พระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ.2493
-----------ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ใหไว ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2493
เปนปที่ 5 ในรัชกาลปจจุบัน
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสุรา
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาจึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราช
บัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
มาตรา 2(1) พระราชบั ญญัตินี้ให ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกกฎหมายภาษีชั้นใน จุลศักราช 1249 พระราชบัญญัติภาษีชั้นในเพิ่มเติม พุทธ
ศักราช 2457 พระราชบัญ ญั ติแกไขภาษีชั้นใน พุทธศักราช 2459 พระราชบัญ ญั ติภาษีชั้นในเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2460 พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2467 พระราชบัญญัติภาษีชั้น
ในแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2469 พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2476 พระราช
บัญญั ติภาษีชั้นในแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2476 (ฉบับที่ 2) พระราชบัญ ญัติภาษีชั้นใน (ฉบับที่ 3)
พุทธศักราช 2485 และพระราชบัญญัติภาษีชั้นใน (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2486
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูทําการแทน
"เจาพนักงานสรรพสามิต" หมายความวา เจาพนักงานกรมสรรพสามิต ซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหมี

อํานาจและหนาที่เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา เจาพนักงานสรรพสามิตและผูซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหมีอํานาจ
และหนาที่เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
"สุรา" หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอลซึ่งสามารถดื่มกินไดเชน
เดียวกับน้ําสุราหรือซึ่งดื่มกินไมได แตเมื่อไดผสมกับน้ําหรือของเหลวอยางอื่นแลว สามารถดื่มกินได
เชนเดียวกับน้ําสุรา
"สุราแช" หมายความวา สุราที่ไมไดกลั่นและใหหมายความรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับสุรา
กลั่นแลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย
"สุรากลั่น" หมายความวา สุราที่ไดกลั่นแลวและใหหมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ไดผสมกับ
สุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย
"เชื้อสุรา" หมายความวาแปงเชื้อสุรา แปงขาวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของ
เหลวอื่นแลวสามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุราได
หมวด 1
การทําสุรา และการนําสุราเขามาในราชอาณาจักร

มาตรา 5 หามมิใหผูใดทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีการออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 5 ทวิ(1) ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา ตองปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดวา
ดวยกรรมวิธีเกี่ยวกับการทําสุรา การใชวัตถุดิบ ระยะเวลาและวิธีการเก็บสุรา ชนิดของสุราและแรง
แอลกอฮอล จํานวนสุราที่ใหทําและขายในทองที่ที่กําหนด
(2)
มาตรา 6 หามมิใหผูใดนําสุราเกินกวาหนึ่งลิตรเขามาในราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับใบ
อนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต
การนําสุราเขามาในราชอาณาจักร เพื่อเปนตัวอยางสินคาหรือมิใชเพื่อการคา อธิบดีมีอํานาจ
ผอนผันใหนําเขามาได ตามจํานวนและทางดานศุลกากรที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
