
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง 
พระราชบญัญตั ิ

ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นผู้เสนอ) 
 

อ.พ.(ร) ๙/๒๕๖๕ 
 

 



 
ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... เสนอโดย นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กับคณะ  
ต่อประธานสภาผู้ แทนราษฎร เมื่ อ วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  และได้ เข้ าสู่ ก ารพิ จารณ า 
ของที่ ป ระชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  ครั้ งที่  ๒๗  (สมั ยสามัญประจ าปี ครั้ งที่ สอง)  
วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ , ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
และชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

สิงหำคม  ๒๕๖๕ 
 

 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเบื้องต้น 

จัดท ำโดย 
 นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธกิารวฒุิสภา 

 นายทศพร  แยม้วงษ ์ รองเลขาธกิารวุฒิสภา 
 นายบุญสงค ์ ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
 นายณัฐพล นันทมานพ  ประชุมญาต ิ นิติกรช านาญการพิเศษ 

 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
 นางสาวอลงกรณ ์ ตันเบ็ต เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 นางภสพร  อัครนาวิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘  

 



 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นผู้เสนอ) 

    

ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

 
ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

 ๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

  ๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

   ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ 
ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ รวม ๓ ครั้ง ดังนี้ 
   ๑) การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๓ ครั้งที่  ๒๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
   ๒) การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๓ ครั้งที่  ๓๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
   ๓) การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๔ ครั้งที่  ๕  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

  ๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ได้แถลงหลักการ
และเหตุผล พร้อมทั้งสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร สรุปได้ ดังนี้ 

   หลักการ   
   แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อก าหนดให้ผู้ประสงค์
ผลิตสุราเฉพาะเพ่ือการค้าที่ต้องขออนุญาตผลิต และก าหนดกรอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สามารถก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตผลิตสุราเพ่ือการค้าอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๓) 

                                        
 ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  หมายเลข ๑ ถึง ๗ ในหน้าที่ ๖ – ๗ 



๒ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นผู้เสนอ) 

    

   เหตุผล  
   โดยที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้บุคคลผู้ประสงค์ 
จะผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นส าหรับผลิตสุราไว้ในครอบครองต้องขออนุญาตต่ออธิบดีและปฏิบัติ  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่บทบัญญัติดังกล่าวไม่มีการก าหนด
กรอบเนื้อหาในการออกกฎกระทรวงไว้ให้เหมาะสม ท าให้กฎกระทรวงที่ออกตามความบทบัญญัตินั้น
ก าหนดคุณสมบัติผู้ขออนุญาตและเงื่อนไขอื่นที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้เกินสมควรแก่เหตุ  
ผู้ประสงค์จะผลิตสุราเพ่ือการค้ารายเล็กหรือรายย่อยไม่สามารถประกอบอาชีพตามกฎหมายได้  
จึงเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่ ไม่คุ้มครองบุคคลให้มี เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
อย่างเหมาะสมและเพียงพอตามมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย สมควรต้องปรับปรุง
โดยก าหนดกรอบเนื้อหาของกฎกระทรวงให้เป็นธรรม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 ๒. ข้อสังเกตเน้ือหาของร่างพระราชบัญญัติ 

  ๒.๑ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   ส าหรับร่างพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีเนื้อหารวม ๗ มาตรา  
โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
   (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การผลิตสุราที่มิ ใช่ เพ่ือการค้าให้กระท าได้ เป็นการทั่วไป  
แต่การผลิตสุราเพ่ือการค้าอันเป็นการประกอบอาชีพต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
โดยต้องขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา ๓) 
   (๒) ก าหนดบทเฉพาะกาล ดังนี้ 
    (๒.๑) ให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และก าหนดให้การด าเนินการ
ออกกฎกระทรวง หรือประกาศฉบับใหม่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔) 
    (๒.๒) ค าขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง 
การพิจารณา ให้ถือเป็นค าขอตามพระราชบัญญัตินี้ และหากค าขอดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากค าขอ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้อนุญาตอาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ได้   
(ร่างมาตรา ๕) 



๓ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นผู้เสนอ) 

    

