
 
ระเบียบกรมสรรพสามิต 

วาดวยการตรวจปฏิบัติการผูประกอบกิจการเปนตัวแทนในการซ้ือน้ํามันหลอลื่น 

เพ่ือจําหนายใหแกผูใชท่ีนําน้ํามันหลอลื่นไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน 

และผูใชท่ีนําน้ํามันหลอลื่นไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน 

พ.ศ. 2560 

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

เพ่ือใหการควบคุมและตรวจสอบผูประกอบกิจการเปนตัวแทนในการซ้ือน้ํามันหลอลื่น      

เพ่ือจําหนายใหแกผูใชท่ีนําน้ํามันหลอลื่นไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน และผูใชท่ีนําน้ํามันหลอลื่นไปใช

เปนวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และรัดกุม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32              

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบไว ดังนี้ 

 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการตรวจปฏิบัติการผูประกอบ

กิจการเปนตัวแทนในการซ้ือน้ํามันหลอลื่นเพ่ือจําหนายใหแกผูใชท่ีนําน้ํามันหลอลื่นไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิต

สิ่งของอ่ืนและผูใชท่ีนําน้ํามันหลอลื่นไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน พ.ศ. 2560” 

 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 16 กันยายน 2560 เปนตนไป 

 

ขอ 3 ใหเจาพนักงานสรรพสามิตท่ีสังกัดสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2         

หรือสังกัดสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี มีหนาท่ีรวบรวมขอมูล ควบคุมและตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหขอมูล   

การรับ - จายน้ํามันหลอลื่น สําหรับผูประกอบกิจการเปนตัวแทนในการซ้ือน้ํามันหลอลื่นเพ่ือจําหนายใหแกผูใช

ท่ีนําน้ํามันหลอลื่นไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน และผูใชท่ีนําน้ํามันหลอลื่นไปใชเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตสิ่งของอ่ืน กอนการดําเนินการตรวจปฏิบัติการทุกครั้ง 

 

ขอ 4 ใหบุคคลตอไปนี้มีอํานาจหนาท่ีในการตรวจปฏิบัติการและการอนุมัติการออกตรวจ

ปฏิบัติการ 

4.1 สรรพสามิตพ้ืนท่ี หรือผูซ่ึงสรรพสามิตพ้ืนท่ีมอบหมาย ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

4.2 ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1 - 10 หรือผูซ่ึงผูอํานวยการสํานักงาน

สรรพสามิตภาคท่ี 1 - 10 มอบหมาย ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

4.3 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 หรือผูซ่ึงผูอํานวยการ

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 มอบหมาย ในเขตพ้ืนท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
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ขอ 5 ในการตรวจปฏิบัติการใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

5.1 การออกตรวจปฏิบัติการในแตละครั้งตองมีเจาหนาท่ีสรรพสามิตอยางนอย 2 คน 

โดยมีขาราชการตั้งแตระดับชํานาญการหรือระดับอาวุโสข้ึนไปเปนหัวหนา และตองจัดทําทะเบียนคุมการตรวจ

ปฏิบัติการและหนังสือนําตัวออกตรวจปฏิบัติการ 

5.2 ใหเจาหนาท่ีสรรพสามิตตรวจปฏิบัติการ ดําเนินการตรวจปฏิบัติการแตละราย   

ใหแลวเสร็จโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 2 วัน นับแตวันท่ีเขาตรวจปฏิบัติการตามหนังสือนําตัวออกตรวจปฏิบัติการ      

หากไมแลวเสร็จในเวลาดังกลาวใหชี้แจงเหตุผลและอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจตามขอ 4 พิจารณาสั่งการ   

เปนกรณีไป 

5.3 การออกตรวจปฏิบัติการใหเจาหนาท่ีสรรพสามิตตรวจปฏิบัติการ ดําเนินการตรวจ

ตาม แนวปฏิบัติในการออกตรวจปฏิบัติการผูประกอบกิจการเปนตัวแทนในการซ้ือน้ํามันหลอลื่นเพ่ือจําหนาย

ใหแกผูใชท่ีนําน้ํามันหลอลื่นไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน และผูใชท่ีนําน้ํามันหลอลื่นไปใชเปนวัตถุดิบ

ในการผลิตสิ่งของอ่ืน ตามบันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผูใชน้ํามันหลอลื่น (แบบ Lubricant Oil 01) 

ทายระเบียบนี้ 

5.4 หากการตรวจปฏิบั ติการพบวาผูประกอบกิจการเปนตัวแทนในการซ้ือ

น้ํามันหลอลื่นเพ่ือจําหนายใหแกผูใชท่ีนําน้ํามันหลอลื่นไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน และผูใชท่ีนํา

น้ํามันหลอลื่นไปใชเปนวัตถุดิบ ในการผลิตสิ่งของอ่ืน ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีระบุไวใน

ขอตกลงทายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการเสียภาษีในอัตราศูนยสําหรับ

น้ํามันหลอลื่นและน้ํามันท่ีคลายกันท่ีนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน ท่ีไดทําไวกับกรมสรรพสามิต    

ใหเจาพนักงานสรรพสามิตตรวจปฏิบัติการรายงานใหผูท่ีเก่ียวของดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

5.5 การออกตรวจปฏิบัติการจะตองกระทําอยางสุภาพเรียบรอย ไมมีลักษณะเปนการ

ขมขูหรือกลั่นแกลงผูรับการตรวจ และระมัดระวังไมทําใหเปนท่ีเดือดรอนและขัดขวางการประกอบธุรกิจของ

ผูรับการตรวจ รวมท้ัง จะตองไมมีการเรียกรองคาทําการ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด 
 

