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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตทําสุรากลันชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ทีนําไปใช้ ผสมกับนํามัน
เชือเพลิงเพือใช้เป็ นเชือเพลิง (มาตรา 5)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สํานักงานสรรพสามิตภาคที
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน: การขออนุญาตทําสุรากลันชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ทีนําไปใช้ ผสมกับนํามันเชือเพลิงเพือใช้
เป็ นเชือเพลิง (มาตรา 5)
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักงานสรรพสามิตภาคที
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีต่อเนืองจากหน่วยงานอืน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตทําสุรากลันชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ทีนําไปใช้ ผสมกับนํามัน
เชือเพลิงเพือใช้ เป็ นเชือเพลิง (มาตรา 5)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรื อสํานักงานสรพสามิ ตพืนที/ติ ดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ขออนุญาตต้ องเป็ นนิติบคุ คลซึงจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผ้ ถู ือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51ของ
จํานวนหุ้นทังหมด เว้ นแต่กรณีผ้ ปู ระสงค์จะขออนุญาตเป็ นผู้ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริม
การลงทุน
2. ผู้ขออนุญาตยืนเรืองขออนุญาตต่อเจ้ าหน้ าที ณ กรมสรรพสามิต หรือสํานักงานสรรพสามิตพืนทีทีโรงงานผลิตเอทา
นอลตังอยู่ พร้ อมโครงการการผลิตเอทานอล อย่างน้ อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี
2.1 วัตถุดิบทีจะนํามาผลิตเอทานอล โดยให้ แสดงการใช้ ปริมาณวัตถุดบิ และแหล่งการจัดหาวัตถุดิบ
2.2 กรรมวิธีและการใช้ เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลให้ สอดคล้ องกับวัตถุดบิ ทีจะใช้ ผู้ขออนุญาตจะต้ องเสนอกรรมวิธี
และการใช้ เทคโนโลยีในการผลิตเอทานอลให้ สอดคล้ องกับวัตถุดิบทีจะใช้ ซึงมีเครืองจักรทีสามารถผลิตเอทานอลให้ มี
แรงแอลกอฮอล์ได้ ตงแต่
ั 99.5 ดีกรีขนไป
ึ
2.3 ขนาดกําลังการผลิต เป็ นจํานวนลิตรต่อวัน
2.4 แผนการผลิต แผนการจําหน่ายให้ กบั ผู้ค้านํามันหรือโรงกลันนํามัน และแผนการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
2.5 แผนการลงทุน และแหล่งเงินทุน
2.6 แผนการบริหาร และการจัดการ
2.7 แผนการติดตังระบบฐานข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
2.8 อืนๆ เช่น ทีตังโรงงาน สภาพแวดล้ อม ระบบการจัดการด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น โดยจะต้ องสอดคล้ องกับ
กฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้ อง
3. ผู้ขออนุญาต ต้ องดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานและกฎหมายที
เกียวข้ อง และส่งสําเนาคําขอดังกล่าวจํานวน 1 ชุด เพือประกอบการขออนุญาตตังโรงงานผลิตเอทานอล
4. เมือได้ รับอนุญาตตังโรงงานผลิตเอทานอล และได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน
และกฎหมายทีเกียวข้ อง ต้ องดําเนินการก่อสร้ างโรงงานผลิตเอทานอลให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาทีกําหนด ทังนี ต้ อง
ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนั ทีได้ รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
5. หากผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบตั ิตามกําหนดระยะเวลาทีระบุไว้ ตามข้ อ 4. ให้ ถือว่าสละสิทธิการได้ รับอนุญาตให้ ตงั
โรงงานผลิต เอทานอล และจะเรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ กรมสรรพสามิตไม่ได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตให้ ขยายระยะเวลาจาก
อธิบดี กรมสรรพสามิต
6. เมือผู้ได้ รับอนุญาตให้ ตงโรงงานผลิ
ั
ตเอทานอล ทําการก่อสร้ างโรงงานผลิตเอทานอลแล้ วเสร็จ และพร้ อมทีจะ
ดําเนินการผลิตเอทานอล จะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ กรมสรรพสามิตทราบเพือทําการตรวจสอบสภาพโรงงานและระบบ
ต่างๆ ก่อนทีจะเปิ ดดําเนินการ
7. ผู้ได้ รับอนุญาตตังโรงงานผลิตเอทานอล ต้ องติดตังระบบฐานข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเชือมโยงเครือข่าย
(Online Data System) จากโรงงานผลิตเอทานอล ไปยังสํานักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงงานผลิตเอทานอล สํานักงาน
สรรพสามิตพืนทีทีโรงงานผลิตเอทานอลตังอยู่ และกรมสรรพสามิต
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8. ผู้ได้ รับอนุญาตตังโรงงานผลิตเอทานอล ต้ องทําสัญญาว่าด้ วยการอนุญาตให้ ผลิตและจําหน่ายเอทานอล เพือใช้ เป็ น
เชือเพลิงกับอธิบดีกรมสรรพสามิต ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนทีจะดําเนินการผลิตและจําหน่ายเอทานอล อีกทังต้ อง
ดําเนินการขอใบอนุญาตทําสุรา ใบอนุญาตทําเชือสุรา และใบอนุญาตขายสุราด้ วย
9. กรณีผ้ ขู ออนุญาตเข้ าหลักเกณฑ์ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อม ต้ องแสดงหลักฐานมติให้ ความ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อมด้ วย
10. ผู้รับอนุญาตต้ องขอใบอนุญาตทําสุรา ใบอนุญาตขายสุรา และอืนๆ ตามทีกฎหมายว่าด้ วยสุรากําหนด
11. ระยะเวลาในการพิจารณารวม 30 วันทําการ โดยไม่นบั รวมระยะเวลาการตรวจสอบสถานที และระยะเวลาในการ
ก่อสร้ างโรงงาน ตลอดจนการพิจารณาของหน่วยงานอืน