    (๒.๓) ก าหนดให้ ใบอนุญาตที่ ออกตามมาตรา ๑๕๓ แห่ งพระราชบัญญั ติ 
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๖) 
    เมื่อผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้ง
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๓ ครั้งที่  ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้ว มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างกว้างขวาง  
    ภายหลังสมาชิกฯ อภิปราย คณะรัฐมนตรีได้แถลงขอรับร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปพิจารณาก่อนรับหลักการก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติ ตามข้อบังคับการป ระชุม 
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๘   เมื่อประธานของที่ประชุมด าเนินการตรวจสอบองค์ประชุม 
ปรากฏว่ามีจ านวนสมาชิกฯ ไม่ครบองค์ประชุม  ดังนั้น ประธานของที่ประชุมจึงได้สั่งปิดประชุม  
    ต่อมา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และได้ลงมติเห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ไปพิจารณาก่อนรับหลักการ โดยให้รอการพิจารณาไว้ภายในก าหนดเวลา ๖๐ วัน ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรฯ ข้อ ๑๑๘ โดยลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๐๗ เสียง ไม่เห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียง ๑๙๖ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๓ เสียง  
    ทั้งนี้ โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วเห็นว่า จากสภาพปัญหาและข้อจ ากัดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการผลิตสุราซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น สามารถด าเนินการแก้ไขเพ่ิม เติมกฎหมายล าดับรองที่ เกี่ยวข้องได้  
โดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่อย่างใด ดังนั้น  
เพ่ือเป็นการสนับสนุนผู้ผลิตสุราที่ ได้มาตรฐานเป็นรายกรณี  จึงเห็นควรให้กระทรวงการคลัง  
เร่งด าเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
โดยเร็วต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติ 
    ๑. รับทราบข้อสังเกตและผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี
ขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 



๔ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นผู้เสนอ) 

    

    ๒. ให้ ส่ งคื น ร่ างพระราชบัญ ญั ติ ภ าษี สรรพสามิ ต  (ฉบั บที่  ..) พ .ศ . ....  
(นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ  
ไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายในก าหนดเวลา พร้อมแจ้งข้อสังเกตดังกล่าวไปเพ่ือประกอบการพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
    ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการ
โดยเร็วต่อไป 

 ๓. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  ๑) การผลิตและจ าหนา่ยสุรา เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการสรา้งรายไดแ้ละในการสรา้งก าไร
จ านวนมากให้แก่ประเทศไทยตลอดมา ทั้งยังเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของรัฐจากการจัดเก็บภาษี แต่เนื่องจาก
อุตสาหกรรมการผลิตสุราของประเทศไทยเป็นภาคการผลิตที่ใช้กลไกราคาเป็นตัวตัดสิน (Real Sector๒) 
โดยเอกชนเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายภายใต้ระบบสัมปทานของรัฐ และรัฐได้รับผลตอบแทนจากส่วนแบ่ง
รายได้ของเอกชนผู้รับสัมปทาน ส่งผลให้เอกชนผู้ได้รับสัมปทานมีอ านาจผูกขาดทั้งการก าหนด  
ราคาสินค้าและปริมาณสินค้า ระบบสัมปทานดังกล่าวจึงสร้างประโยชน์ให้แก่เฉพาะเอกชนที่ได้รับ
สัมปทานการผลิตและจ าหน่ายสุราแต่เพียงฝ่ายเดียว 
  ๒) การก าหนดให้การผลิตสุราเพื่อบริโภคสามารถกระท าได้เป็นการทั่วไป จะช่วยคุ้มครอง
รักษาภูมิปัญญาไทยไม่ให้สูญหายไป เนื่องจากการผลิตสุราชุมชนถือเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร  
ซึ่งสอดคล้องกับอาชีพหลักของคนไทยมาแต่ดั้งเดิม  
  ๓) การก าหนดให้การผลิตสุราเพื่อการค้า โดยไม่ก าหนดคณุสมบตัิของผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับ
ขนาดก าลังการผลิต ก าลังม้าเครื่องจักร และจ านวนพนักงาน และในกรณีที่ผู้ผลิตเป็นบริษัทที่จัดตั้ง  
ตามกฎหมายไทยไม่สมควรก าหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ าไว้ จะช่วยส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

                                        
๒  ภาคเศรษฐกิจจริง หรือที่มักเรียกกันว่า Real Sector คือ ภาคธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการ โดยมีกลไกราคา 

เป็นตัวตัดสินว่าจะผลิตอะไร จ านวนเท่าไร ผลิตอย่างไร และจ าหน่ายให้กับใคร  นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงภาคครัวเรือน  
ซึ่งมีบทบาทเป็นทั้งผู้บริโภคและแรงงานในภาคธุรกิจ (เฟซบุ๊กธนาคารแห่งประเทศไทย : https://www.facebook.com/ 
bankofthailandofficial/posts/413966418952791/) 



๕ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นผู้เสนอ) 

    

