
 หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  วิธีการงดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ  (เอทานอล) 

ท่ีนําไปใชผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง 
 

 
 

เพ่ืออนุวัติตามความในมาตรา  ๕  ทวิ  มาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๔๗  (๓)  แหงพระราชบัญญัติสุรา  
พ.ศ.  ๒๔๙๓  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๘  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม   
พ.ศ.  ๒๕๑๕  และกฎกระทรวง  วาดวยการงดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ
ท่ีนําไปผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และเพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การงดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ  (เอทานอล)  ท่ีนําไปผสมกับน้ํามัน
เชื้อ เพลิง เพื่อใช เปนเชื้อ เพลิง   ทันสมัยและมีมาตรฐานเปนไปในแนวทางเดียวกัน   อธิบดี 
กรมสรรพสามิตจึงกําหนดวิธีการงดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ   
(เอทานอล)  ท่ีนําไปใชผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกระเบียบกรมสรรพสามิต  วาดวยวิธีการงดเวนภาษีสุราสําหรับสุราสามทับที่
นําไปใชผสมน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ลงวันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

หมวด  ๑ 
บทนิยาม 

 
ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“เอทานอล”  หมายความวา  สุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่มีแรงแอลกอฮอล  ต้ังแต  ๙๙.๕  ดีกรี

ขึ้นไป 
“เอทานอลแปลงสภาพ”  หมายความวา  เอทานอลที่ไดผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิง  ตามสูตร 

การแปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกําหนด 
“โรงงานผลิตเอทานอล”  หมายความวา  โรงงานสุราซึ่งผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ   

(เอทานอล)  ท่ีนําไปใชผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง 



 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 
 

“ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ   
(เอทานอล)  ท่ีนําไปผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง 

“ผูควบคุมโรงงาน”  หมายความวา  เจาพนักงานสรรพสามิตซึ่งอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประจําโรงงานผลิตเอทานอล 

หมวด  ๒ 
ระบบฐานขอมูลของโรงงานผลิตเอทานอล 

 
ขอ ๓ ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา  ตองติดตั้งระบบฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส  โดยการเชื่อมโยง

เครือขาย  (Online  Data  System)  จากโรงงานผลิตเอทานอลไปยังสํานักงานสรรพสามิต  ผูควบคุม
โรงงานผลิตเอทานอล  สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีโรงงานผลิตเอทานอลตั้งอยู  และกรมสรรพสามิต 

หมวด  ๓ 
การของดเวนภาษีสุราสําหรับเอทานอล 

 
ขอ ๔ ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา ท่ีประสงคจะของดเวนภาษีสุราสําหรับเอทานอลที่ผลิตได  

ตองยื่นคําของดเวนภาษีสุราสําหรับเอทานอล ตอสรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีโรงงานผลิตเอทานอลตั้งอยู   
ตามแบบ  (สอน. ๐๑)  ทายประกาศนี้  โดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่เว็บไซตกรมสรรพสามิต  
http ://www.excise.go.th 

หมวด  ๔ 
การเก็บและการแปลงสภาพเอทานอล 

 
ขอ ๕ ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราตองนําเอทานอลที่ผลิตไดไปเก็บไวในภาชนะเก็บเอทานอล

ท่ีกรมสรรพสามิตตรวจสอบและรับรองแลว 
ขอ ๖ ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา  ตองแปลงสภาพเอทานอล  ตามสูตรการแปลงสภาพ 

เอทานอลที่กรมสรรพสามิตกําหนด  โดยการผสมในทอ  (Inline  Blending)  และตองนําเอทานอลแปลง



 หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 
 

สภาพออกจากโรงงานผลิตเอทานอล  โดยผานมาตรวัดอัตราการไหล  (Flow  Meter)  ซึ่งควบคุมโดยใช
วาลวไฟฟาอัตโนมัติแบบ  Motor  Operated  Valve 

ขอ ๗ ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราตองยินยอมใหผูควบคุมโรงงานตรวจสอบและควบคุม 
การแปลงสภาพเอทานอล  และยินยอมใหผูควบคุมโรงงานเก็บตัวอยางเอทานอลแปลงสภาพ  จํานวน  
๒  ลิตร  เดือนละ  ๑  ครั้ง  ตามเวลาที่สรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีโรงงานผลิตเอทานอลตั้งอยูกําหนดเพื่อสงให
กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห 