โดยไมตองขอรับใบอนุญาตบทบัญ ญัติในมาตรานี้ มิใหใชบังคับแกผูทําการตามหนาที่ผูขนสงโดย
สุจริต

หมวด 2
ภาษีสุรา
-----------มาตรา 7(3) ผู ได รับ ใบอนุ ญ าตทํ าสุ รานอกจากทํ าสุ ราสํ าหรับ ใช ในบ านเรือ นต องเสี ย ภาษี
สําหรับสุราที่ทําไดกอนขนสุราออกจากโรงงานตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง การเสียภาษีให
กระทําโดยการปดแสตมปสุราที่ภาชนะบรรจุสุราในความควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ เวนแตใน
กรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีจะกําหนดวิธีการเสียภาษีโดยวิธีอื่นโดย
ออกเปนกฎกระทรวงก็ได
(1)ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราสงสุราที่ตนทําในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณา
จักร ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราอาจขอยกเวนภาษีสุราสําหรับสุราที่จะสงออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น
ได โดยตองปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอและการยกเวนภาษี
สุรา การเก็บและการขนสุราดังกลาวออกจากโรงงานสุราเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสุราหรือภาชนะบรรจุสุราตามมาตรา 22 ใหผูไดรับอนุญาตปด
แสตมปสุราใหมที่ภาชนะบรรจุสุราโดยไมตองเสียภาษีอีก
มาตรา 7 ทวิ(2) ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกําหนดวิธีการเสียภาษีโดยวิธีอื่นนอกจากวิธีการปด
แสตมปสุราตามมาตรา 7 ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว
(3)
มาตรา 7 ตรี กฎกระทรวงกําหนดวิธีการเสียภาษีโดยวิธีอ่ืนนอกจากวิธีการปดแสตมปสุรา
ตามมาตรา 7 ไมกระทบกระเทือนการเสียภาษีสุราที่ไดกระทําโดยวิธีปดแสตมปสรุ าไปแลวกอนวัน
ที่ กฎกระทรวงดังกล าวใช บั งคั บบรรดาแสตมป สุ ราที่ ผูได รับ ใบอนุ ญ าตทํ าสุ ราซื้ อไวก อ นวัน ที่ ก ฎ
กระทรวงใชบังคับ และยังมิไดใชปดภาชนะบรรจุสุราใหใชเปนเครดิตในการเสียภาษีสุราไดโดยวิธีสง
คืนแสตมปสุราดังกลาว
มาตรา 8(4) ผูนําสุราเขามาในราชอาณาจักรจะตองเสียภาษีสุราโดยปดแสตมปสุราที่ภาชนะ
บรรจุสุราตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง เวนแตสุรานั้นมีปริมาณไมเกินหนึ่งลิตร และไดเปด
ภาชนะที่บรรจุแลว การปดแสตมปสุราจะตองปดกอนขนผานดานศุลกากร แตอธิบดีจะอนุญาตใหนํา
ไปปด ณ สถานที่อื่น ในความควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ก็ได
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราตามความในมาตรา 22 ผูไดรับใบอนุญาตจะตอง

ปดแสตมปสุราที่ภาชนะใหมอีกกึ่งหนึ่ง
มาตรา 8 ทวิ(5) (ยกเลิก)
มาตรา 8 ตรี(6) ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเสียภาษีสุราในอัตราทั้งตามมูลคาและ
ตามปริมาณ ใหเสียภาษีในอัตราที่คิดเปนเงินสูงกวา
มาตรา 8 จัตวา(1) การเสียภาษีสุราตามมูลคานั้น ใหถือมูลคาตาม (1) และ (2) โดยใหรวมภาษี
สุราที่พึงตองชําระดวย ดังนี้
(1) ในกรณีสุราที่ทําในราชอาณาจักร ใหถือตามราคาขาย ณ โรงงานสุรา
ในกรณีไมมีราคาขาย ณ โรงงานสุรา หรือราคาขาย ณ โรงงานสุราดังกลาวมีหลายราคา ใหถือ
ตามราคาที่อธิบดีประกาศ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อประโยชนในการจัด
เก็บภาษี อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศมูลคาของสุราที่ทําในราชอาณาจักร เพื่อถือเปน
เกณฑในการคํานวณภาษี โดยกําหนดจากราคาขาย ณ โรงงานสุราในตลาดปกติได
(2) ในกรณีสุราที่นําเขามาในราชอาณาจักร ใหถือราคา ซี.ไอ.เอฟ.ของสุราบวกดวยอากรขาเขา
คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน และภาษีและคาธรรมเนียมอืน่ ตามทีจ่ ะได
กําหนดโดยพระราชกฤษฎี กาแต ไม รวมถึ งภาษี มู ลค าเพิ่ ม ตามที่ กําหนดในหมวด 4 ลัก ษณะ 2 แห ง
ประมวลรัษฎากร
