คูมือการขอจัดตั้งโรงงานผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
ผูประกอบการที่สนใจจะขอจัดตั้งโรงงานผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง จะตอง
ดําเนินการยื่นเรื่อง สงเอกสาร ตอหนวยราชการตางๆ ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดหารือ
รวมกับหนวยงานนั้นๆ และสรุปขั้นตอนตามขอมูลตอไปนี้ ทั้งนี้ ผูประกอบการที่สนใจโปรดตรวจสอบกับหนวยงานที่
เกี่ยวของโดยตรงดวย
1. กรมสรรพสามิต: ผูประกอบการยื่นหนังสือขอจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงตอกรม
สรรพสามิ ต หรื อ สํ า นั ก งานสรรพสามิ ต จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ ที่ โ รงงานตั้ ง อยู โดยข อ เสนอโครงการขอจั ด ตั้ ง
โรงงานผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงตามรายละเอียดของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 (เอกสารแนบ 1A)
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จะสงเอกสารหลักฐานขางตน พรอมกับบันทึกผลการตรวจสถานที่ตั้ง
โรงงานสุราและความเห็นใหกรมสรรพสามิตภายใน 10 วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่อง เมื่อกรมสรรพสามิต
พิจารณาอนุญาตแลวจะออกหนังสือการอนุญาตใหตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ใหแก
ผูประกอบการเพื่อยื่นตอกรมโรงงานตอไป
ทั้งนี้ผูประกอบการจะตองปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเวนไมเรียกเก็บภาษี
สุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นําไปใชผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ลง
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 ซึ่งจะตองติดตั้งอุปกรณมาตรวัด จัดทําระบบฐานขอมูล และการทําบัญชี
ประจําวันและบัญชีงบเดือนตามที่กําหนด (เอกสารแนบ 1B) และใหรายงานความกาวหนาในการกอสราง
โรงงานสุราใหกรมสรรพสามิตทราบทุก 3 เดือน และเมื่อทําการกอสรางโรงงานสุราเสร็จแลวกอนทําสุราผูรับ
อนุญาตตองยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทําสุรา ใบอนุญาตใหทําเชื้อสุราสําหรับใชในโรงงานสุรา ใบอนุญาตขาย
สุราประเภทที่ 2 (ขายสุราครั้งหนึ่งตั้งแตสิบลิตรขึ้นไป) ตอกรมสรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตจังหวัด
ในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู ทราบลวงหนาอยางนอย 15 วันทําการ เพื่อใหเจาพนักงานสรรพสามิตไปตรวจสอบ
ความถูกตองและความพรอมในการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ตลอดจนสถานที่ตั้งที่ทําการของเจา
พนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงงาน เมื่อกรมสรรพสามิตเห็นวาถูกตองแลว ผูรับอนุญาตตองทําสัญญาการ
ทําและขายสงเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงกับกรมสรรพสามิตกอน รวมทั้งไดปฏิบัติตามการติดตั้งมาตรวัด
ตางๆ เรียบรอยแลว กรมสรรพสามิตจึงจะออกใบอนุญาตให
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม: ผูประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ซึ่งสามารถซื้อแบบคําขออนุญาต (รง.3) (เอกสารแนบ 2) จํานวน 3 ฉบับไดที่กองคลัง ชั้น 1 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และยื่นคําขอฯ ที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทองที่ที่
เปนที่ตั้งของโรงงาน ตามขั้นตอนการขออนุญาตของโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม (เอกสารแนบ 3) พรอมทั้งจัดทํา
รายงานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาและมาตรการป องกั น และแกไ ขผลกระทบตอ คุณ ภาพสิ่ ง แวดลอ มและความ
ปลอดภัย ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑสําหรับการยื่นคําขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547 (เอกสารแนบ 4) โดยมี
เอกสารประกอบการยื่นคําขออนุญาต (รง.3) ดังนี้
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¾ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้ง
สํานักงาน วัตถุประสงคของนิติบุคคล
¾ แผนผังแสดงสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกตองตามมาตราสวน
¾ แผนผั ง แสดงการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก รขนาดเหมาะสมและถู ก ต อ งตามมาตราส ว นพร อ มด ว ย
รายละเอียด
¾ แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกตองตามมาตราสวน
¾ แบบแปลน แผนผังและคําอธิบายโดยละเอียดระบบบําบัดน้ําเสียพรอมรายการคํานวณ
¾ แผนการจัดการดานสิ่งแวดลอม
¾ แผนการจัดการดานความปลอดภัย
โดยเสนอรายละเอียดขางตนภายใตแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่คัดเลือก พรอมทั้งมีคํารับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด
ทั้งนี้ใหผูประกอบการสงสําเนาคําขออนุญาต (รง.3) ใหแกกรมสรรพสามิต 1 ชุด ในกรณีที่มีความ
จําเปนตองสงเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
จะตองสงสําเนาเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมนั้น ใหแกกรมสรรพสามิต 1 ชุดดวย
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะใชระยะเวลาพิจารณาการขออนุญาต 30 วัน เมื่อไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว ใหดําเนินการกอสรางและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตอยางเครงครัด และเมื่อประสงคจะประกอบกิจการโรงงานสวนใดสวนหนึ่ง ให
แจงตามแบบแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบไมนอยกวา 15 วัน กอน
วันเริ่มประกอบกิจการ
ผูประกอบการตองทําการบําบัดน้ําเสียที่ออกจากโรงงานผลิตเอทานอลใหอยูในคามาตรฐานคุณภาพ
น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน (เอกสาร
แนบ 5) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานให
มีคาแตกตางจากที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนด
คุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน (เอกสารแนบ 6)
3. อบต.: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงงานตามหลักเกณฑของกฎหมายโรงงาน
แลวจะสงเรื่องขอตั้งโรงงานผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงใหแก อบต. ที่โรงงานเอทานอล
ตั้งอยู ผูประกอบการดําเนินการจัดทําเอกสารแนะนําโครงการ แผนพับโฆษณา โปสเตอร และนําเสนอ
รายละเอียดโครงการ รวมทั้งชี้แจงแผนการดานการจัดการสิ่งแวดลอม ผลประโยชนและการพัฒนาชุมชน
ตอ อบต. และชุมชนในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยูเพื่อให อบต. ใหความเห็นชอบตอโครงการดังกลาว
เมื่อสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดไดรับเอกสาร มติของ อบต. เห็นชอบการกอสรางโรงงานในพื้นที่
แลว จะสงเรื่องใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4)
4. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI): ผูประกอบการยื่นคําขอรับการสงเสริมตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อขอรับการสงเสริมการลงทุน ซึ่งผูไดรับการสงเสริมจะไดรับสิทธิ
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ประโยชนยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป (ไมกําหนดวงเงิน) และสิทธิ
ประโยชนอื่นตามเกณฑ โดยกรอกแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม (กกท. 01) (เอกสารแนบ 7) เมื่อกรอก
คําขอในแบบฟอรมแลวใหยื่นคําขอจํานวน 2 ชุด ที่สํานักคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือศูนยเศรษฐกิจ
การลงทุนภูมิภาค ตามวิธีปฏิบัติในการขอรับการสงเสริมและการใชสิทธิและประโยชน (เอกสารแนบ 8) และ
ทําสําเนาคําขออีก 1 ชุดเพื่อผูยื่นคําขอเก็บไวเปนสําเนา
โดยผูยื่นคําขอจะตองเขาชี้แจงโครงการตอ
เจาหนาที่ภายใน 15 วันนับแตไดรับแจงจากสํานักงาน
กรณีที่คําขอรับการสงเสริมมีขนาดการลงทุนมากกวา 500 ลานบาท จะตองยื่นรายงานการศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) สําหรับคําขอรับการสงเสริมมีขนาดการลงทุนตั้งแต 750
ลานบาทขึ้นไปที่ผลิตเพื่อการจําหนายภายในประเทศเปนสวนใหญจะใชเวลาในการพิจารณาคําขอ 90 วันทํา
การ
5. สถาบันการเงิน: ผูประกอบการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินโดยยื่นเอกสารการศึกษาความเปนไปได
ของโครงการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง พรอทั้งยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
งบการเงินยอนหลัง (ถามี) ประวัติผูถือหุน และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ
6. กรมชลประทาน: หากผูประกอบการมีความประสงคที่จะใชน้ําจากระบบชลประทานจะตองยื่นคํารองตาม
แบบ ผย.33 ตอกรมชลประทานหรือสํานักชลประทานพื้นที่ ตามกระบวนการพิจารณาขออนุญาตใชน้ําจาก
ทางน้ําชลประทาน (เอกสารแนบ 9)
7. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล: หากผูประกอบการมีความประสงคที่จะใชน้ําบาดาลเพื่อการผลิตเอทานอลใน
โรงงานจะตองปฏิบัติตามคูมือการขออนุญาตเจาะ-ใชน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (เอกสารแนบ 10)
โดยยื่นคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล (แบบ นบ.1) (เอกสารแนบ 11) พรอมเอกสารประกอบคําขอ และ
คาธรรมเนียมคําขอ โดยยื่นตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ในเขตน้ําบาดาล ไดแก สํานักควบคุมกิจการ
น้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ในเขตน้ําบาดาลกรุงเทพมหานคร หรือ ฝายทรัพยากรน้ําบาดาล
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดทุกจังหวัด (อางถึง)
กอนที่จะนําน้ําบาดาลขึ้นมาใชผูประกอบกิจการตองขออนุญาตใชน้ําบาดาลกอน โดยยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตใชน้ําบาดาล (ตามแบบ นบ.2) (เอกสารแนบ 12) ตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่พรอม
ตัวอยางน้ําบาดาลจากบอที่ขออนุญาต จํานวนไมนอยกวา 1.5 ลิตร เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและ
เคมี พรอมชําระคาธรรมเนียม และคาวิเคราะหตัวอยางน้ําบาดาล
8. กรมทรัพยากรน้ํา: หากผูประกอบการมีความประสงคใชน้ําผิวดินใหผูประกอบการเสนอแผนการใชน้ําของ
กิจการตอคณะอนุกรรมการลุมน้ํา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พิจารณาใหความเห็นชอบกอนการดําเนินการ
9. กรมธุรกิจพลังงาน: ผูประกอบการผลิตเอทานอลที่มีปริมาณคาเกิน 30,000 เมตริกตันตอป (ประมาณ 36
ลานลิตร) แตไมเกิน 100,000 เมตริกตันตอป (ประมาณ 120 ลานลิตร)หรือเปนผูประกอบการที่มีขนาดของ
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ถังที่สามารถเก็บเอทานอลหรือน้ํามันเชื้อเพลิงรวมกันไดเกิน 200,000 ลิตร ตองขึ้นทะเบียนเปนผูคาน้ํามัน
ตามมาตรา 10 กับกรมธุรกิจพลังงาน โดยยื่นคําขอจดทะเบียนเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (แบบ นพ. 102) (เอกสารแนบ 13)
ในกรณีที่ผูผูประกอบการผลิตเอทานอลที่มีปริมาณคาเกิน 100,000 เมตริกตันตอป (ประมาณ 120
ลานลิตร) ตองขอรับใบอนุญาตเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน โดยยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (แบบ
นพ. 101) กับกรมธุรกิจพลังงาน (เอกสารแนบ 14)
ทั้งนี้คุณภาพของเอทานอลที่ผูผลิตจะจําหนายตองเปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง
กําหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548 (เอกสารแนบ 15)
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แผนผังการขอจัดตั้งโรงงานผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง

1) ยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลตอ
กรมสรรพสามิต/สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
กรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมัติ
และออกหนังสืออนุญาตการตั้ง
โรงงานผลิตเอทานอล
ผูประกอบการแกไข
รายละเอียดโครงการ แลว
ยื่นรายละเอียดเพิม่ เติม

2) ยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน ตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
(สอจ.)
ไมเห็นชอบ

สอจ. สงเรื่องใหอบต. ใน
พื้นที่ ใหความเห็นชอบ

4) ยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนตอ BOI

5) ยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

3) นําเสนอโครงการตอ อบต. และชุมชนในทองที่เพื่อ
ขอรับความเห็นชอบการทําโครงการ

รอผลการพิจารณา

เมื่อ อบต. เห็นชอบแลว สอจ. สงเรื่องใหกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมออกใบอนุญาตประกอบกิจการ (รง 4)
6) ดําเนินการกอสรางโรงงาน และรายงานความกาวหนาตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
7) ขออนุญาตตอกรมชลประทาน หรือ กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล หรือ เสนอแผนการใชน้ําตอคณะอนุกรรมการลุมน้ํา
แลวแตกรณี
8) เมื่อกอสรางเสร็จ ยื่นเรื่องตอกรมสรรพสามิต/สํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่เพื่อตรวจโรงงาน ลวงหนาอยางนอย 15 วัน
9) ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทําสุรา ใบอนุญาตทําเชื้อสุรา
ใบอนุญาตขายสุรา พรอมทั้งทําสัญญาการทําและขายสง
เอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ตอกรมสรรพสามิต
10) ยื่นเรื่องตอกรมโรงงานฯ เพื่อขออนุญาตประกอบกิจการ
ลวงหนาอยางนอย 15 วัน
11) ยื่นขอจดทะเบียนเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 10
หรือยื่นขอรับใบอนุญาตเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 7
แลวแตกรณี ตอกรมธุรกิจพลังงาน
12) เริ่มดําเนินการผลิตเอทานอล
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หมายเลขโทรศัพทหนวยงานที่เกี่ยวของ
ลําดับ
หนวยงาน
1
กรมสรรพสามิต
สํานักมาตรฐานภาษี
2
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักโรงงาน
อุตสาหกรรมรายสาขาที่ 1
3
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI)
4
กรมชลประทาน
5
กรมทรัพยากรน้ํา
6
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
7
กรมธุรกิจพลังงาน สํานัก
การคาและการสํารอง
น้ํามันเชื้อเพลิง

โทรศัพท
เวบไซต
0-2241 5600 ตอ www.excise.go.th
52140
0-2202 3992,
www2.diw.go.th/cluster/cluster1.asp
0-2202 3995
0-2537 8111

www.boi.go.th

0-2241 0020
0-2271 6000
0-2299 3924-6
0-2511 5961-5
ตอ 1802, 1808

www.rid.go.th
202.129.59.150/prapathai/spt/index.htm
www.dgr.go.th/water/waterforlife6_1.htm
www.doeb.go.th/law/law_main_%20merchant.html
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