ขอ 6 เม่ือตรวจปฏิบัติการเรียบรอยแลว ใหดําเนินการดังนี้ 

6.1 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจปฏิบั ติการ              

(แบบ Lubricant Oil 02) ทายระเบียบนี้ พรอมแนบสําเนาบันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผูใช

น้ํามันหลอลื่นท่ีไดรับสิทธิอัตราศูนย (แบบ Lubricant Oil 01) ใหสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ      

ภาษี 2 และสํานักงานสรรพสามิตภาคทราบภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

6.2 สํานักงานสรรพสามิตภาค จัดทําสรุปรายงานผลการออกตรวจปฏิบัติการ              

(แบบ Lubricant Oil 02) ทายระเบียบนี้ พรอมแนบสําเนาบันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู ใช

น้ํามันหลอลื่นท่ีไดรับสิทธิอัตราศูนย (แบบ Lubricant Oil 01) และรวบรวมสรุปรายงานผลการตรวจ

ปฏิบัติการ ตามขอ 6.1 ใหสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ทราบภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดไป 

6.3 สวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สํานักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 2 จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจปฏิบัติการ (แบบ Lubricant Oil 02) พรอมแนบสําเนาบันทึก

การตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผูใชน้ํามันหลอลื่นท่ีไดรับสิทธิอัตราศูนย (แบบ Lubricant Oil 01) ใหสํานัก

มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ทราบภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดไป 
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ท้ังนี้ ใหสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 รวบรวมสรุปรายงาน       

ผลการตรวจปฏิบัติการ และรายงานใหกรมสรรพสามิตทราบ ภายในวันท่ี 30 ของเดือนถัดไป ตามสรุปรายงาน

ผลการตรวจปฏิบัติการ (แบบ Lubricant Oil 02) 

 

ขอ 7 การติดตามผลการปฏิบัติการและแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน 

7.1 ใหสํานักงานสรรพสามิตภาคกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนท่ี ใหเปนไปตามระเบียบนี้โดยเครงครัด 

7.2 ใหสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย กํากับ 

ดูแลการปฏิบัติงานท่ัวประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบนี้โดยเครงครัด 

7.3 กรณีมีเหตุขัดของในการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ใหสํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี หรือสํานักงานสรรพสามิตภาคแลวแตกรณี รายงานตอ

กรมสรรพสามิตโดยดวน เพ่ือวินิจฉัยสั่งการตอไป 

 

ขอ 8 ใหผู อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เปนผูรักษาการ         

ตามระเบียบนี้ 

 

    ประกาศ ณ วันท่ี     16    กันยายน    พ.ศ. 2560 

 

 

                                สมชาย พูลสวัสดิ์ 
               (นายสมชาย พูลสวัสดิ์) 
                                                                                        อธิบดีกรมสรรพสามิต 

 

                          

 

 

  



 
 

แบบ Lubricant Oil 01 

บันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผูใช 

น้ํามันหลอล่ืนท่ีไดรับสิทธิอัตราศูนย 

 

เขียนท่ี ................................................................ 

วันท่ี ................ เดือน ...................................... พ.ศ. ................ 

วันนี้ เวลา ............... น. ขาพเจา ............................................................... ตําแหนง .......................................... 

พรอมดวย (1) .......................................................................................... ตําแหนง .......................................... 

  (2) .......................................................................................... ตําแหนง .......................................... 

  (3) .......................................................................................... ตําแหนง .......................................... 

  (4) .......................................................................................... ตําแหนง .......................................... 

สังกัด ................................................................................................... ไดมาตรวจสอบ 

ผูประกอบกิจการเปนตัวแทนในการซ้ือน้ํามันหลอลื่นเพ่ือจําหนายใหแกผูใชท่ีนําน้ํามันหลอลื่นไปใชเปน

วัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน 

 ผูใชท่ีนําน้ํามันหลอลื่นไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอ่ืน 

ชือ่ ................................................................ ตั้งอยูเลขท่ี ...................................... ตรอก/ซอย........................... 

หมูท่ี ....... ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต ............................. 

จังหวัด ................................ โทรศัพท .................................... ซ่ึงมี .................................................................... 

ฐานะเปนเจาของหรือผูจัดการหรือเปน ................................................................................................................ 

เปนผูนําการตรวจ บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ............................................................................................... 

 1. ขาพเจา .............................................. ขอใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ ตามรายละเอียดแนบทาย 

 2. ในการตรวจสอบครั้งนี้ขาพเจาผูรับการตรวจขอยืนยันวา เจาพนักงานผูทําการตรวจสอบดังรายนาม

ขางตนทุกคนไดกระทําการโดยสุภาพเรียบรอย และไมไดปฏิบัติหนาท่ีใหเปนการขัดขวางการปฏิบัติงานหรือ    

การดําเนินกิจการคาของขาพเจา ท้ังมิไดกระทําใหทรัพยสินหรือเอกสารชํารุดเสียหายและสูญหายและไมได

เรียกรองทรัพยสิน เงินทองแตประการใด และขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับ

ขอเท็จจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 3. การตรวจปฏิบัติการแลวเสร็จ เวลา ..................... น. 

 

(ลงชื่อ) .................................................... เจาพนักงาน     (ลงชื่อ) ................................................... ผูใหถอยคํา 

         (.....................................................)                           (.....................................................) 

 

(ลงชื่อ) ..................................................... พยาน            (ลงชื่อ) .................................................. เจาพนักงาน 

         (.....................................................)                           (.....................................................) 

 

(ลงชื่อ) ...................................................... พยาน            (ลงชื่อ) ................................................. เจาพนักงาน 

         (.....................................................)                           (.....................................................) ผูบันทึก/อาน 


