
 
ระเบียบกรมสรรพสามิต 

ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
พ.ศ. 2560 

----------------------------- 
  
 เพ่ือให้การควบคุมและตรวจสอบผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง  ๆ     
และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรัดกุม 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมสรรพสามิต    
จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 
 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ใช้ที่ประกอบ
กิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ    
พ.ศ. 2560” 

 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตที่สังกัดส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2       

หรือสังกัดส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ควบคุมและตรวจสอบ รวมทั้งวิ เคราะห์ข้อมูล    
การรับ - จ่ายสารละลายประเภทโฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ส าหรับผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็น
ตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก่อนการด าเนินการ
ตรวจปฏิบัติการทุกครั้ง 

 
ข้อ 4 ให้บุคคลต่อไปนี้มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจปฏิบัติการและการอนุมัติการออกตรวจ

ปฏิบัติการ 
  4.1 สรรพสามิตพ้ืนที่ หรือผู้ซึ่งสรรพสามิตพ้ืนที่มอบหมาย ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  4.2 ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10 หรือผู้ซึ่งผู้อ านวยการส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 1 - 10 มอบหมาย ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  4.3 ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 หรือผู้ซึ่งผู้อ านวยการ
ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 มอบหมาย ในเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร 
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 ข้อ 5 ในการตรวจปฏิบัติการให้ตรวจปฏิบัติการผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  5.1 รายที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ชนิดรับเบอร์โซลเว้นท์ 
(Rubber Solvent) และชนิดไว้ท์สปิริต (White Spirit) หรือสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มีชื่อ         
ทางการค้าต่างกันแต่มีคุณสมบัติเหมือนหรือใกล้เคียงกันเป็นหลัก จ านวนตั้งแต่ 30,000 ลิตรขึ้นไป โดยตรวจ
ปฏิบัติการทุกราย รายละไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 

5.2 รายที่มีข้อมูลและพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะไม่น าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอยกเว้นภาษี 

5.3 รายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 5.1 - 5.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจตาม     
ข้อ 4 เป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ  
 

ข้อ 6 ในการตรวจปฏิบัติการให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
6.1 การออกตรวจปฏิบัติการในแต่ละครั้งต้องมีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตอย่างน้อย 2 คน 

โดยมีข้าราชการตั้งแต่ระดับช านาญการหรือระดับอาวุโสขึ้นไปเป็นหัวหน้า และต้องจัดท าทะเบียนคุมการตรวจ
ปฏิบัติการและหนังสือน าตัวออกตรวจปฏิบัติการ 

6.2 ให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตตรวจปฏิบัติการ ด าเนินการตรวจปฏิบัติการแต่ละราย   
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 2 วัน นับแต่วันที่เข้าตรวจปฏิบัติการตามหนังสือน าตัวออกตรวจปฏิบัติการ 
หากไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้ชี้แจงเหตุผลและอยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจตามข้อ 4 พิจารณาสั่งการ
เป็นกรณีไป 

6.3 การออกตรวจปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตตรวจปฏิบัติการ ด าเนินการ
ตรวจตามแนวปฏิบัติในการออกตรวจปฏิบัติการผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  และผู้ที่ใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามบันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี (แบบ Solvent 01) ท้ายระเบียบนี้ 

6.4 หากการตรวจปฏิบัติการพบว่าผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสีย
ภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ได้ท าไว้กับกรมสรรพสามิต ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจปฏิบัติการรายงานให้          
ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

6.5 การออกตรวจปฏิบัติการทุกกรณีจะต้องกระท าอย่างสุภาพเรียบร้อย ไม่มีลักษณะ
เป็นการข่มขู่หรือกลั่นแกล้งผู้รับการตรวจ และระมัดระวังไม่ท าให้เป็นที่เดือดร้อนและขัดขวางการประกอบ
ธุรกิจของผู้รับการตรวจ รวมทั้ง จะต้องไม่มีการเรียกร้องค่าท าการ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด 
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ข้อ 7 เมื่อตรวจปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
7.1 ส านักงานสรรพสามิต พ้ืนที่  จัดท าสรุปรายงานผลการตรวจปฏิบัติการ            

(แบบ Solvent 02) ท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบส าเนาบันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ ใช้สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี (แบบ Solvent 01) ให้ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 2 และส านักงานสรรพสามิตภาคทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

