
 
 
 

ประกาศกระทรวงการคลัง 

เรื่อง  วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง 

พ.ศ. 2550 

 

---------------- 

 

  เพ่ืออนุวัติตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 เห็นชอบนโยบายการเปดเสรีการผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ        

(เอทานอล) ที่นําไปใชผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิง โดยใหกระทรวงการคลังกําหนด 

วิธีการขออนุญาตตั้งโรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงใหมีมาตรฐาน

เปนไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงการคลังจึงออกประกาศกําหนดวิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิด

สุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใชเปนเช้ือเพลิง ดังตอไปนี้ 

 

  ขอ 1  ในประกาศนี้ 

  “เอทานอล” หมายความวา สุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่มีแรงแอลกอฮอลตั้งแต 99.5 

ดีกรี ข้ึนไป ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 

  “เอทานอลแปลงสภาพ” หมายความวา เอทานอลที่ไดผสมกับน้ํามันเช้ือเพลิง   

ตามสูตรการแปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

  “โรงงานผลิตเอทานอล” หมายความวา โรงงานผลิตเอทานอลเพื่อนําไปใชผสมกับ 

น้ํามันเช้ือเพลิงเพื่อใชเปนเช้ือเพลิง 

  “ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ        

(เอทานอล) ที่นําไปใชผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเช้ือเพลิง 

 

หมวด 1 

การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอล  

 

  ขอ 2  ผูประสงคจะขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจะตองเปนนิติบุคคลซึ่ง    

จดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผูถือหุนสัญชาติไทยไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุนทั้งหมด  
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ขอ 3  ผูขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจะตองยื่นเรื่องขออนุญาตตั้งโรงงานผลิต 

เอทานอลตอกรมสรรพสามิตพรอมกับเสนอโครงการการผลิตเอทานอล อยางนอยตองมีรายละเอียด 

ดังตอไปนี้ 

   (1)  วัตถุดิบ ระบุวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตเอทานอล เชน มันสําปะหลัง ออย 

กากน้ําตาล หรือผลิตผลจากพืชชนิดอื่นๆ เปนตน โดยใหแสดงการใชปริมาณวัตถุดิบและแหลงการ

จัดหาวัตถุดิบ 

   (2)  กรรมวิธีการผลิตและการใชเทคโนโลยีการผลิต ผูขออนุญาตจะตอง

เสนอกรรมวิธีและการใชเทคโนโลยีในการผลิตเอทานอลใหสอดคลองกับวัตถุดิบที่จะใช เชน 

เทคโนโลยีการผลิตจะตองมีเครื่องจักรที่สามารถผลิตเอทานอลใหมีแรงแอลกอฮอลไดสูงถึง 99.5 

ดีกรี เปนตน 

   (3)  ขนาดกําลังการผลิต ใหระบุกําลังการผลิตเปนจํานวนลิตรตอวัน 

   (4)  แผนการผลิตและจําหนาย แสดงแผนการผลิต แผนการจําหนาย     

ใหกับผูคาน้ํามันหรือโรงกลั่นน้ํามัน และแผนการสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

(5)  การลงทุน แสดงแผนการลงทุนและแหลงเงินทุน 

(6)  การบริหาร แสดงแผนการบริหารและการจัดการ 

(7)  การติดตั้งฐานขอมูล แสดงแผนการติดตั้งระบบฐานขอมูลทาง 

อิเล็กทรอนิกส 

(8) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย  ซ่ึงออกใหไมเกิน 3 เดือน  

(9)  อื่นๆ เชน ที่ตั้งโรงงาน และสภาพแวดลอม ระบบการจัดการดาน 

ความปลอดภัย เปนตน โดยจะตองสอดคลองกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

  ขอ 4  ผูขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลตองดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบ  

กิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ และสงสําเนาคําขอดังกลาวให

กรมสรรพสามิต 1 ชุด เพ่ือประกอบการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลดวย  

  

ขอ 5  เมื่อผูขออนุญาตไดรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากกรมสรรพสามิต 

และไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ  

ตองดําเนินการกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ตองไมเกิน

สามปนับแตวันที่ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต 

ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุไวตามวรรคหนึ่ง ใหถือวา 

สละสิทธิการไดรับอนุญาตใหตั้งโรงงานผลิตเอทานอล และจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากทาง   

ราชการไมได เวนแตไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาจากอธิบดีกรมสรรพสามิต 
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  ขอ 6  เมื่อผูไดรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอล ทําการกอสรางโรงงานผลิต        

เอทานอลแลวเสร็จและพรอมที่ จะดํ าเนินการผลิตเอทานอล  จะตองแจงเปนหนั งสือให              

กรมสรรพสามิตทราบเพื่อทําการตรวจสอบสภาพโรงงานและระบบตางๆ กอนที่จะเปดดําเนินการ 

 

ขอ 7  ผูไดรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลตองติดตั้งระบบฐานขอมูลทาง 

อิเล็กทรอนิกส โดยการเชื่อมโยงเครือขาย (Online Data System) จากโรงงานผลิตเอทานอล       

ไปยังสํานักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงงานผลิตเอทานอล  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานผลิต   

เอทานอลตั้งอยู  และกรมสรรพสามิต  

 

หมวด 2 

การผลิตและจําหนายเอทานอล 

 

ขอ 8  ผูไดรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอล ตองทําสัญญาวาดวยการอนุญาตให 

ผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงกับอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

ตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนดไมนอยกวา 15 วัน กอนที่จะดําเนินการผลิตและจําหนายเอทานอล 

และจะตองดําเนินการขอใบอนุญาตทําสุรา ใบอนุญาตทําเช้ือสุรา และใบอนุญาตขายสุราดวย 

 

ขอ 9  ผูรับอนุญาตจะตองทําการผลิตเอทานอลใหมีแรงแอลกอฮอลตั้งแต 99.5 

ดีกรี ข้ึนไปเทานั้น และกอนนําเอทานอลที่ผลิตไดออกไปจากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อจําหนาย  

ตองทําใหเปนเอทานอลแปลงสภาพตามวิธีการที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

           หากปรากฏวาผูรับอนุญาตหรือตัวแทนนําเอทานอลที่ยังไมแปลงสภาพออกไปจาก

โรงงานผลิตเอทานอล นอกจากผูรับอนุญาตจะตองรับผิดตามกฎหมายแลว กรมสรรพสามิตอาจ 

บอกเลิกสัญญาวาดวยการอนุญาตใหผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเช้ือเพลิงไดดวย 

หากผูรับอนุญาตประสงคจะสงเอทานอลเพื่อใชเปนเช้ือเพลิงออกไปนอกราชอาณาจักร 

ใหยื่นขออนุญาตตออธิบดีกรมสรรพสามิต ในกรณีดังกลาวอธิบดีกรมสรรพสามิตจะพิจารณาอนุญาต

ใหสงเอทานอล 95 ดีกรีข้ึนไป ได และไมตองแปลงสภาพตามวิธีการที่กรมสรรพสามิตกําหนด

เฉพาะจํานวนเอทานอลที่จะสงออกไปนอกราชอาณาจักร  

 

ขอ 10  ในการสงเอทานอลออกไปนอกราชอาณาจักรแตละครั้ง ผูรับอนุญาตตอง 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบวาดวยการสงสุราออกไปนอกราชอาณาจักร และเง่ือนไขที่กรมสรรพสามิต

กําหนด 

ขอ 11 ผูรับอนุญาตมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประจําปและปฏิบัติตาม 

กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับคาธรรมเนียมและภาษีสุรา 
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ขอ 12 เพื่อปองกันผลเสียหายที่อาจเกิดกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ผูรับอนุญาต 

จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้โดยเครงครัด 

(1) ผูรับอนุญาตจะมีสุราอยางอื่นนอกจากเอทานอลไวในโรงงานผลิต        

เอทานอลไมได เวนแตเปนผลพลอยไดจากการผลิตและไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต 

