ รก.๒๕๑๐/๓๖/๒๐๔/๒๕ เมษายน ๒๕๑๐ 
๔๕ รก.๒๕๑๓/๕๘/๓๖พ/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 
 

 
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดสุรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓๔๖ 
 

ปรียนันท/แกไข 
๒๗  /  ๒  /  ๔๕ 
กลุม A+B 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๕ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๔๗ 

 
สุรินทร / แกไข ๓๑/๐๑/๒๕๔๕ 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๔๘ 

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  หามมิใหผูไดรับอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ ถึงประเภทท่ี ๖ ตามความใน

กฎหมายวาดวยสุรา หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการเพื่อประโยชนของผูไดรับใบอนุญาตขายสุรา
ดังกลาวจําหนายสุราทุกชนิดในเวลาอื่น นอกจากตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๔.๐๐ 
นาฬิกา และต้ังแตเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา เวนแตไดรับใบอนุญาตจาก
อธิบดีกรมตํารวจสําหรับนครหลวงกรุงเทพธนบุร ีหรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับจังหวัดอื่น 

หามมิใหผูใดด่ืมสุราชนิดใด ๆ ณ สถานท่ีขายสุราในกําหนดเวลาหามจําหนาย
สุรา เวนแตสถานที่ขายสุรานั้นไดรับอนุญาตใหจําหนายไดตามวรรคหนึ่ง 

การจําหนายสุราและดื่มสุราในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ซ่ึง
กฎหมายอนุญาตใหเปดทําการไดเกินเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ใหกระทํานอกเวลาที่กําหนดตามวรรค
หน่ึง และวรรคสองไดเฉพาะหลังจากเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา จนถึงเวลาปดทําการ 

หลักเกณฑ เง่ือนไข หรือวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต การออก
ใบอนุญาต การแสดงใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การจําหนายสุราของผูไดรับใบอนุญาต 
และคาธรรมเนียมการออกและการตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
ขอ ๓  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
(๑)  ดําเนินกิจการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมหรือกอใหเกิดความ

เดือดรอนรําคาญแกผูอื่น 

                                                 
๔๖ รก.๒๕๑๓/๙๓/๑๑พ/๗ ตุลาคม ๒๕๑๓ 
๔๗ รก. ๒๕๑๕/๑๐๘/๑พ/๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 
๔๘ รก. ๒๕๑๕/๑๗๔/๑๐พ/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 
 

(๒)  ยอมใหผูมีอาการเมาสุราจนประพฤติวุนวาย หรือครองสติไมไดเขาไปหรือ
อยูในสถานที่ขายสุราระหวางเวลาเปดทําการ 

(๓)  จําหนายสุราใหแกลูกคาท่ีมีอาการเมาสุราจนประพฤติวุนวาย หรือครองสติ
ไมไดแลว 

(๔)  จําหนายสุรานอกเวลาท่ีกําหนดในใบอนุญาต 
(๕)  ฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
ใหผูมีอํานาจออกใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้มีอํานาจสั่งพักใช

ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตได 
การสั่งพักใชใบอนุญาต ใหส่ังพักใชไดคร้ังละไมเกินสามสิบวัน 
 
ขอ ๔  ผูใดฝาฝนขอ ๒ วรรคหนึ่ง หรือจําหนายสุราในเวลาหามจําหนายระหวาง

ถูกพักใชใบอนุญาตตามขอ ๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือท้ัง
จําทั้งปรับ 

ขอ ๕  ผูใดฝาฝนขอ ๒ วรรคสอง หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ัง
จําทั้งปรับ 

 
ขอ ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะ

ปฏิวัติฉบับนี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี ้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
สุรินทร / แกไข ๓๑/๐๑/๒๕๔๕ 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๐ ลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๔๙ 
 

ขอ ๑  ความในมาตรา ๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๗๕ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ มิใหใช
บังคับแกบรรดาสุราตามกฎหมายวาดวยสุราที่ไดเสียภาษีสุราตามอัตราที่ใชอยูกอนวันที่ประกาศ
ของคณะปฏิวติั ฉบับที่ ๑๗๕ ใชบังคับแตยังมิไดเสียภาษีการคาตามประมวลรัษฎากร 

 
ขอ ๒  การเสียภาษีการคาสําหรับสุราที่ไดเสียภาษีสุราตามความในขอ ๑ ให

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

ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับใหผูประกอบการคายื่นแบบแสดงรายการการคาและชําระ

                                                 
๔๙ รก. ๒๕๑๕/๑๗๙/๓พ/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 
 

ภาษีการคาตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ี
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ 

(๒) สําหรับสุราที่ไดขายภายหลังวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ ให
ผูประกอบการคาปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร 

 
ขอ ๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับนี ้
 

สุรินทร / แกไข 
๓๑/๐๑/๒๕๔๕ 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๗ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๕๐ 
 

ขอ ๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒ (๓) (๕) แหงพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๘ ทวิ (๓) (๕) แหงพระราชบัญญัติรายไดสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งไดแกไข
เพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติรายไดสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ และมาตรา 
๔ (๓) (๕) แหงพระราชกฤษฎีการายไดจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๙ ออกตามความใน มาตรา ๔๐ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 
ขอ ๒  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุราและภาษีเครื่องดื่มตาม

