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ในปี 2555 ที่ผ่านมา ‘สุรา’ ถือเป็นสินค้าอีกประเภท

หนึ่งที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงในตลาดบ้านเรา และก้าว

ส�าคัญก้าวหนึ่งที่ท�าให้ผู้ประกอบการไทยประสบความ

ส�าเร็จในธุรกิจสุรา ก็คือการมีความรู้แม่นย�าในเรื่องการเสียภาษี

นัน่เอง ซ่ึงนอกจากจะเป็นการท�าให้ธรุกิจด�าเนินไปอย่างถกูต้อง

ตามกฎหมายแล้ว ภาษีจากสุรายังน�าไปสนับสนุนองค์กรเพื่อ

สาธารณประโยชน์ในประเทศของเราได้อีกด้วย 

สุรา

ว่าด้วยเรื่อง ‘สุรา’

 ภาษีสุราในประเทศไทยนั้นมี ‘กฎหมายหลัก’ ที่

ก�ากับคือ ‘พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493’ ซึ่งครอบคลุม

สุราทุกประเภทในราชอาณาจักร ฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็น

ผู้น�าเข้าสุรา ผู้ผลิตสุรา ผู้จ�าหน่ายสุรา หรือผู้ส่งออกสุรา 

คุณต้องท�าความรู้จักและเข้าใจ พ.ร.บ.สุรา ให้ถ่องแท้  

 โดยเบื้องต้นนี้ เราจะมาท�าความเข้าใจภาษีสุราในแง่

ของ ‘สุรากลั่น’ ซึ่งในทางกฎหมายสุรากลั่นหมายถึงสุรา 

ที่ได้กลั่นแล้ว รวมถึงสุรากลั่นที่ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรง

แอลกอฮอล์เกินกว่า 15 ดีกรี โดยปัจจุบันมีการแบ่งสุรา

กลั่นออกเป็น 5 ประเภท ซึ่งมีอัตราภาษีแตกต่างกัน 

...เก็บ
มาฝาก?
	 ในปี	2555	ที่ผ่านมาสุรา	(กลั่น)	ที่จ�าหน่ายใน
ประเทศไทยมียอดขายสูงถึง	583.56	ล้านลิตร	

	 และมี ยอดการน� า เข ้ าสุ ร ามาจ� าหน ่ าย 
ในประเทศที่	 28.5	 ล้านลิตร	 นอกจากนี้	 
ผู ้ประกอบการไทยยังสามารถผลิตสุราเพื่อ 
ส่งออกไปท�าตลาดในต่างประเทศได้อย่างดี 
อีกด้วย



น�าเข้า ผลิต จ�าหน่าย ส่งออก

จดทะเบียนของผู้ประกอบ

โรงงานสุรากลั่น

• สหกรณ์

• นิติบุคคล

• กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

• กลุ่มเกษตรกร 

ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายสุราเกินกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท)

ขออนุญาตน�าเข้าสุรา

 - หลักฐานการเป็นผู้ได้รับอนุญาต

ขายสุราประเภทที่ 1

 - ส�าเนาใบแสดงรายการและราคา

สินค้า

 - ตัวอย่างฉลากปิดภาชนะสุรา

ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน ขอใบอนุญาตขายสุรา ขออนุญาตส่งสุราออก

นอกราชอาณาจักร 

ต้องน�าเข้าทางด่านศุลกากรที่อธิบดี

ก�าหนด

ขออนุญาตผลิตและจ�าหน่ายสุรา ขอใบอนุญาตขนสุรา ขออนุญาตขนสุรา

ลงทะเบียน Paperless การแจ้งราคาขาย ณ โรงงาน การวางจ�าหน่าย ลงทะเบียน Paperless

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า การปิดและขีดฆ่าแสตมป์ ออกใบก�ากับภาษี ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ปิดและขีดฆ่าแสตมป์ จัดท�ารายงานภาษี จัดท�ารายงานภาษี

จัดท�ารายงานภาษีซื้อ ยื่นแบบภาษีเงินได้ ยื่นแบบภาษีเงินได้

ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

‘ภาษีสุรา’ ...ง่าย และได้ช่วยชาติ

ขยาย
ความ?
ประเภทของสุรากลั่น

	 •	สุราสามทับ:	สุรากลั่นที่มีความแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่	80	ดีกรีขึ้นไป

	 •	สุราขาว:	สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง	มีแรงแอลกอฮอล์ต�่ากว่า	80	ดีกรี

	 •	สุราผสม:	สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแต่งมีแรงแอลกอฮอล์ต�่ากว่า	80	ดีกรี