7.2 ส านักงานสรรพสามิตภาค จัดท าสรุปรายงานผลการออกตรวจปฏิบัติการ      
(แบบ Solvent 02) ท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบส าเนาบันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี (แบบ Solvent 01) และรวบรวมสรุปรายงานผลการตรวจ
ปฏิบัติการตามข้อ 7.1 ให้ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ทราบภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 

7.3 ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ส านักมาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 2 จัดท าสรุปรายงานผลการตรวจปฏิบัติการ (แบบ Solvent 02) พร้อมแนบส าเนาบันทึกการ
ตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี (แบบ Solvent 01) 
ให้ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ทราบภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 
   ทั้งนี้ ให้ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 รวบรวมสรุปรายงานผล  
การตรวจปฏิบัติการ และรายงานให้กรมสรรพสามิตทราบ ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป ตามสรุปรายงาน
ผลการตรวจปฏิบัติการ (แบบ Solvent 02) 
 

ข้อ 8 การติดตามผลการปฏิบัติการและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
8.1 ให้ส านักงานสรรพสามิตภาคก ากับดูแลการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิต

พ้ืนที่ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด 
8.2 ให้ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ก ากับ 

ดูแลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด 
8.3 กรณีมี เหตุขัดข้องในการปฏิบัติ งานตามระเบียบนี้ ให้ส านักมาตรฐาน               

และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ หรือส านักงานสรรพสามิตภาคแล้วแต่กรณี รายงาน
ต่อกรมสรรพสามิตโดยด่วน เพ่ือวินิจฉัยสั่งการต่อไป 
 

ข้อ 9 ให้ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัด เก็บภาษี 2 เป็นผู้รักษาการ          
ตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่      ๑๖      กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
                    สมชาย พูลสวัสดิ์ 

  (นายสมชาย พูลสวัสดิ์) 
             อธิบดีกรมสรรพสามิต  
 
 
 



 
 

แบบ Solvent 01 
บันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้ 

สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี 
 

เขียนที่ ................................................................ 
วันที่ ................ เดือน ...................................... พ.ศ. ................ 

วันนี้ เวลา ............... น. ข้าพเจ้า ............................................................... ต าแหน่ง ............... ........................... 
พร้อมด้วย (1) .......................................................................................... ต าแหน่ง ................ .......................... 
  (2) .......................................................................................... ต าแหน่ง ...................... .................... 
  (3) ........................................................................... ............... ต าแหน่ง .......................................... 
  (4) .......................................................................................... ต าแหน่ง ...................... .................... 
สังกัด ................................................................................................... ได้มาตรวจสอบ 
  ผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ชื่อ ................................................................ ตั้งอยู่เลขที่ ...................................... ตรอก/ซอย........................... 
หมู่ที่ ....... ถนน ................................... ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ............................. 
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .................................... ซึ่งมี ............................... ..................................... 
ฐานะเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการหรือเป็น ................................................................................. ............................... 
เป็นผู้น าการตรวจ บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ............................................................................................... 
 1. ข้าพเจ้า .............................................. ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ ตามรายละเอียดแนบท้าย 
 2. ในการตรวจสอบครั้งนี้ข้าพเจ้าผู้รับการตรวจขอยืนยันว่า เจ้าพนักงานผู้ท าการตรวจสอบดังรายนาม
ข้างต้นทุกคนได้กระท าการโดยสุภาพเรียบร้อย และไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานหรือ    
การด าเนินกิจการค้าของข้าพเจ้า ทั้งมิได้กระท าให้ทรัพย์สินหรือเอกสารช ารุดเสียหายและสูญหายและไม่ได้
เรียกร้องทรัพย์สิน เงินทองแต่ประการใด และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับ
ข้อเท็จจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 3. การตรวจปฏิบัติการแล้วเสร็จ เวลา ..................... น. 
 
(ลงชื่อ) ...................................................... เจ้าพนักงาน     (ลงชื่อ) ................................................. ผู้ใหถ้้อยค า 
         (.....................................................)                             (..... ............................................) 
 
(ลงชื่อ) .................................................... พยาน            (ลงชื่อ) ................................................... เจ้าพนักงาน 
         (....................................................)                           (........................................... ..........) 
 
(ลงชื่อ) .................................................... พยาน            (ลงชื่อ) ................................................... เจ้าพนักงาน 
         (....................................................)                            (...................................................) ผู้บันทึก/อ่าน 