ในกรณีที่ผูนําเขาไดรับยกเวนหรือลดอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
หรือตามกฎหมายอื่น ใหนําอากรขาเขาซึ่งไดรับยกเวนหรือลดอัตราดังกลาวมารวมในการคํานวณมูลคา
ตาม (2) ดวยราคา ซี.ไอ.เอฟ. ตาม (2) ไดแกราคาสินคาที่บวกดวยคาประกันภัยและคาขนสงถึงดาน
ศุลกากรในราชอาณาจักร ทั้งนี้ เวนแต
(ก) ในกรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศใหราคาในทองตลาดสําหรับสุราประเภทใดประเภท
หนึ่งที่ตองเสียอากรตามราคาเปนรายเฉลี่ย ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ใหถือราคานั้นเปน
ราคาสุราในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(ข) ในกรณีที่เจาพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเขาใหมตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร ใหถือราคานั้นเปนราคาสุราในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(2)
มาตรา 8 เบญจ ใหผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา แจงราคาขาย ณ โรงงานสุราตออธิบดีตามแบบ
และภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 8 ฉ(3) ในกรณี สุราที่ นําเขามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดใหกรม
ศุลกากรเรียกเก็บภาษีเพื่อกรมสรรพสามิตก็ได

มาตรา 9 การปดแสตมปสุราจะเปนการสมบูรณตอเมื่อไดปดครบถวนตามอัตราและไดขีดฆา
แสตมปนั้นแลว
การปดและขีดฆาแสตมปสุราใหเปนไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 10 ผูสงสุราออกไปนอกราชอาณาจักรมีสิทธิไดรับคืนคาภาษีสุราสําหรับสุราที่สงออก
ไปนั้น โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 10 ทวิ(1) สุราที่ไดรับยกเวนภาษีสุราหรือไดคืนคาภาษีสุราถานํากลับเขามาในราชอาณา
จักร ให ผูนํ าเขาเสียภาษีสุ ราตามอัตราเดียวกับผูไดรับใบอนุ ญ าตทํ าสุ ราและให ป ฏิ บั ติตามวิธีการที่
กําหนดในมาตรา 8 วรรคหนึ่ง
มาตรา 11 สุราซึ่งไดทําการขนออกจากโรงงานสุราที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเจา
ของพิสูจนใหเปนที่พอใจอธิบดีไดวา ไดแปรสภาพไปเองจนไมสมควรจะใชดื่มตอไป และไดสงคืน
โรงงานสุราโดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง เจาของสุรานั้นมีสิทธิที่จะได
รับคืนคาภาษีสุราสําหรับสุราที่สงคืนนั้น
หมวด 3
การใชและการขนสุรา
--------------มาตรา 12 หามมิใหผูใดใชสุราทําของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อการคา
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิตบทบัญญัติในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกการใช
สุราในการปรุงยาตามใบสั่งของแพทย
มาตาม 13 หามมิใหผูใดทําการขนสุราที่ยังมิไดเสียภาษีโดยถูกตองออกจากโรงงานสุรา เวนแต
จะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
มาตรา 14 หามมิใหผูใดทําการขนสุราตั้งแตสิบลิตรขึ้นไป เวนแตจะไดรับใบอนุญาตขนสุรา
จากเจาพนั กงานสรรพสามิ ต หรือสํ าหรับกรณี ขนสุ ราที่ นํ าเขามาในราชอาณาจักรจากเจาพนั ก งาน
ศุลกากร หรือเปนสุราชนิดที่ไดมีกฎกระทรวงยกเวนใหทําการขนไดโดยไมตองมีใบอนุญาตขนสุรา
ผูไดรับใบอนุญาตตองนําใบอนุญาตขนสุรากํากับไปกับสุราที่ขนดวย
มาตรา 15 ผูใดทําการขนสุราที่ทําในราชอาณาจักรเกินกวาหนึ่งลิตร แตไมถึงสิบลิตรเขาใน
หรือออกนอกเขตทองที่ที่กําหนดในกฎกระทรวงตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต ทั้ง
นี้ มิใหใชบังคับแกกรณีที่ผูโดยสารทําการขนสุราโดยยานพาหนะสาธารณะที่รับสงคนโดยสารเปน

ปกติผานเขตทองที่ที่กําหนดนั้น หรือเปนสุราชนิดที่ไดมีกฎกระทรวงยกเวนใหทําการขนไดโดยไมตอง
มีใบอนุญาตขนสุรา
ผูไดรับใบอนุญาตตองนําใบอนุญาตขนสุรากํากับไปกับสุราที่ขนดวย
มาตรา 16 ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตใหขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภท
ที่ 2 ออกหนังสือสําคัญสําหรับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนไดตามเงื่อนไขที่กําหนด
หนังสือสําคัญเชนวานี้ ใหถือเสมือนหนึ่งเปนใบอนุญาตขนสุราดังกลาวในมาตรา 14 ตามเงื่อนไขนั้น
หมวด 4
การขายสุรา
-----------มาตรา 17 หามมิใหผูใดขายสุราหรือนําสุราออกแสดงเพื่อขายเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานสรรพสามิต
มาตรา 18 บทบัญญัติในมาตรา 17 มิใหใชบังคับแก
(1) การขายสุราทั้งหมดในคราวเดียวภายใตความควบคุมของเจาพนักงานสรรพสามิต ในกรณี
ที่ผูไดรับใบอนุญาตตายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(2) การขายในการบังคับคดี
(3) การขายโดยคําสั่งของอธิบดีกรมศุลกากร ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
มาตรา 19 ใบอนุญาตขายสุรามี 7 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเปนจํานวนตั้งแตสิบลิตรขึ้นไป
ประเภทที่ 2 สําหรับการขายสุราที่ทําในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเปนจํานวนตั้งแตสิบลิตรขึ้นไป
ประเภทที่ 3 สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวาสิบลิตร
ประเภทที่ 4 สําหรับการขายสุราที่ทําในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวาสิบลิตร
ประเภทที่ 5 สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวาสิบลิตรเพื่อดื่ม ณ สถานที่
ขายเปนการชั่วคราวไมเกินสิบวัน
ประเภทที่ 6 สําหรับการขายสุราที่ทําในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวาสิบลิตร เพื่อ
ดื่ม ณ สถานที่ขายเปนการชั่วคราวไมเกินสิบวัน
ประเภทที่ 7 สําหรับการขายสุรา ครั้งหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวาสิบลิตร เพื่อดื่มภายในสมาคมหรือ
สโมสร

มาตรา 19 ทวิ(1) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 ตามมาตรา 19 ใหออกใหแกผูทําการขายเรได
ดวยการขออนุ ญ าต และการออกใบอนุญ าตตามวรรคหนึ่ ง ให เป น ไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง ในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขใหผูไดรับใบอนุญาตขายสุราปฏิบัติดวยก็ได
ใบอนุญาตขายสุราที่ออกตามวรรคสอง ใหถือเปนใบอนุญาตขนสุราสําหรับใชกํากับสุราที่นํา
ไปขายเรนั้นดวย
มาตรา 20 ผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 หรือประเภทที่ 4 จะขายสุราไดแตเฉพาะภาย
ในเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 21 หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 เก็บหรือรักษาสุรา
ประเภทที่ไดรับอนุญาตใหขายไว ณ ที่อื่นนอกจากที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาต เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานสรรพสามิต
มาตรา 22 ห ามมิ ให ผูได รับ ใบอนุ ญ าตขายสุ ราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ทํ าการเปลี่ยน
แปลงสุรา โดยเอาสุราอื่นใด หรือน้ํา หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงหรือเปลี่ยนแปลงภาชนะ
บรรจุสุรา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานสรรพสามิต และทําตอหนาพนักงานเจา
หนาที่ โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ถาปรากฏวา สุราที่มีอยูในความครอบครองของผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวในวรรคกอนเปลี่ยน
แปลงเปนอยางอื่น ซึ่งมิไดเปนไปตามธรรมชาติใหสันนิษฐานไวกอนวา ผูนั้นทําการเปลี่ยนแปลงสุรา
มาตรา 23 หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7 ทําการเปลี่ยนแปลง
สุรา โดยเอาสุราอื่นใด หรือน้ํา หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงหรือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุ
สุรา เวนแตผูซื้อไดรองขอใหเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น
ถาปรากฏวาสุราที่มีอยูในความครอบครองของผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวในวรรคกอนเปลี่ยน
แปลงเปนอยางอื่น ซึ่งมิไดเปนไปตามธรรมชาติใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นทําการเปลี่ยนแปลงสุรา

หมวด 5
เชื้อสุรา
---------มาตรา 24 หามมิใหผูใดทําหรือขายเชื้อสุรา เวนแตจะไดรับใบอนุญาต จากเจาพนักงานสรรพ
สามิต
มาตรา 25 หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตตามความ
ในมาตรา 24 หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว
หมวด 6
เบ็ดเตล็ด
---------มาตรา 26 ใบอนุญาตซึ่งออกตามความในมาตรา 5 มาตรา 12 มาตรา 17 และมาตรา 24 ใหใชได
เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตและผูไดรับใบอนุญาตจะตองแสดงใบอนุญาตนั้นไวในที่เปด
เผยเห็นไดงาย
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตก็ดี การโอนใบอนุญาตเชนวานี้ก็ดี จะทําไดตอ
เมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 27(1) ผูไดรับใบอนุญาตใหทําสุราตามมาตรา 5 วรรคหนึ่งหรือไดรับใบอนุญาตขายสุรา
ตามมาตรา 19 ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3 หรือได รับ ใบอนุ ญ าตให ใช สุร าตาม
มาตรา 12 หรือไดรับใบอนุญาตใหทําหรือขายเชื้อสุราตามมาตรา 24 จะตองทําบัญชีประจําวันและบัญชี
งบเดือนแสดงจํานวนสุราหรือเชื้อสุรา และยื่นบัญชีงบเดือนตอเจาพนักงานสรรพสามิต ตามแบบและ
กําหนดเวลาที่อธิบดีกําหนด
บัญชีประจําวันจะตองเก็บรักษาไว ณ สถานที่ซึ่งไดรับใบอนุญาต
การทําบัญชีงบเดือนมิใหใชบังคับแกผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3
มาตรา 28 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจโรงงานสุราที่ไดรับอนุญาตตามพระราช
บัญญัตินี้ หรือสถานที่ของผูไดรับอนุญาตใหทําหรือขาย หรือเก็บสุรา หรือเชื้อสุรา หรือสินคาอื่นใดที่
ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ในเวลาทําการ
มาตรา 29 เพื่อประโยชนในการจับกุมและปราบปรามผูกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด 7
บทกําหนดโทษ

มาตรา 30(1) ผูใดฝาฝนมาตรา 5 มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และถาไดขายสุราที่ทําขึ้นนั้นดวย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถาเปนการทําสุราแช มีความผิดตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองรอยบาท
(2)
มาตรา 31 ผูใดขาย หรือนําออกแสดงเพื่อขาย ซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝาฝนมาตรา 5 มีความ
ผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 32(3) ผูใดซื้อ หรือมีไวในครอบครอง ซึ่งสุราที่รูวาทําขึ้นโดยฝาฝนมาตรา 5 มีความผิด
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท แตถาสุรานั้นเปนสุรากลั่นมีปริมาณต่ํากวาหนึ่งลิตร หรือเปน
สุราแชมีปริมาณต่ํากวาสิบลิตร ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
มาตรา 32 ทวิ(4) ผูใดฝาฝนมาตรา 5 ทวิ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 33(5) ผูใดขายหรือมีไวเพื่อขายซึ่งสุราที่รูวาตองปดแสตมปสุรา แตมิไดปดแสตมปสุรา
หรือป ด แสตมป สุ ราไม ค รบถ ว น หรือ มิไ ดป ด แสตมป สุ ร าตามวิ ธี ก ารและเงื่อ นไขที่ กํ าหนดในกฎ
กระทรวง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสี่เทาของภาษีสุราตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาลิตรละหนึ่งรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เศษของลิตรใหถือเปนหนึ่งลิตร
มาตรา 33 ทวิ(6) ผูใดขายหรือมีไวเพื่อขายโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งสุราที่ไดรับ
