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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง  วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ  (เอทานอล)  เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

เพื่ออนุวัติตามความในพระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เห็นชอบนโยบายการเปดเสรีการผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ   
(เอทานอล)  ที่นําไปใชผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง  โดยใหกระทรวงการคลังกําหนด  
วิธีการขออนุญาตต้ังโรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ  (เอทานอล)  เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงใหมีมาตรฐาน
เปนไปในแนวทางเดียวกัน  กระทรวงการคลังจึงออกประกาศกําหนดวิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิด
สุราสามทับ  (เอทานอล)  เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“เอทานอล”  หมายความวา  สุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่มีแรงแอลกอฮอลต้ังแต  ๙๙.๕  ดีกรี  

ข้ึนไป  ตามพระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓ 
“เอทานอลแปลงสภาพ”  หมายความวา  เอทานอลที่ไดผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิง  ตามสูตรการ

แปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกําหนด 
“โรงงานผลิตเอทานอล”  หมายความวา  โรงงานผลิตเอทานอลเพื่อนําไปใชผสมกับน้ํามัน

เชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง 
“ผูรับอนุญาต”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ  (เอทานอล)  

ที่นําไปใชผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง 

หมวด  ๑ 
การขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตเอทานอล 

 
 

ขอ ๒ ผูประสงค จะขออนุญาต ต้ังโรงงานผลิต เอทานอลจะตอง เปนนิ ติบุ คคล 
ซ่ึงจดทะเบียนตามกฎหมายไทย  มีผูถือหุนสัญชาติไทยไมนอยกวารอยละ  ๕๑  ของจํานวนหุนทั้งหมด   
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ขอ ๓ ผูขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตเอทานอลจะตองย่ืนเร่ืองขออนุญาตต้ังโรงงานผลิต   
เอทานอลตอกรมสรรพสามิตพรอมกับเสนอโครงการการผลิตเอทานอล  อยางนอยตองมีรายละเอียด  
ดังตอไปนี้ 

(๑) วัตถุดิบ  ระบุวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตเอทานอล  เชน  มันสําปะหลัง  ออย  กากน้ําตาล  
หรือผลิตผลจากพืชชนิดอื่น ๆ  เปนตน  โดยใหแสดงการใชปริมาณวัตถุดิบและแหลงการจัดหาวัตถุดิบ 

(๒)  กรรมวิธีการผลิตและการใชเทคโนโลยีการผลิต  ผูขออนุญาตจะตองเสนอกรรมวิธีและ
การใชเทคโนโลยีในการผลิตเอทานอลใหสอดคลองกับวัตถุดิบที่จะใช  เชน  เทคโนโลยีการผลิตจะตอง
มีเคร่ืองจักรที่สามารถผลิตเอทานอลใหมีแรงแอลกอฮอลไดสูงถึง  ๙๙.๕  ดีกรี  เปนตน 

(๓) ขนาดกําลังการผลิต  ใหระบุกําลังการผลิตเปนจํานวนลิตรตอวัน 
(๔) แผนการผลิตและจําหนาย  แสดงแผนการผลิต  แผนการจําหนายใหกับผูคาน้ํามันหรือ

โรงกล่ันน้ํามัน  และแผนการสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
(๕) การลงทุน  แสดงแผนการลงทุนและแหลงเงินทุน 
(๖) การบริหาร  แสดงแผนการบริหารและการจัดการ 
(๗) การติดต้ังฐานขอมูล  แสดงแผนการติดต้ังระบบฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
(๘) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  

ซ่ึงออกใหไมเกิน  ๓  เดือน   
(๙) อื่น ๆ  เชน  ที่ต้ังโรงงาน  และสภาพแวดลอม  ระบบการจัดการดานความปลอดภัย   

เปนตน  โดยจะตองสอดคลองกับกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
ขอ ๔ ผูขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตเอทานอลตองดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบ  

กิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ  และสงสําเนาคําขอดังกลาวให 
กรมสรรพสามิต  ๑  ชุด  เพื่อประกอบการขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตเอทานอลดวย   

