
กฎกระทรวง 
กําหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

_ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสุรา (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ อันเปนพระราชบัญญตัิที่มี
บทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสทิธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกบั
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญตัิใหกระทําไดโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑ ใหยกเลกิ  
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐๓ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญตัิสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญตัิสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญตัิสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญตัิสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญตัิ
สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญตัิ
สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญตัิสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญตัิ
สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญตัิ
สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

 
ขอ ๒  ใหเรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุราที่ทาํในราชอาณาจักรและสุราที่นําเขามา

ในราชอาณาจกัร ดังนี ้



 
อัตราภาษ ี

ตามปริมาณ 

 
รายการ ตามมูลคา

รอยละ หนวย หนวยละ-บาท 

๑.  สุราแช 
๑.๑  ชนิดเบยีร 
๑.๒  ชนิดไวทและสปารกล้ิงไวน 
       ที่ทําจากองุน 

๑.๓  ชนิดสุราแชพ้ืนเมือง 
๑.๔  ชนิดอื่นๆ นอกจาก ๑.๑ ๑.๒ 

       และ ๑.๓ 

๒.  สุรากลั่น 

๒.๑  ชนดิสุราขาว 
๒.๒  ชนดิสุราผสม 

๒.๓  ชนดิสุราปรุงพิเศษ 

๒.๔  ชนิดสุราพิเศษ 

       (๑)  ประเภทบรั่นด ี

       (๒)  ประเภทวิสก้ี 

       (๓)  ประเภทอื่นนอกจาก (๑) 

               และ (๒)  

๒.๕  ชนิดสุราสามทับ 

       (๑)  ที่นําไปใชในอุตสาหกรรม 

              หรือที่นําไปทาํการแปลง 
              สภาพ ทั้งนี้ ตามวิธีการที ่
              อธิบดีกําหนด 

       (๒)  ที่นําไปใชในการแพทย 
               เภสัชกรรมและวิทยา 
               ศาสตร ทั้งนี้ ตามวิธีการที ่
               อธิบดีกําหนด 

        (๓)  อ่ืนๆ นอกจาก (๑) และ 
                (๒) 

 
๕๕ 

๖๐ 
 

๒๕ 

๒๕ 
 
 

๒๕ 

๕๐ 

๕๐ 
 

๓๕ 

๕๐ 

๕๐ 
 
 
๒ 
 
 
 

๐.๑ 
 
 
 

๑๐ 

 
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ ์
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ ์
 
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ ์
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ ์
 
 
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ ์
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ ์
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ ์
 
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ ์
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ ์
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ ์
 
 
ลิตร 
 
 
 
ลิตร 
 
 
 
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ ์

 
๑๐๐ 

๑๐๐ 
 

๗๐ 

๗๐ 
 
 

๗๐ 

๒๔๐ 

๒๔๐ 
 

๒๔๐ 

๒๔๐ 

๒๔๐ 
 
 
๑ 
 
 
 

๐.๐๕ 
 
 
 
๖ 

 
 
 
 



ขอ ๓ กฎกระทรวงนี้ใหใชบงัคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 
ใหไว ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

รอยเอก สุชาติ  เชาววศิิษฐ 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการ
กําหนดชนิดและอัตราภาษีสุรา เพ่ือกําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน และสมควร
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสุราสําหรับสุราบางชนิดใหเหมาะสมกับสภาวการณเศรษฐกิจในปจจุบนั 
รวมทั้งเพ่ิมชนิดสุราแชพ้ืนเมอืงแยกตางหากจากสุราแชชนิดอื่น อันเปนการสนบัสนนุนโยบายของ
รัฐในการสงเสริมพัฒนาผลผลิตจากภูมิปญญาทองถ่ินและฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจน
สนับสนนุเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 

สุภาพร/พิมพ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ 

 
เนติมา/พัชรินทร ผูจัดทาํ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
 
 

 
รก.๒๕๔๖/๗ก/๑/๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ 
 