หมายเหตุ
** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรือไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ใน
ขณะนัน ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติม หากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลา
ทีกําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงาน จนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริมนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ อื
ประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
** ทังนีจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็จ
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สรรพสามิตภาค
ที

ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

1.1 ผู้ขออนุญาตยืนเรืองขอ 1 วันทําการ
อนุญาตทําสุรากลันชนิด
สุราสามทับ (เอทานอล) ที
นําไปใช้ ผสมกับนํามัน
เชือเพลิง เพือใช้ เป็ น
เชือเพลิง พร้ อมโครงการ
ผลิตเอทานอล และ
หลักฐานเอกสารทีเกียวข้ อง
1.2 เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบ
ความถูกต้ อง และครบถ้ วน
ของเอกสาร

2)

การพิจารณา

2.1 เจ้ าหหน้ าทีตรวจสอบ 25 วันทําการ สํานักงาน
รายละเอียดโครงการพร้ อม
สรรพสามิตภาค
ทังทําหนังสือเพือไปทําการ
ที
ตรวจสอบสถานทีก่อสร้ าง
โรงงาน
2.2 ทําหนังสือส่งแบบ
แปลน แผนผังโรงงานให้
หน่วยงานทีเกียวข้ อง
ตรวจสอบ
2.3 กรณีโครงการฯ ถูกต้ อง
ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข
เจ้ าหน้ าทีจะดําเนินการทํา
หนังสือเสนอผู้มีอํานาจ
พร้ อมข้ อกฏหมายที
เกียวข้ องพิจารณาอนุญาต
ให้ ทําการก่อสร้ าง
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

โรงงานผลิตอทานอล โดย
อาจกําหนดเงือนไขให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตปฏิบตั ิตาม
กฏหมายอืนทีเกียวข้ องด้ วย

3)

การพิจารณา

2.4 ผู้มอี ํานาจพิจารณาลง 0 วันทําการ
นามหนังสืออนุญาตให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตก่อสร้ างโรงงาน
ผลอตเอทานอล
2.5 ผู้ได้ รับอนุญาต
ดําเนินการก่อสร้ าง
โรงงานผลิตเอทานอล ตาม
แบบแปลนแผนผังทีกรม
สรรพสามิตกําหนด ให้ แล้ ว
เสร็จภายในระยะเวลาที
ได้ รับอนุญาต โดยต้ อง
จัดตังระบบฐานข้ อมูลทาง
อิเล็คทรอนิคส์โดยการ
เชือมโยงเครือข่าย (Online
Data System) จาก
โรงงานผลิตเอทานอลไปยัง
สํานักงานสรรพสามิต ผู้
ควบคุมโรงงานผลิตเอทา
นอล สํานักงานสรรพสามิต
พืนทีทีโรงงานผลิตเอทา
นอลตังอยู่ และกรมรวมทัง

