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พระราชกําหนด 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓  (ฉบับที่  ๗) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

 ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสุรา 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้  ดังตอ่ไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกว่า  “พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา   

พ.ศ.  ๒๔๙๓  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “สุราแช่”  และ  “สุรากล่ัน”  ในมาตรา  ๔   

แห่งพระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ “สุราแช่”  หมายความว่า  สุราที่ไม่ได้กล่ันและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากล่ันแล้ว  

แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย  เชน่  เบียร์  ไวน์  สปาร์กล้ิงไวน์  และสุราแช่พื้นเมือง  เป็นต้น 
“สุรากล่ัน”  หมายความว่า  สุราที่ได้กล่ันแล้ว  และให้หมายความรวมถึงสุรากล่ันที่ได้ผสมกับ 

สุราแช่แล้ว  แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย  เช่น  สุราสามทับ  สุราขาว  สุราผสม  สุราปรุงพิเศษ  
และสุราพิเศษ  เป็นต้น” 
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มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย”  ต่อท้ายบทนิยามคําว่า  “เชื้อสุรา”  
ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓ 

“ “ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย”  หมายความว่า  ราคาที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทําสุรา  ตามมาตรา  ๕   
ผู้นําสุราเข้ามาในราชอาณาจักร  ตามมาตรา  ๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา  ประเภทที่  ๑  หรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตขายสุรา  ประเภทที่  ๒  ตามมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓  ได้ขายสุรา
ให้แก่ผู้ขายปลีก  โดยรวมค่าขนส่งหรือค่าบริการอย่างอ่ืน  ทั้งนี้  ต้องเป็นราคาตามปกติในทางธุรกิจโดยสุจริต
และเปิดเผย  โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓  ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๒๓  
และให้ใช้ความตอ่ไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘  ตรี  การเสียภาษีสุรานั้น  ให้เสียในอัตราทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘  จัตวา  และมาตรา  ๘  เบญจ  แห่งพระราชบัญญัติสุรา  

พ.ศ.  ๒๔๙๓  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๘  จัตวา  การเสียภาษีสุราตามมูลค่านั้น  ให้ถือตามราคาขายส่งช่วงสุดท้าย 
ในกรณีไม่มีราคาขายส่งช่วงสุดท้ายตามวรรคหนึ่ง  หรือราคาขายส่งช่วงสุดท้ายมีหลายราคา   

ให้ถือตามราคาที่อธิบดีประกาศกําหนด  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีสุรา  อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศราคาขายส่ง 

ช่วงสุดท้ายของสุราเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษีสุรา  โดยกําหนดจากราคาขายส่งช่วงสุดท้ายของสุรา
ในตลาดปกติได้ 

ภาษีสุราที่จะต้องเสียตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง 
มาตรา  ๘  เบญจ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําสุราและผู้นําสุราเข้ามาในราชอาณาจักร  แจ้งราคาขายส่ง

ช่วงสุดท้ายของสุราต่ออธิบดี  ตามแบบและภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด” 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในช่องรายการและช่องอัตราของหมายเลข  ๑  ในบัญชีอัตราภาษีสุรา

และค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา  (ฉบับที่  ๗)  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้ความในบัญชีอัตราภาษีสุราและค่าธรรมเนียมท้ายพระราชกําหนดนี้แทน 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นผู้รักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี 



 
บญัชีอตัราภาษีสรุาและค่าธรรมเนียม 

   
 

หมายเลข รายการ อตัรา  

“๑ 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาษีสรุาสําหรับสรุาท่ีทําในราชอาณาจกัร
และสรุาท่ีนําเข้ามาในราชอาณาจกัร 
(๑) สรุาแช่ 
     (ก) ชนิดเบียร์ 
 
 
 
      
 
 
     (ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิง้ไวน์ท่ีทํา
จากองุ่น 
 
           
 
 
 
     (ค) ชนิดอ่ืน ๆ นอกจาก (ก) และ (ข) 
 
 
 
 
 

 
 
 
ตามมลูค่าร้อยละ  ๖๐  และ  ๓๐๐  บาท 
ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์
บริสทุธ์ิ  ซึง่ชนัสตูรด้วยเคร่ืองวดัของ 
กรมสรรพสามิตหรือท่ีกรมสรรพสามิต
รับรอง และหรือ  ๓๐  บาทต่อปริมาณ
หนึ่งลิตร  
 
ตามมลูค่าร้อยละ  ๖๐  และ  ๒,๐๐๐  บาท 
ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์
บริสทุธ์ิ  ซึ่งชันสตูรด้วยเคร่ืองวดัของ 
กรมสรรพสามิตหรือท่ีกรมสรรพสามิต
รับรอง  และหรือ  ๓๐๐  บาทต่อปริมาณ
หนึ่งลิตร  
 
ตามมลูค่าร้อยละ ๒๕ และ ๑๕๐ บาท 
ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์
บริสทุธ์ิ  ซึง่ชนัสตูรด้วยเคร่ืองวดัของ
กรมสรรพสามิตหรือท่ีกรมสรรพสามิต
รับรอง และหรือ ๓๐ บาทต่อปริมาณ
หนึ่งลิตร  
 
 

 
 
 
 



 
   -  ๒  - 
 

หมายเลข รายการ อตัรา  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

(๒) สรุากลัน่ 
     (ก) ชนิดสรุาขาว 
      
 
 
 
 
 
    (ข) ชนิดอ่ืน ๆ นอกจาก (ก) 

 
 

 
ตามมลูค่าร้อยละ ๕๐ และ ๔๐๐ บาท 
ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์ 
บริสทุธ์ิ  ซึง่ชนัสตูรด้วยเคร่ืองวดัของ 
กรมสรรพสามิตหรือท่ีกรมสรรพสามิต 
รับรอง  และหรือ  ๖๐  บาทต่อปริมาณ 
หนึ่งลิตร  
 
ตามมลูค่าร้อยละ  ๕๐  และ  ๔๐๐ บาท  
ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์
บริสุทธ์ิ ซึ่งชันสูตรด้วยเคร่ืองวัดของ
กรมสรรพสามิต หรือท่ีกรมสรรพสามิต
รับรอง  และหรือ  ๖๐  บาทต่อปริมาณ

หนึ่งลิตร” 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากวิธีการจัดเก็บภาษีสุราไม่เหมาะสม
กับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน  สมควรแก้ไขวิธีการจัดเก็บภาษีสุราให้เหมาะสม  และโดยที่เป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีอากร  ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน  จึงจําเป็น 
ต้องตราพระราชกําหนดน้ี 


