
 
 

 
       คู่มือ 

การออกใบอนุญาตสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)  

ที่ขอเสียภาษีในอัตราศูนย์เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

๑.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตให้เสียภาษีในอัตรา
ศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส าหรับ         
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้น าเข้า ที่ขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ เพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทน 
เพ่ือจ าหน่ายให้ผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  หรือผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทน หรือผู้ใช้ที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของตนเอง     

๒.ขอบเขต 

ครอบคลุมวิธีการ และข้ันตอนการขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้  

 การขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) 
ทีผู่้ประกอบอุตสาหกรรมขออนุญาตจ าหน่ายให้กับผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทน  

 การขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) 
ทีผู่้ประกอบอุตสาหกรรมขออนุญาตจ าหน่ายให้กับผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

  การขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon 
Solvent) ทีผู่้น าเข้าที่ขออนุญาตจ าหน่ายให้กับผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทน 

 การขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) 
ทีผู่้น าเข้าที่ขออนุญาตจ าหน่ายให้กับผู้ใช้ทีน่ าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 

๓.ค าจ ากัดความ 
 

“สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน” หมายความว่า สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon Solvent)  ที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศก าหนด ซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าเสีย
ภาษีในอัตราศูนย์เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

“อุตสาหกรรมต่าง ๆ” หมายความว่า  อุตสาหกรรมที่น าสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนไปใช้ในอุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการน าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือ
อย่างเชื้อเพลิงหรือ น าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันที่ใช้
เป็นเชื้อเพลิงหรืออย่างเชื้อเพลิง 

“ผู้ประกอบอุตสาหกรรม” หมายความว่า เจ้าของโรงอุตสาหกรรม และให้หมายความ
รวมถึง ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของโรงอุตสาหกรรมด้วย 



๒ 

 

“น าเข้า” หมายความว่า น าเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรซึ่งสินค้า
ตามพระราชบัญญัตินี้  

“ผู้น าเข้า” หมายความว่า ผู้น าเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
“ผู้ใช้” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน

ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน และให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการที่เป็น
ตัวแทน   ในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย 

“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่ตั้ งในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน สถานที่ตั้งในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับการจ าหน่าย
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ ใช้ และให้หมายความรวมถึงสถานที่ เก็บสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน หรือส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขาด้วย 

“สถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน” หมายความว่า สถานที่ใช้เป็นที่เก็บ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนของผู้น าเข้า หรือผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง 
ๆ หรือผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้
สารละลายประเภทไอโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

“เจ้าพนักงานสรรพสามิต” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต 
 

๔.หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

สรรพสามิตพื้นที่  มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ลงนามในค าขออนุญาต  ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่

ขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ (แบบ 
สค.01)  

 ลงนามในค าขออนุญาต  ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่
ขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ให้แก่ผู้น าเข้าที่น าเข้าผ่านส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่มีการน าเข้าหรือด่าน
ศุลกากรที่มีการด าเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ (แบบ สค.01)  

 ลงนามในค าขออนุญาต  ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่
ขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ให้แก่ผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือ
จ าหน่ายให้กับผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ และมี
ปริมาณการขออนุญาตไม่เกิน 6๐0,000 ลิตรต่อปี (แบบ สค.02)  

 ลงนามในค าขออนุญาต  ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่
ขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ให้แก่ผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบ และมีปริมาณการขออนุญาตไม่เกิน ๖๐0,000 ลิตรต่อปี (แบบ สค.02)  

 



๓ 

 

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ลงนามในค าขออนุญาต  ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่
ขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ให้แก่ผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือ
จ าหน่ายให้กับผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ ในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ และมี
ปริมาณการขออนุญาตเกินกว่า 6๐0,000 ลิตรต่อปี (แบบ สค.02)  

 ลงนามในค าขออนุญาต  ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่
ขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ให้แก่ผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ และมีปริมาณการขออนุญาตเกินกว่า 6๐0,000 ลิตรต่อปี (แบบ สค.02)  

