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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่ออนุวัติตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ประกอบกับมติคณะรัฐ มนตรี
เมื่อวัน ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ เห็น ชอบนโยบายการเปดเสรีการผลิตสุรากลั่น ชนิดสุราสามทับ
(เอทานอล) ที่นําไปใชผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง โดยใหกระทรวงการคลังกําหนด
วิธีการขออนุญาตตั้งโรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงใหมีมาตรฐาน
เปนไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงการคลังจึงออกประกาศกําหนดวิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิด
สุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“เอทานอล” หมายความวา สุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่มีแรงแอลกอฮอลตั้งแต ๙๙.๕ ดีกรี
ขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
“เอทานอลแปลงสภาพ” หมายความวา เอทานอลที่ไดผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิง ตามสูตรการ
แปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกําหนด
“โรงงานผลิตเอทานอล” หมายความวา โรงงานผลิตเอทานอลเพื่อนําไปใชผสมกับน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
“ผูรบั อนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล)
ที่นําไปใชผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
หมวด ๑
การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอล
ขอ ๒ ผู ป ระสงค จ ะขออนุ ญ าตตั้ ง โรงงานผลิ ต เอทานอลจะต อ งเป น นิ ติ บุ ค คล
ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผูถือหุนสัญชาติไทยไมนอยกวารอยละ ๕๑ ของจํานวนหุนทั้งหมด
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ขอ ๓ ผูขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจะตองยื่นเรื่องขออนุญาตตั้งโรงงานผลิต
เอทานอลตอกรมสรรพสามิตพรอมกับเสนอโครงการการผลิตเอทานอล อยางนอยตองมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
(๑) วัตถุดิบ ระบุวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตเอทานอล เชน มันสําปะหลัง ออย กากน้ําตาล
หรือผลิตผลจากพืชชนิดอื่น ๆ เปนตน โดยใหแสดงการใชปริมาณวัตถุดิบและแหลงการจัดหาวัตถุดิบ
(๒) กรรมวิธีการผลิตและการใชเทคโนโลยีการผลิต ผูขออนุญาตจะตองเสนอกรรมวิธีและ
การใชเทคโนโลยีในการผลิตเอทานอลใหสอดคลองกับวัตถุดิบที่จะใช เชน เทคโนโลยีการผลิตจะตอง
มีเครื่องจักรที่สามารถผลิตเอทานอลใหมีแรงแอลกอฮอลไดสูงถึง ๙๙.๕ ดีกรี เปนตน
(๓) ขนาดกําลังการผลิต ใหระบุกําลังการผลิตเปนจํานวนลิตรตอวัน
(๔) แผนการผลิตและจําหนาย แสดงแผนการผลิต แผนการจําหนายใหกับผูคาน้ํามันหรือ
โรงกลั่นน้ํามัน และแผนการสงออกไปนอกราชอาณาจักร
(๕) การลงทุน แสดงแผนการลงทุนและแหลงเงินทุน
(๖) การบริหาร แสดงแผนการบริหารและการจัดการ
(๗) การติดตั้งฐานขอมูล แสดงแผนการติดตั้งระบบฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
(๘) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ซึ่งออกใหไมเกิน ๓ เดือน
(๙) อื่น ๆ เชน ที่ตั้งโรงงาน และสภาพแวดลอม ระบบการจัดการดานความปลอดภัย
เปนตน โดยจะตองสอดคลองกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ขอ ๔ ผูข ออนุ ญ าตตั้ ง โรงงานผลิ ต เอทานอลต อ งดํ า เนิ น การขอใบอนุ ญ าตประกอบ
กิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ และสงสําเนาคําขอดังกลาวให
กรมสรรพสามิต ๑ ชุด เพื่อประกอบการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลดวย
ขอ ๕ เมื่อผูขออนุญาตไดรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากกรมสรรพสามิต และ
ไดรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ ตอง
ดําเนินการกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ตองไมเกินสามป