	 •	สุราปรุงพิเศษ:	สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง	มีแรงแอลกอฮอล์ต�่ากว่า	80	ดีกรี

	 •	สุราพิเศษ:	สุราที่ท�าขึ้นโดยกรรมวิธีพิเศษมีแรงแอลกอฮอล์ต�่ากว่า	80	ดีกรี	แบ่งเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	

	 	 1.	วิสกี้	บรั่นดี	รัมวอดก้า	ยิน	ฟ	สุราแบบต่างประเทศอย่างอื่น	

	 	 2.	เกาเหลียง	เซียงชุน	บุ้นกุ่ยโล่ว	หรือสุราแบบจีนอื่น 



เก็บ
มาฝาก?
«ผู้ได้รับใบอนุญาตท�าสุรากลั่นชุมชน: ผู้ที่ตั้ง
โรงงานผลิตสุราในประเทศ	

						-	โรงงานสุรากลั่นชุมชนต้องยื่นค�าขออนุญาต
ก่อสร้างสถานที่ท�าสุรากลั่นชุมชนต่อส�านักงานสรรพ
สามิตในเขตพื้นที่ที่สถานที่ท�าสุราตั้งอยู่	กรมสรรพ
สามิตอนุญาตให้ผลิตสุรากลั่นชนิดสุราขาวเท่านั้น

«ผู้น�าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร	หมายถึง	ผู้
ประกอบธุรกิจน�าเข้าสุราจากต่างประเทศ

 ผู ้ประกอบธุรกิจสุราและมีหน้าที่ต้องเสีย

ภาษีสุรานั้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ ่ม คือผู้ได้รับ

ใบอนุญาตท�าสุราและผู ้น�าสุราเข้ามาในราช

อาณาจักร

 และไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มไหน เป็นผู้น�าเข้า  

ผู้ผลิต ผู้จ�าหน่ายหรือผู้ส่งออก สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อน

การท�าธุรกิจเกี่ยวกับสุราคือ คุณจะต้องขอมีเลข

ประจ�าตัวผู ้เสียภาษีอากรและขอจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาท

ในปีภาษีนั้น) กับกรมสรรพากรก่อน

ภาษีสุราของ‘ผู้น�าเข้า’

ผู้ประกอบการที่น�าเข้าสุราจากต่างประเทศ ความรับผิดในการเสียภาษี

จะเกิดขึ้นเมื่อขนสุราผ่านด่านศุลกากร ดังนั้น คุณต้องยื่นใบอนุญาตน�าสุราเข้า

มาในราชอาณาจักรพร้อมขอซื้อแสตมป์สุรา (เสียภาษี) ณ ด่านศุลกากรที่ได้รับใบ

อนุญาตน�าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อน�าไปติดที่ภาชนะบรรจุสุราในความ

ควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนขนผ่านด่านศุลกากร

คณุจะต้อง...

• ขออนุญาตน�าสุราเข้าในราชอาณาจักร

กรมสรรพสามิต
• ขออนุมัติใช้ฉลากบรรจุสุรา

• ขออนุญาตน�าแสตมป์ไปติดภาชนะ ณ โรงงานสุรา 

  ในต่างประเทศ

• ขออนุญาตซื้อแสตมป์ไปปิด ณ ด่านศุลกากร

• ขอใบอนุญาตขนสุรา

ตามมาด้วย... 

• ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร (Paperless) กรมศุลกากร

• ท�าพิธีการน�าเข้าทางศุลกากร

จากนั้นยื่นช�าระภาษี ณ 

กรมศุลกากร พร้อมช�าระอากร

ขาเข้า โดยน�าหลักฐานประกอบ

มาย่ืนที่ส�านักงานสรรพสามิต

พื้นที่เพื่อให้ตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้อง

กรอกแบบแจ้งขอปิดแสตมป์สุรา

ที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าถูกต้อง

แล้ว ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่

แห่งท้องที่ปฏิบัติพิธีการตรวจ

ปล่อยสินค้าตั้งอยู่จะด�าเนินการ

จ่ายแสตมป์ให้ผู้น�าเข้าน�าแสตมป์

ไปปิดสุราที่น�าเข ้าภายใต้การ

ควบคุมของเจ้าหน้าที่ต่อไป



เก็บ
มาฝาก?

เก็บ
มาฝาก?