สํานักงาน
(ระยะเวลา
สรรพสามิตภาค ให้ บริการของ
ที
ขันตอนการ
ให้ บริการที 2.42.5 จะรวมกับ
ระยะเวลาการ
ให้ บริการที 2.12.3 เท่ากับ 25 วัน
ทําการ)
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ติดตังเครืองวัดอัตราการ
ไหล เครืองวัดอุณหภูมิ
อัตโนมัติ
4)

การพิจารณา

2.6 เมือได้ รับอนุญาตทํา
0 วันทําการ
การก่อสร้ างโรงงานผลิตเอ
ทานอลเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว
และพร้ อมทีจะดําเนินการ
ผลิต จะต้ องทําหนังสือแจ้ ง
ให้ กรมสรรพสามิตทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
นับตังแต่วนั ทีก่อสร้ าง
โรงงานผลิตเอทานอลเสร็จ
เรียบร้ อยแล้ ว เพือทําการ
ตรวจสอบโรงงาน และ
ระบบต่างๆก่อนทีจะเปิ ด
ดําเนินการ

สํานักงาน
(ระยะเวลา
สรรพสามิตภาค ให้ บริการของ
ที
ขันตอนการ
ให้ บริการที 2.6
จะรวมกับ
ระยะเวลาการ
ให้ บริการที 2.12.5 เท่ากับ 25 วัน
ทําการ)

5)

การพิจารณา

2.7เมือคณะกรรมการ
0 วันทําการ
ดําเนินการตรวจสอบสภาพ
โรงงาน และระบบต่างๆ
แล้ ว เห็นว่าพร้ อมทีจะผลิต
เอทานอลได้ จะทําหนังสือ
เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา
อนุญาตให้ เปิ ดดําเนินการ
ได้ พร้ อมทังกําหนดวันลง
นามในสัญญาว่าด้ วยการ
อนุญาตให้ ผลิต และ

สํานักงาน
(ระยะเวลา
สรรพสามิตภาค ให้ บริการของ
ที
ขันตอนการ
ให้ บริการที 2.7
จะรวมกับ
ระยะเวลาการ
ให้ บริการที 2.12.6 เท่ากับ 25 วัน
ทําการ)
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จําหน่ายเอทานอลเพือใช้
เป็ นเชือเพลิง
6)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3.1เจ้ าหน้ าทีเสนอร่าง
สัญญาว่าด้ วยการอนุญาต
ให้ ผลิต และจําหน่ายเอทา
นอลเพือใช้ เป็ นเชือเพลิงให้
ผู้มีอํานาจทราบ
3.2ลงนามสัญญา

4 วันทําการ

สํานักงาน
สรรพสามิตภาค
ที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน

2)

หนังสือรับรองนิติ สํานักงาน
บุคคล
เลขานุการกรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(ไม่เกิน 3 เดือน
และรับรองสําเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แบบแปลน
แผนผังโรงงาน

-

0

2)

หลักฐาน
กรรมสิทธิในทีดิน

3)

คําขออนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.3)
หรือ กรณีได้ รับ
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงานแล้ ว
(รง.4)
หนังสือการจัดทํา
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิงแวดล้ อม
(EIA) หรือมติให้
ความเห็นชอบ
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิงแวดล้ อม
หนังสือบริคณห์

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

0

1

ฉบับ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

กรมพัฒนาธุรกิจ

0

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สนธิของบริษัท

การค้ า

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

6)

บัญชีรายชือผู้ถือ กรมพัฒนาธุรกิจ
หุ้น
การค้ า

0

1

ฉบับ

7)

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจ)

0

1

ฉบับ

8)

บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ

0

1

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียม ต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม 5,000 บาท

หมายเหตุ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(-กรณีมอบอํานาจ
ให้ บคุ คลเดียว
หรือหลายคน
กระทําการครัง
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- รับรองสําเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล
)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยืนคําขอ สํานักงานสรรพสามิตพืนที ทีใช้ บริการ
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