(2) ผูรับอนุญาตตองแจงราคาขาย ณ โรงงานผลิตเอทานอลใหกรม       

สรรพสามิตทราบตามกฎหมายวาดวยสุรา 

(3) ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการควบคุม 

โรงงานสุรากลั่น ขอบังคับ ขอกําหนดหรือคําสั่งกรมสรรพสามิต และตามกฎหมายซึ่งบังคับใชอยูใน

ปจจุบันหรือท่ีจะพึงบังคับใชในอนาคต กับทั้งยอมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานสรรพสามิต     

ใหเปนที่เรียบรอยดวย 

ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ขอหนึ่งขอใดหรือมิไดปฏิบัตใิหเปนไปตาม 

กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนดหรือคําสั่งของทางราชการ ผูรับอนุญาตตองยินยอมให     

กรมสรรพสามิตปรับเปนจํานวนเงินตามที่กรมสรรพสามิตเห็นสมควร แตไมเกินครั้งละ 100,000 

บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองนําคาปรับไปชําระตามคําสั่งของกรมสรรพสามิต

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ถาหากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม  กรมสรรพสามิตมีอํานาจ

พักใชใบอนุญาตทําสุราหรือเพิกถอนใบอนุญาตทําสุราโดยผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาทดแทนความ

เสียหายอยางใดจากกรมสรรพสามิตไมได 

ในกรณีที่มีการกระทําผิดเง่ือนไข กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือคําสั่ง 

ของทางราชการ อันเกี่ยวกับการผลิตหรือจําหนายเอทานอล ไมวาการนั้นจะไดกระทําโดยบุคคลที่   

ผูรับอนุญาตแตงต้ัง มอบหมาย จาง วาน หรือใชใหกระทําหรือไมก็ตาม ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบ

เสมือนหนึ่งผูรับอนุญาตไดกระทําดวยตนเองทุกประการ โดยยินยอมใหกรมสรรพสามิตปรับตาม

อัตราที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยสุราหรือสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตทําสุรา  ทั้งนี้ ผูรับ

อนุญาตจะเรียกรองคาทดแทนความเสียหายจากกรมสรรพสามิตไมได 

 

ขอ 13  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการการผลิต  

เอทานอลใหแตกตางจากที่ไดเสนอไวเดิม ใหผูรับอนุญาตเสนอรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงให     

กรมสรรพสามิตและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของพิจารณา เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะดําเนินการได  

 

หมวด 3 

      เบ็ดเตล็ด 

 

ขอ 14  เงินคาภาษีสุรา เงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา เงินคาปรับตามสัญญา 

และเงินอื่นๆ ใหปฏิบัติการรับ  การนําสง  และการนําฝากตามระเบียบที่กรมสรรพสามิต และ    

กรมบัญชีกลางกําหนด 
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ขอ 15 ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ 

เปนไปตามประกาศกระทรวงการคลังนี้ได 
 

ขอ 16 ถามีปญหาอยางใดอยางหนึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ 

(เอทานอล) เพื่อใชเปนเช้ือเพลิงตามประกาศนี้ ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตเปนผูวินิจฉัย หากมี       

ขอโตแยงและหาขอยุติไมได ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาด

ของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 

หมวด 4 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ 17  ผูรับอนุญาตซึ่งเปนคูสัญญากับกรมสรรพสามิตอยูในวันที่ออกประกาศนี้  

ใหทําสัญญาเพ่ิมเติมเฉพาะสวนที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้กับกรมสรรพสามิตภายใน  

30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ  

กรณีผูไดรับอนุมัติการจดัตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเช้ือเพลิงจาก 

คณะกรรมการเอทานอลแหงชาติหรือคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ           

หากไมดําเนินการกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 3 ป นับแตประกาศนี้   

มีผลบังคับใช  ใหถือวาสละสิทธิการไดรับอนุมัติการจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอล 

 

ขอ 18  บรรดาประกาศ  ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้    

ใหใชขอความในประกาศฉบับนี้แทน 

 

ขอ 19  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป 
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