ยกเวนภาษีสุราตามมาตรา 7 วรรคสอง หรือสุราที่มีสิทธิไดรับคืนคาภาษีสุรา และสุรานั้นไดสงออกไป
นอกราชอาณาจักรแลวตามมาตรา 10 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสี่เทาของ
ภาษีสุราตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาลิตรละหนึ่งรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เศษของลิตรใหถือเปนหนึ่งลิตร

มาตรา 33 ตรี(1) ผูใดขาย มีไวเพื่อขาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งสุราที่รูวาตองเสียภาษีตามวิธี
การที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 7 แตมิไดเสียภาษีหรือเสียภาษีไมครบถวน ตองระวางโทษจํา
คุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสี่เทาของภาษีสุราตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไม
นอยกวาลิตรละหนึ่งรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เศษของลิตรใหถือเปนหนึ่งลิตร
มาตรา 34(2) ผูใดซื้อหรือมีไวในครอบครองซึ่งสุราที่ตองปดแสตมปสุราแตมิไดปดแสตมป
สุรา หรือปดแสตมปสุราไมครบถวน หรือมิไดปดแสตมปสุราตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ
กระทรวง ทั้งนี้โดยไมสุจริตตองระวางโทษปรับไมเกินสองเทาของภาษีสุราตามอัตราที่กําหนดในกฎ
กระทรวง แตตองไมนอยกวาลิตรละหาสิบบาท
เศษของลิตรใหถือเปนหนึ่งลิตร
มาตรา 34 ทวิ(3) ผูใดซื้อหรือมีไวในครอบครองโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งสุราที่
ไดรับยกเวนภาษีสุราตามมาตรา 7 วรรคสอง หรือสุราที่มีสิทธิไดรับคืนคาภาษีสุราและสุรานั้นไดสง
ออกไปนอกราชอาณาจักรแลวตามมาตรา 10 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองเทาของภาษีสุราตามอัตรา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาลิตรละหาสิบบาท
เศษของลิตรใหถือเปนหนึ่งลิตร
(4)
มาตรา 34 ตรี ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงเกีย่ วกับวิธี
การเสียภาษีที่ออกตามมาตรา 7 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
ถาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง เปนกรณีไมเสียภาษีหรือเสียภาษีไม
ครบถวนตามระยะเวลาหรือวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสี่เทาของภาษีสุราตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 35 ผูใดฝาฝนมาตรา 6 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
(5)
มาตรา 35 ทวิ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 7 วรรคสอง ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 36 ผูใดฝาฝนมาตรา 8 หรือมาตรา 22 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา 37(6) ผูใดฝาฝนมาตรา 9 วรรคสอง หรือมาตรา 26 วรรคแรก ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองพันบาท

มาตรา 38(7) ผูใดฝาฝนมาตรา 12 มาตรา 21 หรือมาตรา 23 มีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินหารอยบาท
มาตรา 38 ทวิ (8) ผู ใ ดฝ า ฝ น มาตรา 14 หรื อ มาตรา 15 มี ค วามผิ ด ต อ งระวางโทษปรั บ ตาม
ปริมาณน้ําสุราที่ทําการขน ในอัตราลิตรละสิบบาท
เศษของลิตรใหถือเปนหนึ่งลิตร
(1)
มาตรา 39 ผูใดฝาฝนมาตรา 13 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสี่เทาของ
ภาษีสุราตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 40 ผูใดฝาฝนมาตรา 17 ถาสุรานั้นเปนสุราที่นําเขามาในราชอาณาจักร มีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท ถาสุรานั้นเปนสุราที่ทําขึ้นในราชอาณาจักร มีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 40 ทวิ(2) ผูไดรับใบอนุญาตขายสุราทําการขายสุราไมตรงตามประเภทใบอนุญาตที่เจา
พนักงานออกใหตามมาตรา 19 หรือผูไดรับใบอนุญาตขายสุราซื้อสุราจากผูไมมีสิทธิขายไดโดยชอบ