ขอ ๕ เมื่อผูขออนุญาตไดรับอนุญาตต้ังโรงงานผลิตเอทานอลจากกรมสรรพสามิต  และ
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ตอง
ดําเนินการกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  ทั้งนี้  ตองไมเกินสามป
นับแตวันที่ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต 
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ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุไวตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวา 
สละสิทธิการไดรับอนุญาตใหต้ังโรงงานผลิตเอทานอล  และจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  จากทาง  
ราชการไมได  เวนแตไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาจากอธิบดีกรมสรรพสามิต 

ขอ ๖ เมื่อผูไดรับอนุญาตต้ังโรงงานผลิตเอทานอล   ทําการกอสรางโรงงานผลิต   
เอทานอลแลวเสร็จและพรอมที่จะดําเนินการผลิตเอทานอล  จะตองแจงเปนหนังสือใหกรมสรรพสามิต
ทราบเพื่อทําการตรวจสอบสภาพโรงงานและระบบตาง ๆ  กอนที่จะเปดดําเนินการ 

ขอ ๗ ผูได รับอนุญาตต้ังโรงงานผลิตเอทานอลตองติดต้ังระบบฐานขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส  โดยการเชื่อมโยงเครือขาย  (Online  Data  System)  จากโรงงานผลิตเอทานอล  ไปยัง
สํานักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงงานผลิตเอทานอล  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานผลิต   
เอทานอลต้ังอยู  และกรมสรรพสามิต   

หมวด  ๒ 
การผลิตและจําหนายเอทานอล 

 
 

ขอ ๘ ผูไดรับอนุญาตต้ังโรงงานผลิตเอทานอล  ตองทําสัญญาวาดวยการอนุญาตใหผลิต
และจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงกับอธิบดีกรมสรรพสามิต  หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตาม
แบบที่กรมสรรพสามิตกําหนดไมนอยกวา  ๑๕  วัน  กอนที่จะดําเนินการผลิตและจําหนายเอทานอล  
และจะตองดําเนินการขอใบอนุญาตทําสุรา  ใบอนุญาตทําเชื้อสุรา  และใบอนุญาตขายสุราดวย 

ขอ ๙ ผูรับอนุญาตจะตองทําการผลิตเอทานอลใหมีแรงแอลกอฮอลต้ังแต  ๙๙.๕  ดีกรี  
ข้ึนไปเทานั้น  และกอนนําเอทานอลที่ผลิตไดออกไปจากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อจําหนาย  ตองทําให
เปนเอทานอลแปลงสภาพตามวิธีการที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

หากปรากฏวาผู รับอนุญาตหรือตัวแทนนําเอทานอลที่ ยังไมแปลงสภาพออกไปจาก
โรงงานผลิตเอทานอล  นอกจากผูรับอนุญาตจะตองรับผิดตามกฎหมายแลว  กรมสรรพสามิตอาจบอก
เลิกสัญญาวาดวยการอนุญาตใหผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงไดดวย 

หากผูรับอนุญาตประสงคจะสงเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงออกไปนอกราชอาณาจักร   
ใหย่ืนขออนุญาตตออธิบดีกรมสรรพสามิต  ในกรณีดังกลาวอธิบดีกรมสรรพสามิตจะพิจารณาอนุญาต
ใหสงเอทานอล  ๙๕  ดีกรีข้ึนไป  ได  และไมตองแปลงสภาพตามวิธีการที่กรมสรรพสามิตกําหนด
เฉพาะจํานวนเอทานอลที่จะสงออกไปนอกราชอาณาจักร   
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ขอ ๑๐ ในการสงเอทานอลออกไปนอกราชอาณาจักรแตละคร้ัง  ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบวาดวยการสงสุราออกไปนอกราชอาณาจักร  และเง่ือนไขที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูรับอนุญาตมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประจําปและปฏิบัติตาม
กฎหมาย  และระเบียบเกี่ยวกับคาธรรมเนียมและภาษีสุรา 

ขอ ๑๒ เพื่อปองกันผลเสียหายที่อาจเกิดกับการบริหารการจัดเก็บภาษี  ผูรับอนุญาตจะตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขตอไปนี้โดยเครงครัด 

(๑) ผูรับอนุญาตจะมีสุราอยางอื่นนอกจากเอทานอลไวในโรงงานผลิตเอทานอลไมได   
เวนแตเปนผลพลอยไดจากการผลิตและไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต 