กฎหมายวาดวยภาษีเคร่ืองด่ืม เสียภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละสิบของภาษีประเภท
นั้น ๆ 

ภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่มที่เสียเพิ่มขึ้นตามความในวรรคหนึ่ง เศษของหนึ่ง
สตางคให ปดท้ิง 

 
ขอ ๓  ใหเจาหนาที่ซึ่งมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา และภาษี

เครื่องดื่มตามกฎหมายวาดวยภาษีเครื่องดื่ม สงมอบเงินภาษีที่เพิ่มขึ้นรอยละสิบตามขอ ๒ ใหแก
กระทรวงมหาดไทยโดยหักคาใชจายไวรอยละหาของเงินที่เก็บได 

 
ขอ ๔  ใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินท่ีไดรับตามขอ ๓ ใหแกราชการสวน

ทองถ่ินทุกแหง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหมีอํานาจวางระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวแกการดําเนินการเพื่อใหราชการสวนทองถิ่นไดรับเงินรายไดจากคาภาษีสุราและภาษี
เคร่ืองด่ืม 

 

                                                 
๕๐ รก. ๒๕๑๕/๑๙๐/๑๓๓พ/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 ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี ้และใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

สุรินทร / แกไข ๓๑/๐๑/๒๕๔๕ 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๘ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๕๑ 
 

สุรินทร / แกไข 
๓๑/๐๑/๒๕๔๕ 

 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑๕๒ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี ้คือ เนื่องจากอัตราภาษีสุรากลั่น
ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ไดกําหนดไวเปนเวลานานมาแลว ไมเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน สมควรเพิ่มใหสูงขึ้นเพื่อประโยชนในดานรายไดของรัฐ และโดยที่เปน
กฎหมายเกี่ยวดวยการภาษีอากร ซึ่งตองพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน  
จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ขึ้น 
 

ปรียนันท/แกไข 
๒๕  /  ๒  /  ๔๕ 
กลุม A+B 

 
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑๕๓ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรยกเวน
ภาษีสุราใหแกผูไดรับใบอนุญาตทําสุราในราชอาณาจักรท่ีสงสุราดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักร 
เพื่อสนับสนุนใหผูไดรับใบอนุญาตทําสุราสงสุราออกไปขายแขงขันกับสุราในตางประเทศได และ
โดยที่เปนการสมควรใหผูไดรับอนุญาตเปลี่ยนแปลงสุราไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับผูไดรับ
อนุญาตเปล่ียนแปลงภาชนะสุรา ดวยการใหปดแสตมปสุราท่ีภาชนะบรรจุสุราใหมโดยไมตองเสีย
คาภาษีสุราอีก ซึ่งในการนี้จะตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสุรา  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 

                                                 
๕๑ รก. ๒๕๑๕/๑๙๐/๒๐๙/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๕๒ รก.๒๕๒๑/๒๗/๓๑พ/๘ มีนาคม ๒๕๒๑ 
๕๓ รก.๒๕๒๑/๕๒/๑พ/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 
 

ปรียนันท/พิมพ 
๒๗  /  ๒  /  ๔๕ 
กลุม A +B 

 
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑๕๔ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากอัตราคาธรรมเนียม
ตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยสุราไดใชมาเปนเวลากวาย่ีสิบปแลวเปนอัตราที่ไมเหมาะสมกับภาวะ
ทางเศรษฐกิจและคาของเงินในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมโดยกําหนดอัตราใหสูงขึ้น  จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้
 

ปรียนันท/แกไข 
๒๕   /  ๒  /  ๔๕ 

A+B (C) 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓๕๕ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี ้คือ เนื่องจากอัตราและระบบการ
จัดเก็บภาษีสุราแชประเภทเบียร ยังไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และโดยท่ีเปน
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาเปนการดวนและลับ เพื่อรักษาประโยชน
ของแผนดิน  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้
 

ปรียนันท/แกไข 
๒๕   /  ๒  /  ๔๕ 

กลุม A+B 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕๕๖ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี ้คือ โดยที่การเสียภาษีสุราในขณะนี้
กระทําโดยการปดแสตมปสุราที่ภาชนะบรรจุสุราแตเพียงอยางเดียว แตในปจจุบันมีวิธีการอยาง
อื่นที่มีความรัดกุมและประหยัดคาใชจายในการจัดพิมพแสตมปสุราอันสมควรนํามาใชแกการเสีย
ภาษีสุราได และโดยที่อัตราและระบบการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นยังไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน สมควรปรับปรุงโดยเพิ่มอัตราตามมูลคาขึ้นอีกอัตราหนึ่ง และโดยท่ีเปนกฎหมายเก่ียวกับ
ภาษีอากร ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาเปนการดวนและลับเพื่อรักษาผลประโยชนของแผนดิน 