หมวด  ๕ 
การขนเอทานอลแปลงสภาพ 

 
ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา   ตองจัดทําใบกํากับการขนเอทานอลแปลงสภาพและ 

แจงใหผูควบคุมโรงงานทราบการขนเอทานอลแปลงสภาพ  ตามแบบ  (สอน. ๐๒)  ทายประกาศนี้   
โดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่เว็บไซตกรมสรรพสามิต  http ://www.excise.go.th  และนําแบบ  
(สอน. ๐๒)  กํากับไปกับการขนเอทานอลแปลงสภาพทุกครั้ง 

ขอ ๙ ยานพาหนะที่ใชสําหรับการขนเอทานอลแปลงสภาพออกจากโรงงานผลิตเอทานอล  
ตองแสดงขอความใหชัดเจนวา  “เอทานอลแปลงสภาพนําไปใชผสมน้ํามันเชื้อเพลิง”  โดยใชตัวอักษร 
สีสม  ขนาดไมนอยกวา  ๒ x ๑  นิ้ว  บนพื้นสีขาวที่มีขนาดไมนอยกวา  ๘ x ๓๖  นิ้ว  แสดงไวท่ีดานขาง  
ดานหนาหรือดานหลังของยานพาหนะที่ใชขนเอทานอลแปลงสภาพ  หรือจัดทําปายแสดงขอความ
ดังกลาวไวตลอดเวลาที่ทําการขนสง  และยานพาหนะดังกลาวตองติดตั้งระบบติดตามตําแหนงของ
ยานพาหนะ  (Global  Positioning  System)  และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ  โดยระบบดังกลาวตองสามารถ
ติดตามการขนเอทานอลไดอย าง เปนปจจุ บันตามความเปนจริง   (Online  Real  Time)  และ 
สงสัญญาณไปยังกรมสรรพสามิตได 

ขอ ๑๐ กอนการขนเอทานอลแปลงสภาพออกจากโรงงานผลิตเอทานอล  ผูไดรับใบอนุญาต
ทําสุราและผูควบคุมโรงงาน  ตองรวมกันคาดลวดประจําตราตะกั่วหรือวัตถุอื่นที่กรมสรรพสามิต
เห็นชอบ  ท่ีปากภาชนะบรรจุเอทานอลแปลงสภาพอยางแนบแนนสนิท  โดยลวดหรือวัตถุนั้นจะตอง 
ถูกทําลายเมื่อเปดภาชนะบรรจุเอทานอลแปลงสภาพ 



 หนา   ๖๗ 
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หมวด  ๖ 
การทําบัญชีประจําวันและบัญชีงบเดือน 

 
ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา   ตองจัดทําบัญชีประจําวันและงบเดือน   ตามแบบ 

ทายประกาศนี้  ดังนี้ 
 ๑๑.๑ บัญชีประจําวันแสดงการรับ - จาย  วัตถุดิบที่ใชผลิตเอทานอล  (สอน.  ๐๔) 
 ๑๑.๒ บัญชีประจําวันแสดงการผลิตเอทานอล  (สอน.  ๐๕) 
 ๑๑.๓ บัญชีประจําวันแสดงการแปลงสภาพเอทานอล  (สอน.  ๐๖) 
 ๑๑.๔ บัญชีงบเดือนแสดงการรับ - จาย  การผลิต  และยอดคงเหลือเอทานอลและเอทานอล

แปลงสภาพ  (สอน.  ๐๗)  สงใหแกผูควบคุมโรงงานภายในวันที่  ๗  ของเดือนถัดไป  โดยผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตที่เว็บไซตกรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  หรือวิธีการอื่นซึ่งไดรับอนุมัติ
จากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