ดวยกฎหมาย มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
มาตรา 41 ผูใดฝาฝนมาตรา 20 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท
มาตรา 42(3) ผูใดฝาฝนมาตรา 24 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 42 ทวิ(4) ผูใดฝาฝนมาตรา 25 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
มาตรา 43(5) ผูใดทําบัญชีไมถูกตองตามความจริง หรือไมทําบัญชีแสดงจํานวนสุราหรือเชื้อ
สุราตามมาตรา 27 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
ผูใดยื่นบัญชีแสดงจํานวนสุราหรือเชื้อสุราตามมาตรา 27 อันเปนเท็จตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(6)
มาตรา 43 ทวิ ผูใดไมแจงราคาขายตามมาตรา 8 เบญจ หรือแจงราคาขายดังกลาวไมถูกตอง
ตามความจริง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
ผูใดแจงราคาขายสุราตามมาตรา 8 เบญจ อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 44(7) ผูใดมีแสตมปสุราซึ่งรูอยูวาเปนแสตมปปลอม หรือมีแสตมปสุราที่ใชแลวไวใน
ครอบครองเพื่อใชอีกหรือเพื่อคา หรือนําแสตมปสุราที่ใชแลวมาใชอีก มีความผิดตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 44 ทวิ(8) บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดีหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบได
มาตรา 45 บรรดาสุรา เชื้อสุรา และสินคาที่ทําดวยสุรา ที่ไดทํานําเขามาในราชอาณาจักร ขาย
หรือมีไวในครอบครอง อันเปนการฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนภาชนะที่ใสสิ่งของดัง
กลาว รวมทั้งภาชนะ และเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราใหริบเปนของกรมสรรพสามิต
มาตรา 46 ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตซึ่ ง กระทํ า ผิ ด ต อ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ข อ กํ า หนดในกฎ
กระทรวง หรือขอกําหนดในใบอนุญาต เจาพนักงานสรรพสามิตหรืออธิบดีผูออกใบอนุญาตแลวแต
กรณี มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดไมเกินครั้งละ 6 เดือน หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได
หมวด 8
การรักษาพระราชบัญญัติ
--------(1)
มาตรา 47 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง
(1) กํ าหนดชนิ ด ของสุ ร า อั ต ราภาษี สุ ร า ลั ก ษณะของแสตมป สุ ร าและอั ต ราค าธรรมเนี ย ม
ตาง ๆ ไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้
(2) ลดหยอนหรืองดเวนไมเก็บคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตขายสุราหรือใบอนุญาตให
ทําหรือขายเชื้อสุรา
(3)(2) ลดหยอนหรืองดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุรา
(ก) สําหรับ สุ ราของผูได รับ เอกสิ ทธิ์ต ามขอผูกพั นที่ ป ระเทศไทยมีอยูตอองคก ารสห
ประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสัญญา หรือความตกลงกับตางประเทศ หรือ
ทางการทูต ตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
สุราที่ไดรับลดหยอนหรืองดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุราตามวรรคหนึ่ง หากโอนไปเปนของ
ผูไมมีเอกสิทธิ์ หรือมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ตองเสียภาษี
แตถาเปนสุราที่ผูไดรับเอกสิทธิ์นําบริจาคใหแกองคการสาธารณกุศล โดยปฏิบัติตามวิธี
การและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ใหงดเวนไมเรียกเก็บภาษี

(ข) สําหรับสุราที่นําไปทําการแปลงสภาพ หรือที่นําไปใชในการแพทย เภสัชกรรม วิทยา
ศาสตร หรืออุตสาหกรรมตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด
(4) กําหนดวิธีการ เงื่อนไขและขอกําหนด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