(๒) ผูรับอนุญาตตองแจงราคาขาย  ณ  โรงงานผลิตเอทานอลใหกรมสรรพสามิตทราบตาม
กฎหมายวาดวยสุรา 

(๓) ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการควบคุมโรงงานสุรากลั่น  
ขอบังคับ  ขอกําหนดหรือคําส่ังกรมสรรพสามิต  และตามกฎหมายซึ่งบังคับใชอยูในปจจุบันหรือที่จะพึง
บังคับใชในอนาคต  กับทั้งยอมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานสรรพสามิต  ใหเปนที่เรียบรอยดวย 

ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเง่ือนไขนี้ขอหนึ่งขอใดหรือมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนดหรือคําส่ังของทางราชการ  ผูรับอนุญาตตองยินยอมให  กรมสรรพสามิต
ปรับเปนจํานวนเงินตามที่กรมสรรพสามิตเห็นสมควร  แตไมเกินคร้ังละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)  
ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองนําคาปรับไปชําระตามคําส่ังของกรมสรรพสามิตภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับคําส่ัง  ถาหากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม  กรมสรรพสามิตมีอํานาจพักใชใบอนุญาตทําสุราหรือ 
เพิกถอนใบอนุญาตทําสุราโดยผู รับอนุญาตจะเรียกรองคาทดแทนความเสียหายอยางใดจาก 
กรมสรรพสามิตไมได 

ในกรณีที่มีการกระทําผิดเง่ือนไข  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  หรือคําส่ังของ
ทางราชการ  อันเกี่ยวกับการผลิตหรือจําหนายเอทานอล  ไมวาการนั้นจะไดกระทําโดยบุคคลที่ผูรับ
อนุญาตแตงต้ัง  มอบหมาย  จาง  วาน  หรือใชใหกระทําหรือไมก็ตาม  ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบ
เสมือนหนึ่งผูรับอนุญาตไดกระทําดวยตนเองทุกประการ  โดยยินยอมใหกรมสรรพสามิตปรับตามอัตรา
ที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยสุราหรือส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตทําสุรา  ทั้งนี้  ผูรับอนุญาต 
จะเรียกรองคาทดแทนความเสียหายจากกรมสรรพสามิตไมได 
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ขอ ๑๓ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการการผลิต   
เอทานอลใหแตกตางจากที่ไดเสนอไว เดิม  ใหผู รับอนุญาตเสนอรายละเอียดที่ เปลี่ยนแปลงให   
กรมสรรพสามิตและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของพิจารณา  เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะดําเนินการได   

หมวด  ๓ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ขอ ๑๔ เงินคาภาษีสุรา  เงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา  เงินคาปรับตามสัญญา  และเงินอื่น  ๆ 
ใหปฏิบัติการรับ  การนําสง  และการนําฝากตามระเบียบที่กรมสรรพสามิต  และกรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอ ๑๕ ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจออกประกาศ  ระเบียบ  และแนวทางปฏิบัติ
เปนไปตามประกาศกระทรวงการคลังนี้ได 

ขอ ๑๖ ถามีปญหาอยางใดอยางหนึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ   
(เอทานอล)  เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงตามประกาศนี้  ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตเปนผูวินิจฉัย  หากมีขอโตแยง
และหาขอยุติไมได  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของ
รัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

หมวด  ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ ๑๗ ผูรับอนุญาตซึ่งเปนคูสัญญากับกรมสรรพสามิตอยูในวันที่ออกประกาศนี้  ใหทํา
สัญญาเพิ่มเติมเฉพาะสวนที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้กับกรมสรรพสามิตภายใน  ๓๐  วัน   
นับแตวันที่ออกประกาศ   

กรณีผูไดรับอนุมัติการจัดต้ังโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงจากคณะกรรมการเอทานอล
แหงชาติหรือคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ   หากไมดําเนินการกอสราง 
โรงงานผลิตเอทานอลใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา  ๓  ป  นับแตประกาศนี้  มีผลบังคับใช  ใหถือวา
สละสิทธิการไดรับอนุมัติการจัดต้ังโรงงานผลิตเอทานอล 

ขอ ๑๘ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้  ใหใช
ขอความในประกาศฉบับนี้แทน 



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๑๙ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันออกประกาศเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000770069007400680020006d0069006e0069006d0075006d00200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200061006e00640020006e006f00200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