 ลงนามในค าขออนุญาต  ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่
ขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ให้แก่ผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือ
จ าหน่ายให้กับผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตส านักงานสรรพสามิตพื้นที่
หลายพ้ืนที่แต่อยู่ในเขตส านักงานสรรพสามิตภาคเดียวกัน โดยไม่จ ากัดจ านวน (แบบ สค.02)  

 

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

 ลงนามในค าขออนุญาต  ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่
ขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ให้แก่ผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือ
จ าหน่ายให้กับผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
หลายพื้นท่ี แต่มิได้อยู่ในเขตส านักงานสรรพสามิตภาคเดียวกันโดยไม่จ ากัดจ านวน (แบบ สค.02)  

 ลงนามในค าขออนุญาต  ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่
ขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ให้แก่ผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่หลายพื้นท่ี แต่มิได้อยู่ในเขตส านักงานสรรพสามิตภาคเดียวกันโดยไม่จ ากัดจ านวน (แบบ สค.02)  

 

  เจ้าพนักงานสรรพสามิต  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

 ตรวจสอบค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon 
Solvent) ของผู้ขออนุญาต ดังนี้ 

 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม (สค.01) 
 ผู้น าเข้า (สค.01) 
 ผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทน (สค.02) 
 ผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง  ๆ (สค.02)  
 พร้อมหลักฐานประกอบการขออนุญาตว่าถูกต้องครบถ้วนตามประกาศที่ก าหนดหรือไม่  

 เสนอผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาอนุญาต 
 
 



๔ 

 

๕.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๕.๑ การขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ส าหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 

(Hydrocarbon Solvent) ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมขออนุญาตจ าหน่ายหรือส่งมอบให้แก่ผู้ใช้ เพ่ือน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ยื่นค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ส าหรับสินค้าสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้น าเข้าเพ่ือน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.01)  จ านวน 2 ชุด ต่อ
สรรพสามิตพ้ืนที่    ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ก่อนน าออกจากโรงอุตสาหกรรม พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

1. ทะเบียนสรรพสามิต 
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน 
3. หนังสือมอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง 
4. รายชื่อผู้ใช้ (ไม่ต้องแนบใบอนุญาต แบบ สค.๐๒)  
หากมีการเปลี่ยนแปลงเอกสาร ให้ยื่นเฉพาะเอกสารที่เปลี่ยนแปลง 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับหนังสือ ลงทะเบียนรับค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ (สค.01) 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ในการกรอกข้อมูลรายละเอียด

ในค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ (สค.01) และหลักฐานที่ยื่น 
1. ถ้าถูกต้องครบถ้วน ให้ด าเนินการต่อไป 
2. ถ้าไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น วันที่ยื่นต้องก่อนวันน าออกจากโรงอุตสาหกรรม ไม่ลง

นาม ไม่ลงวันที่ ไม่ประทับตรา เป็นต้น ให้ผู้ยื่นค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ฯ แก้ไขให้ถูกต้อง 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เสนอความเห็นต่อ

สรรพสามิตพ้ืนที ่ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือพิจารณาลงนาม 
 สรรพสามิตพื้นที่ พิจารณาค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ (สค.01)  

1. หากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และมีปริมาณท่ีเหมาะสม ก็ลงนามอนุญาต  
2. หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ไมค่รบถ้วน  และปริมาณไม่เหมาะสม ให้แจ้งไปยังผู้ยื่นค าขอเสียภาษี

ในอัตราศูนย์ฯ (สค. ๐๑) เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 เจ้าหน้าทีส่รรพสามิต เมื่อลงนามอนุญาตแล้ว ให้ออกเลขทะเบียนคุมค าขอเสียภาษีใน

อัตราศูนย์ฯ (สค.01) และส่งคืนต้นฉบับค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ฯ (สค.01) ให้ผู้ยื่นค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ฯ 
(สค.๐๑) 