                                                 
๕๔ รก. ๒๕๒๑/๑๑๘/๑พ/๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๑ 
๕๕ รก.๒๕๒๓/๗๘/๗พ/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ 
๕๖ รก.๒๕๒๕/๑๕๐/๑พ/๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๕ 



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 
 

และเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ  จึง
จําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้
 

ปรียนันท/แกไข 
๒๕ /  ๒  /  ๔๕ 
กลุม A+B 

 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘๕๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี ้คือ โดยท่ีอัตราภาษีสุราตามท่ี
กําหนดไวในปจจุบันยังไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงอัตรา
ภาษีสุราเสียใหม และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 

ปรียนันท/พิมพ 
๒๕  /  ๒  /  ๔๕ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔๕๘ 
 

มาตรา ๖  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ กอนการแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้ และอัตราภาษีสุราที่กําหนดโดยกฎกระทรวงวาดวยการลดหยอน 
หรือการเรียกเก็บภาษีสุราที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาวกอนการแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี ้ใหยังคงใชบังคับตอไปสําหรับผูซื้อสุราหรือผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา ที่มีสัญญา
ผูกพันกับกรมสรรพสามิตหรือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยูกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และในสัญญาดังกลาวผูซื้อสุราหรือผูไดรับใบอนุญาตทําสุราตองชําระเงินแกรัฐบาลเปนการเหมา
จาย โดยรวมคาภาษีสุราและคาผลประโยชน หรือรวมคาภาษีสุราและคาสิทธิ หรือรวมคาภาษีสุรา
และคาธรรมเนียมพิเศษและคาทดแทนโรงงานสุราเขาดวยกัน แลวแตกรณี  ท้ังน้ี จนกวาสัญญา
ดังกลาวจะส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุเลิกสัญญาหรือส้ินสุดอายุสัญญา 

 
มาตรา ๗  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ กอนการแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้ ใหยังคงใชบังคับตอไป สําหรับกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) สุราที่การปฏิบัติจัดเก็บภาษียังคางอยูหรือที่ถึงกําหนดชําระกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

                                                 
๕๗ รก.๒๕๒๘/๔๑/๑พ/๔ เมษายน ๒๕๒๘ 
๕๘ รก.๒๕๓๔/๒๐๑/๑๘๓พ/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 
 

(๒) สุราที่ทําในราชอาณาจักรและไดเสียภาษีสุราครบถวนแลวโดยการปด
แสตมปสุราหรือโดยวิธีอื่น แตยังมิไดขนออกจากโรงงานสุรากอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ 

(๓) สุราที่นําเขามาในราชอาณาจักรกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับที่ไดเสีย
ภาษีสุราครบถวนแลวโดยปดแสตมปสุรา แตยังมิไดนําออกจากอารักขาของศุลกากร 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูไดรับใบอนุญาตทําสุราหรือผูนํา
สุราเขามาในราชอาณาจักร ยื่นบัญชีรายละเอียดสุราตาม (๒) และ (๓) โดยแสดงรายการ ประเภท 
ชนิด และปริมาณ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ พรอมทั้งระบุสถานที่เก็บสุรานั้น และใหย่ืน
บัญชีดังกลาวตอเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองที่ที่โรงงานสุราตั้งอยูหรือตอเจาพนักงาน
สรรพสามิตแหงทองที่ที่มีการนําเขาสุราแลวแตกรณ ี ทั้งนี ้ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราหรือผูนําเขาสุราผูใด ไมปฏิบัติตามวรรคสองตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีการปรับปรุงระบบ
ภาษีอากรของประเทศใหเหมาะสมกับสภาวการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดยกเลิกภาษีการคาและนํา
ภาษีมูลคาเพิ่มมาใชแทน สมควรปรับปรุงภาษีสุราเพื่อใหมีความสอดคลองกับการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรดังกลาว อีกทั้งเพื่อใหเกิดความสะดวกในการจัดเก็บ  จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้
 

ปรียนันท/แกไข 
๒๕  /  ๒  /  ๔๕ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔๕๙ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติสุรา (ฉบบั
ท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดปรับปรุงหลักเกณฑในการจัดเก็บภาษีสุราใหมเพื่อใหสอดคลองกับการ
จัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร แตเนื่องจากอัตราภาษีสุราตามบัญชีอัตราภาษีสุรา
และคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนด
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัิสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘ ยังไมสอดคลองกับ
หลักเกณฑในการจัดเก็บภาษีสุราที่ไดปรับปรุงแลว สมควรแกไขเพ่ิมเติมอัตราภาษีสุราเสียใหม

                                                 
๕๙ รก.๒๕๓๔/๒๒๘/๑พ/๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ 



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 
 

สําหรับสุราที่ทําในราชอาณาจักรและที่นําเขามาในราชอาณาจักรใหเปนอัตราเดียวกัน  จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้
 

ปรียนันท/แกไข 
๒๒   /  ๒  /  ๔๕ 

A+B (C) 
 

พัชรินทร/เนติมา/ฐาปน ี จัดทํา 
๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 
พัชรินทร/แกไข 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
 
 
 