   ๓.๑) ลดความเหลื่อมล้ าทางโอกาสและอาชีพ เพราะประชาชนสามารถมีธุรกิจเป็นของ
ตนเองได้ ตลอดจนแก้ปัญหาผูกขาดและการกีดกันทางการค้า 
   ๓.๒) ส่งเสริมระบบการค้าเสรี และธุรกิจ Start up ธุรกิจ SMEs รวมทั้งธุรกิจ OTOP 
เพราะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ โดยผู้ประกอบการ
รายย่อยจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนน านวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเพ่ือให้
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้การกระจายรายได้สู่ชุมชน 
   ๓.๓) ช่วยพัฒนาขีดความสามารถในผลิตและการส่งออกสุราของประเทศ ให้มีความทัดเทียม
กับต่างประเทศ เช่น ประเทศสกอตแลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลี เพื่อเพิ่มพูนรายได้ของประเทศ 

 ๔. ประเด็นข้อสังเกตจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 ๑) เนื่องจากสุราเป็นสินค้าควบคุมที่รัฐบาลทั่วโลกต่างถือปฏิบัติ การผลิตสุราเพ่ือการค้า  
จึงยังคงต้องมีกฎหมายการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการผลิตและผลิตภัณฑ์ เพ่ือป้องกันอันตราย
ที่จะมีต่อผู้บริโภค รวมทั้งป้องกันผลกระทบอันเกิดจากการผลิต เช่น การก าจัดของเสียจากกระบวนการ
การผลิต แต่อย่างไรก็ดี การก าหนดมาตรฐานการผลิตสมควรมีลักษณะที่สมเหตุสมผล ควรลดจ านวนทุน 
จดทะเบียนลง ลดก าลังการผลิตลง เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ  
รายใหญ่ได้  
 ๒) การเปิดให้มีการผลิตสุราเป็นการทั่วไปโดยปราศจากการควบคุม ย่อมท าให้มี 
การบริโภคสุราง่ายขึ้นและมากขึ้น และหากการผลิตสุราไม่ถูกวิธีก็อาจท าให้มีสารปนเปื้อนที่มีอันตราย
ต่อชีวิตได้ ซึ่งกรณีดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบและท าให้ เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ตามมา เช่น  
ปัญหาสุขภาพของประชาชน ปัญหาครอบครัวและสังคมในระยะยาว รวมทั้งปัญหาการใช้งบประมาณ
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่เพ่ิมมากขึ้น  
 ๓) การขออนุญาตผลิตสุราเพ่ือการค้า ควรมีการก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจน อาทิ  
ขนาดก าลังการผลิต ก าลังม้าเครื่องจักร เนื่องจากเป็นกระบวนการควบคุมตรวจสอบเพ่ือประโยชน์  
ในการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ นอกจากนี้ การก าหนดจ านวนทุนจดทะเบียนขั้นต่ า ส าหรับผู้ผลิตสุรา  
ที่เป็นบริษัท ยังเป็นสิ่งที่จ าเป็นเนื่องจากเป็นการแสดงวัตถุประสงค์ในการผลิตสุราเพ่ือจ าหน่าย  
แต่ควรปรับลดให้มีความเหมาะสม 
 ๔) การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุรา ควรใช้เกณฑ์ที่ รับรองคุณภาพได้จริง เช่น  
การตรวจห้องปฏิบัตกิาร (ห้องแล็บ) มิใช่ใช้ก าลังการผลิตเป็นเกณฑ์รับรองคุณภาพ เพราะก าลังการผลิต
ไม่สามารถน ามาใช้วัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ 



๖ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นผู้เสนอ) 

    

 ๕. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

 มติ ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร และคณะ เป็นผู้เสนอ และได้ส่งคืนมายังสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือพิจารณา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในคราวประชุมประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔  
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาและลงมติในวาระ 
ที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยลงมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง ๑๗๘ เสียง  
ไม่รับหลักการ ๑๓๘ เสียง และงดออกเสียง ๑๕ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
จ านวน ๒๕ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

 
 

 
 ๑. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เปน็พิเศษ  
วันพุธที ่๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/569192 

 

  
 ๒. บนัทึกการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๓ ครัง้ที่ ๒๗  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_ 
report/main_warehouse_dll_x.php?aid=10192&mid=4376 
 

 

๓. บนัทึกการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๓ ครัง้ที่ ๓๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_ 
report/main_warehouse_dll_x.php?aid=10201&mid=4379 
 
 
 
 

 



๗ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นผู้เสนอ) 

    

 
 ๔. บนัทึกการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๔ ครัง้ที่ ๕  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๘ มถิุนายน ๒๕๖๕  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/m
ain_warehouse_dll_x.php?aid=10193&mid=4376 
 

 

 ๕. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๓ ครัง้ที ่๒๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_ 
report/main_warehouse_dll_x.php?aid=10193&mid=4376 

 

 

 ๖. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๓ ครัง้ที ่๓๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_ 
report/main_warehouse_dll_x.php?aid=10202&mid=4379 

 

 

 ๗. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๔ ครัง้ที ่๕  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๘ มถิุนายน ๒๕๖๕  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10308&mid=4392 

 

 

 
    