เอกสารประกอบการยื่นช�าระภาษีน�าเข้าสุรา
							«ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรออกให้
							«ใบแสดงรายการและราคาสินค้า(INVOICE)
							«ใบขนสุราแบบ	195
							«ใบขนส่งสินค้าขาเข้า
							«ใบอนุญาตให้น�าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
							«	แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
							«ใบอนุญาตให้ขนสุรา

‘ผู้ผลิตสุรากลั่น’ กรณีได้ท�าการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์	กลุ่มบุคคล	กลุ่มบุคคลธรรมดาผู้มี
สัญชาติไทยตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน	กลุ่มนิติบุคคล	กลุ่มเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร	
จะต้องผลิตสุรากลั่น(ชุมชน)โดย...
	 «	เครื่องจักรที่ใช้ผลิตมีก�าลังรวมต�่ากว่า	5	แรงม้าขึ้นไปหรือใช้คนงานน้อยกว่า	7	คน
	 «	ยื่นค�าขออนุญาตก่อสร้างสถานที่ท�าสุราต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานสุราตั้งอยู่
	 «	แจ้งกรมสรรพสามิตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	15	วัน	ก่อนผลิตสุรา
	 «	สุราที่ผลิตต้องมีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่า	15	ดีกรีแต่ไม่เกิน	40	ดีกรี
	 «	ขออนุญาตผลิตและจ�าหน่ายสุรากับณ	ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่	
	 «	ขอใบอนุญาตขนสุราที่ยังไม่ได้เสียภาษีเพื่อส่งตัวอย่างสุราไม่น้อยกว่า	2	ลิตร	ไปตรวจสอบคุณภาพ 

รายการสุรากลั่น พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า

แชมเปญจ์ 2204.10.00 54%

บรั่นดี 2208.20.50 60%

วิสกี้ 2208.30.10 60%

**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่  http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

ภาษีสุราของ ‘ผู้ผลิตสุรา’

ผู้ผลิตสุราในประเทศนั้น ความรับผิดใน

การเสียภาษีสุราจะเกิดขึ้นก่อนขนสุราออกจาก

โรงงานสุรา ซึ่งหมายความว่า คุณต้องยื่นขอ

ช�าระภาษีและรับแสตมป์สุราไปปิดที่ภาชนะบรรจุ

สุราในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อน

ขนสุราออกจากโรงงาน โดยคุณสามารถยื่นช�าระ

ภาษีที่ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือที่สาขาตั้ง

อยู่ ซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตจะจ่ายแสตมป์ให้

เพื่อน�าไปปิดภาชนะบรรจุสุราต่อไป



เก็บ
มาฝาก?
	 ผู้ประกอบการสุรากลั่นทั้งผู้ผลิตและผู้น�าเข้ามีสิทธิได้
รับคืนค่าภาษีสุราและยกเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา	ดังนี้

«ให้ยกเว้นภาษีสุราส�าหรับสุราที่ผลิตในประเทศ	 และน�า
เข้ามา	 ของผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมี
อยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ	หรือตามสัญญา	หรือความตกลงกับต่างประเทศ
หรือทางการทูต

 ก ่อนที่ คุณจะน�า สุราที่ ผ ลิตได ้ออกวาง

จ�าหน่ายคุณต้องท�าการแจ้งราคาขาย ณ โรงงาน

ต่อสรรพสามิตพื้นที่ คือ

 • แจ้งราคาสุราชนิดหรือประเภทใหม่ก่อน

จ�าหน่ายไม่น้อยกว่า 15 วัน

 • แจ ้ ง เปลี่ ยนแปลงราคาขายก ่อนวัน

เปลี่ยนแปลงราคาไม่น้อยกว่า 15 วัน

 และต้องจัดท�าบัญชีและงบเดือนแสดงการ

ผลิตและการรับซื้อวัตถุดิบทุกเดือนต่อกรมสรรพ

สามิตภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปด้วย

จ�าหน่ายทั่วประเทศ 

 เมื่อคุณก้าวมาถึงจุดนี้ ก็ได้เวลาที่จะจัดส่งจ�าหน่าย

สุราที่ปิดแสตมป์อย่างถูกต้องออกจ�าหน่ายทั่วประเทศ 

โดยในขั้นตอนนี้มีภาษีที่เกี่ยวข้องคือค่าธรรมเนียมใบ

อนุญาตประจ�าปี ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีสุราของ ‘ผู้ส่งออก’

 หลังจากท�าธุรกิจสุราในประเทศจนประสบความ

ส�าเร็จ ผู้ประกอบการมักเริ่มมองหาลู่ทางในการส่งออก

สุราไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันนี้นับเป็นความ

โชคดีของผู้ประกอบธุรกิจสุรา เพราะผู้ส่งสุราออกไปนอก

ราชอาณาจักรมีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีสุราส�าหรับสุรา