หมวด  ๗ 
การอนุมัติหรือไมอนุมัติใหงดเวนภาษีสุราสําหรับเอทานอล 

 
ขอ ๑๒ ในการอนุมัติหรือไมอนุมัติใหงดเวนภาษีสุราสําหรับเอทานอล   ใหมีผลเมื่อ

สรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีโรงงานผลิตเอทานอลตั้งอยู  ไดพิจารณาคําของดเวนภาษีสุรา  ตามแบบ  (สอน.  ๐๑)  
ท่ีผูไดรับใบอนุญาตทําสุราได ย่ืนผานระบบเครือขายอินเตอร เน็ตที่ เว็บไซตกรมสรรพสามิต   
http://www.excise.go.th  และพิจารณาแบบรายงานเพื่อสั่งอนุมัติคําของดเวนภาษีสุราสําหรับเอทานอล  
(สอน.  ๐๓)  ท่ีผูควบคุมโรงงานแจงใหทราบภายในวันที่  ๑๐  ของเดือนถัดไป  โดยผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตที่เว็บไซตกรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  ซึ่งสรรพสามิตพ้ืนที่ท่ีโรงงานผลิต 
เอทานอลตั้งอยู  จะสั่งอนุมัติหรือไมอนุมัติใหงดเวนภาษีสุราสําหรับเอทานอลเปนรายเดือน ในแบบ  
(สอน.  ๐๓)  และแจงใหผูควบคุมโรงงานและผูไดรับใบอนุญาตทําสุราทราบ  โดยผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตที่เว็บไซตกรมสรรพสามิต http ://www.excise.go.th  เชนกัน 

ขอ ๑๓ หากผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา นําเอทานอลหรือเอทานอลแปลงสภาพที่ไมไดรับ
อนุมัติใหงดเวนภาษีสุรา  ออกจากโรงงานผลิตเอทานอล  ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราจะไมไดรับการ 
งดเวนภาษีสุรา  สําหรับเอทานอลหรือเอทานอลแปลงสภาพจํานวนดังกลาว  และตองเสียภาษีสุรา



 หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 
 

สําหรับเอทานอลหรือเอทานอลแปลงสภาพ  ในอัตราภาษีสุรากลั่นประเภทที่กําหนดไวสูงสุด ซึ่งใช
บังคับอยู  ณ  วันที่นําเอทานอลหรือเอทานอลแปลงสภาพ  ออกจากโรงงานผลิตเอทานอล  และ 
มีความผิดตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในหมวด  ๗  แหงพระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓  รวมทั้ง
ตองเสียเบี้ยปรับตามที่กําหนดไวในสัญญาวาดวยการอนุญาตใหผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปน
เชื้อเพลิง  ท่ีผูไดรับใบอนุญาตทําสุราทําไวกับกรมสรรพสามิตดวย 

หมวด  ๘ 
การดําเนินการทางเทคนิค 

 
ขอ ๑๔ การติดตั้งระบบฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส  โดยการเชื่อมโยงเครือขาย  (Online  

Data  System)  การติดตั้งมาตรวัดและอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของเพื่อการคํานวณปริมาณเอทานอลแปลงสภาพ 
(Flow  Meter)  การติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ  (Automatic  Tank  
Gauging)  การตรวจวัดปริมาตรความจุของภาชนะเก็บเอทานอล  และการจัดทําตารางคํานวณปริมาตร
ความจุของภาชนะเก็บเอทานอล  และการติดตั้งระบบติดตามตําแหนงของยานพาหนะ  (Global  
Positioning  System)  และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ  ใหเปนไปตามรายละเอียดดานเทคนิคแนบทาย
ประกาศนี้ 

ขอ ๑๕ ผูประสงคจะผลิตเอทานอลและของดเวนภาษีสุราสําหรับเอทานอลตามประกาศนี้  
ตองติดตั้งระบบฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส  โดยการเชื่อมโยงเครือขาย  (Online  Data  System)  
ติดตั้งมาตรวัดและอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของเพื่อการคํานวณปริมาณเอทานอลแปลงสภาพ  (Flow  Meter)  
ติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ  (Automatic  Tank  Gauging)  ตรวจวัด
ปริมาตรความจุของภาชนะเก็บเอทานอล และจัดทําตารางคํานวณปริมาตรความจุของภาชนะเก็บ 
เอทานอล  และติดตั้งระบบติดตามตําแหนงของยานพาหนะ  (Global  Positioning  System)  และ
อุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ ตามรายละเอียดดานเทคนิคแนบทายประกาศนี้  ใหแลวเสร็จกอนเริ่มผลิต 
เอทานอลและแปลงสภาพเอทานอล  มิฉะนั้น  กรมสรรพสามิตจะไมอนุญาตใหเปนผูทําสุรากลั่นชนิด
สุราสามทับ  (เอทานอล)  และไมอนุมัติใหงดเวนภาษีสุราสําหรับเอทานอลที่ผลิตและของดเวนภาษีสุรา 
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