นับแตวันที่ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
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ในกรณี ที่ผู ขออนุ ญาตไม ปฏิ บัติ ตามกํา หนดระยะเวลาที่ร ะบุ ไว ตามวรรคหนึ่ ง ใหถื อว า
สละสิทธิการไดรับอนุญาตใหตั้งโรงงานผลิตเอทานอล และจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากทาง
ราชการไมได เวนแตไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
ขอ ๖ เมื่ อ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตตั้ ง โรงงานผลิ ต เอทานอล ทํ า การก อ สร า งโรงงานผลิ ต
เอทานอลแลวเสร็จและพรอมที่จะดําเนินการผลิตเอทานอล จะตองแจงเปนหนังสือใหกรมสรรพสามิต
ทราบเพื่อทําการตรวจสอบสภาพโรงงานและระบบตาง ๆ กอนที่จะเปดดําเนินการ
ขอ ๗ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตตั้ ง โรงงานผลิ ต เอทานอลต อ งติ ด ตั้ ง ระบบฐานข อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยการเชื่อมโยงเครือขาย (Online Data System) จากโรงงานผลิตเอทานอล ไปยัง
สํานักงานสรรพสามิตผูค วบคุม โรงงานผลิ ตเอทานอล สํานั กงานสรรพสามิต พื้น ที่ที่ โรงงานผลิ ต
เอทานอลตั้งอยู และกรมสรรพสามิต
หมวด ๒
การผลิตและจําหนายเอทานอล
ขอ ๘ ผูไดรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอล ตองทําสัญญาวาดวยการอนุญาตใหผลิต
และจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงกับอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตาม
แบบที่กรมสรรพสามิตกําหนดไมนอยกวา ๑๕ วัน กอนที่จะดําเนิน การผลิตและจําหนายเอทานอล
และจะตองดําเนินการขอใบอนุญาตทําสุรา ใบอนุญาตทําเชื้อสุรา และใบอนุญาตขายสุราดวย
ขอ ๙ ผูรับอนุญาตจะตองทําการผลิตเอทานอลใหมีแรงแอลกอฮอลตั้งแต ๙๙.๕ ดีกรี
ขึ้นไปเทานั้น และกอนนําเอทานอลที่ผลิตไดออกไปจากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อจําหนาย ตองทําให
เปนเอทานอลแปลงสภาพตามวิธีการที่กรมสรรพสามิตกําหนด
หากปรากฏว า ผู รั บ อนุ ญ าตหรื อ ตั ว แทนนํ า เอทานอลที่ ยั ง ไม แ ปลงสภาพออกไปจาก
โรงงานผลิตเอทานอล นอกจากผูรับอนุญาตจะตองรับผิดตามกฎหมายแลว กรมสรรพสามิตอาจบอก
เลิกสัญญาวาดวยการอนุญาตใหผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงไดดวย
หากผูรั บอนุญาตประสงคจะสงเอทานอลเพื่อ ใช เปน เชื้อเพลิ งออกไปนอกราชอาณาจัก ร
ใหยื่นขออนุญาตตออธิบดีกรมสรรพสามิต ในกรณีดังกลาวอธิบดีกรมสรรพสามิตจะพิจารณาอนุญาต
ใหสงเอทานอล ๙๕ ดีกรีขึ้น ไป ได และไมตองแปลงสภาพตามวิธีการที่กรมสรรพสามิตกําหนด
เฉพาะจํานวนเอทานอลที่จะสงออกไปนอกราชอาณาจักร
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ขอ ๑๐ ในการสงเอทานอลออกไปนอกราชอาณาจักรแตละครั้ง ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบวาดวยการสงสุราออกไปนอกราชอาณาจักร และเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตกําหนด
ขอ ๑๑ ผูรับอนุ ญาตมี หนาที่ ตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญ าตประจําปแ ละปฏิ บัติตาม
กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับคาธรรมเนียมและภาษีสุรา
ขอ ๑๒ เพื่อปองกันผลเสียหายที่อาจเกิดกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ผูรับอนุญาตจะตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้โดยเครงครัด
(๑) ผูรับ อนุญ าตจะมี สุราอย างอื่ น นอกจากเอทานอลไว ใ นโรงงานผลิต เอทานอลไมไ ด
เวนแตเปนผลพลอยไดจากการผลิตและไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
(๒) ผูรับอนุญาตตองแจงราคาขาย ณ โรงงานผลิตเอทานอลใหกรมสรรพสามิตทราบตาม
กฎหมายวาดวยสุรา
(๓) ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการควบคุมโรงงานสุรากลั่น
ขอบังคับ ขอกําหนดหรือคําสั่งกรมสรรพสามิต และตามกฎหมายซึ่งบังคับใชอยูในปจจุบันหรือที่จะพึง
บังคับใชในอนาคต กับทั้งยอมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานสรรพสามิต ใหเปนที่เรียบรอยดวย
ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ขอหนึ่งขอใดหรือมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดหรือคําสั่งของทางราชการ ผูรับอนุญาตตองยินยอมให กรมสรรพสามิต
ปรับเปนจํานวนเงินตามที่กรมสรรพสามิตเห็นสมควร แตไมเกินครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
ซึ่งผูรับอนุญาตจะตองนําคาปรับไปชําระตามคําสั่งของกรมสรรพสามิตภายในสิบหาวันนับแตวัน ที่
ไดรับคําสั่ง ถาหากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม กรมสรรพสามิตมีอํานาจพักใชใบอนุญาตทําสุราหรือ
เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตทํ า สุ ร าโดยผู รั บ อนุ ญ าตจะเรี ย กร อ งค า ทดแทนความเสี ย หายอย า งใดจาก
กรมสรรพสามิตไมได
ในกรณีที่มีการกระทําผิดเงื่อนไข กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือคําสั่งของ
ทางราชการ อันเกี่ยวกับการผลิตหรือจําหนายเอทานอล ไมวาการนั้นจะไดกระทําโดยบุคคลที่ผูรับ
อนุญาตแตงตั้ง มอบหมาย จาง วาน หรือใชใ หกระทําหรือไมก็ตาม ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบ
เสมือนหนึ่งผูรบั อนุญาตไดกระทําดวยตนเองทุกประการ โดยยินยอมใหกรมสรรพสามิตปรับตามอัตรา
ที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยสุราหรือสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตทําสุรา ทั้งนี้ ผูรับอนุญาต
จะเรียกรองคาทดแทนความเสียหายจากกรมสรรพสามิตไมได
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ขอ ๑๓ ในกรณีที่ ผูรั บอนุญ าตประสงค จะเปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดโครงการการผลิ ต
เอทานอลให แ ตกต า งจากที่ ไ ด เ สนอไว เ ดิ ม ให ผู รั บ อนุ ญ าตเสนอรายละเอี ย ดที่ เ ปลี่ ย นแปลงให
กรมสรรพสามิตและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของพิจารณา เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะดําเนินการได
หมวด ๓
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๑๔ เงินคาภาษีสุรา เงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา เงินคาปรับตามสัญญา และเงินอื่น ๆ
ใหปฏิบัติการรับ การนําสง และการนําฝากตามระเบียบที่กรมสรรพสามิต และกรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ ๑๕ ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ
เปนไปตามประกาศกระทรวงการคลังนี้ได
ขอ ๑๖ ถามีปญหาอยางใดอยางหนึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานสุรากลั่น ชนิดสุราสามทับ
(เอทานอล) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงตามประกาศนี้ ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตเปนผูวินิจฉัย หากมีขอโตแยง
และหาข อยุติไมไ ด ใหรั ฐ มนตรี วาการกระทรวงการคลัง เปน ผูวิ นิจฉัยชี้ข าด คํา วินิจฉัยชี้ ขาดของ
รัฐมนตรีใหเปนที่สุด
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๗ ผูรับอนุญาตซึ่งเปนคูสัญญากับกรมสรรพสามิตอยูในวันที่ออกประกาศนี้ ใหทํา
สัญญาเพิ่ม เติมเฉพาะสวนที่ตองปฏิบัติใ หเปน ไปตามประกาศนี้กับกรมสรรพสามิตภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ออกประกาศ
กรณีผูไดรับอนุมัติการจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงจากคณะกรรมการเอทานอล
แห ง ชาติ ห รื อ คณะกรรมการพั ฒ นาและส ง เสริ ม เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ หากไม ดํ า เนิ น การก อ สร า ง
โรงงานผลิตเอทานอลใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๓ ป นับแตประกาศนี้ มีผลบังคับใช ใหถือวา
สละสิทธิการไดรับอนุมัติการจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอล
ขอ ๑๘ บรรดาประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ ใหใช
ขอความในประกาศฉบับนี้แทน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๑๙ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