ที่ส่งออกไปโดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่ก�าหนด

ในกฎกระทรวง นอกจากน้ี ผู้ได้รับใบอนุญาตท�าสุรา 

ยังอาจ ขอยกเว้นภาษีสุราส�าหรับสินค้าที่จะส่งออก

ไปนอกราชอาณาจักรโดยต้องปฏิบัติตามวิธีการและ

เงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง ได้อีกด้วย

 อย่างไรก็ตาม การส่งออกสุรายังมีขั้นตอนที่ผู้ส่ง

ออกมือใหม่ควรทราบ คือ 

ผู้ผลิตสุราในประเทศ เพื่อส่งออกสุราไปยังต่างประเทศ จะต้อง...

« ยื่นขอใบอนุญาตส่งออกสุรา  ณ ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่

« ลงทะเบียนขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)

« ท�าพิธีการศุลกากรส่งออก



“คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้
	 ส�าหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ	 เพื่อช่วยกระตุ้นและ 
ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง 

	 ตดิตามได้ท่ี	‘คูมื่อภาษีส�าหรบั 
วิสาหกิจชุมชน’

เมื่อคุณน�าเข้า หรือผลิต หรือจ�าหน่าย 
หรือส่งออกสุราไปต่างประเทศ	 คุณมีหน้าที่ 
ปิดท้ายดังต่อไปนี้...

•	จัดท�ารายงานภาษี

•	ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และ 
เสียภาษีเงินได้	

•	ยื่นแบบภาษีมูลค ่าเพิ่มและเสียภาษ ี
มูลค่าเพิ่ม

ขยาย
ความ?

ผู้น�าเข้าสุราเพื่อส่งออกไปยัง  

ประเทศอื่นจะต้อง...
 ขออนุมัติเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ 

ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่หน่วยปฏิบัติพิธีการ

ตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่ให้น�าสุราเข้ามา พร้อมเอกสาร

ส�าคัญ ได้แก่ 

 • ใบอนุญาตให้น�าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร

 • ส�าเนาใบแสดงรายการและราคาสินค้า (INVOICE) 

หรือส�าเนารายการสินค้าและราคาซึ่งผู้ขายท�าขึ้นก่อนตกลง

ซื้อขาย (PROFORMA INVOICE) 

 • บัญชีรายละเอียดการน�าของออกจากคลังสินค้า

ทัณฑ์บนทั่วไป

 เมื่อได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานสรรพ

สามิตแล้วจึงส่งสุราออกได้และเมื่อได้ส่งสุราออกไปแล้ว 

คุณต้องน�าหนังสือรับรองการส่งออก พร้อมด้วยใบขนสินค้า

ขาออกซึ่งได้รับการลงชื่อรับรองจากเจ้าพนักงานศุลกากร

แล้ว (ถ้ามี) ส่งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ที่ออกใบอนุญาต 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ส่งสุราออกไป



http://taxclinic.mof.go.th

กระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม6แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ10400

จัดทำ�คว�มรู้โดย 

 คณะ ทำ�ง�น  โครงก�ร คลินิก ภ�ษี กระทรวง ก�ร คลัง 

ภ�ค 2 ประกอบ ด้วย จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี 

ฉะเชิงเทร� ตร�ด ปร�จีนบุรี ระยอง 

สมุทรปร�ก�ร สระแก้ว นครน�ยก

โครงการ ‘คลินิก ภาษี กระทรวง การ คลัง’  

ก�าเนดิ ข้ึน ตาม วตัถปุระสงค ์การ ให ้ความ 

รู้ เรื่อง ภาษี แก่ ประชาชน อย่าง ครบ ถ้วน 

โดย รวม ถึง เป็น นวัตกรรม การ ให้ บริการ 

ดา้น ภาษ ีใน รปู แบบ ใหม ่ของ 3 กรม ภาษ ี

ได้แก่ กรม สรรพากร กรม สรรพสามิต 

กรม ศลุกากร โดย มุง่ เน้น ให ้บรกิาร ณ จุด 

เดียว เพื่อ เป็น ทาง เลือก ใหม่ ใน การ เข้า 

ถึง บริการ ของ ภาค รัฐ ซึ่ง กลุ่ม เป้า หมาย 

 หลัก ของ โครงการ คือ ผู้ ประกอบ การ 

ราย ใหม่ และ ผู้ ประกอบ การ SMEs โดย 

ทั่วไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

http://taxclinic.mof.go.th และ callcenter 1689