 เจ้าหน้าทีส่รรพสามิต เก็บส าเนาคู่ฉบับค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ฯ (สค.01) พร้อม
หลักฐานในแฟ้มรายตัว 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส าเนาค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ฯ (สค.01) ส่งส านักงาน
สรรพสามิตภาค และส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่อนุญาต 
              การด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๓ วัน กรณีเอกสารหลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน 



๕ 

 

๕.๑ แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon Solvent) ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมขออนุญาตจ าหน่ายหรือส่งมอบให้แก่ผู้ใช้ เพื่อน าไปใช้ใน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.01) 
 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
(ผู้ผลิต) 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส านักงาน
สรรพสามิตภาค 

ส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

ลงทะเบียนรับค าขออนุญาตฯ (สค.๐1)  

 ตรวจสอบค าขออนุญาตฯ  

สค.๐1 และหลักฐาน 

ตรวจสถานท่ี (รายใหม/่มีเหตุ    
อันควร) 

วิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริง 

สรรพสามิตพื้นที่พิจารณาลงนาม 

ออกเลขทะเบียนคมุค าขออนุญาต(สค.๐๑) 

เก็บส าเนาคู่ฉบับค าขออนุญาต(สค.๐๑) 
พร้อมหลักฐาน เข้าแฟ้มรายตัว 

ส่งส าเนาค าขออนุญาตฯ(สค.๐1) 

No 

Yes 

Yes 

ส่งต้นฉบับค าขอ(สค.๐1) 

ส าเนาค าขออนุญาตฯ
(สค.๐1) 

ส าเนาค าขออนุญาตฯ
(สค.๐1) 

No

oo 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ยื่นแบบ (สค.01) 



๖ 

 

๕.๒ การขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ส าหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
(Hydrocarbon Solvent) ที่ผู้น าเข้าขออนุญาตจ าหน่ายหรือส่งมอบให้แก่ผู้ใช้ เพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้ใช้ที่ประกอบ
กิจการเป็นตัวแทน เพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

 ผู้น าเข้า ยื่นค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ (สค.๐๑) ส าหรับสินค้าสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทีผู่้น าเข้าขออนุญาตน าเข้าเพ่ือน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.01) 
จ านวน 2 ชุด พร้อมหลักฐานต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ แห่งท้องที่ที่ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรทีม่ีการน าเข้า 
หรือด่านศุลกากรที่มีการด าเนินพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าก่อนน าเข้า  พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

1. ทะเบียนสรรพสามิต 
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน 
3. หนังสือมอบอ านาจ และบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจในกรณีท่ีผู้

ยื่นค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ (สค.01) ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง 
4. รายชื่อผู้ใช้ (ไมจ่ าเป็นต้องแนบใบอนุญาต แบบ สค.๐๒) 
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบเฉพาะเอกสารที่เปลี่ยนแปลง 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลงทะเบียนรับค าขอเสียภาษีใน
อัตราศูนย์ (สค.๐๑)  

  เจ้าพนักงานสรรพสามิต ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการกรอกข้อมูล
รายละเอียดในค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ (สค.๐๑) และหลักฐานประกอบ 

1. ถ้าถูกต้องครบถ้วน ก็ให้ด าเนินการต่อไป 
2. ถ้าไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น  ไม่ลงนาม  ไม่ลงวันที่ ไม่ประทับตรา ระบุเดือน

ที่ขออนุญาตไม่ถูกต้อง เป็นต้น แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ (สค.๐๑) แก้ไขให้ถูกต้อง 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต รวมรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องเสนอความเห็นต่อ

สรรพสามิตพ้ืนที่  เพ่ือพิจารณาลงนาม  
 สรรพสามิตพื้นที ่พิจารณาค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ฯ (สค.๐๑) ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอ 

1. หากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ก็ลงนามอนุญาต  
2. หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ไมค่รบถ้วน หรือไม่เหมาะสม  ก็ให้เจ้าพนักงาน

สรรพสามิต แจ้งไปยังผู้ยื่นค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ฯ (สค. ๐๑) เพ่ือด าเนินการต่อไป  
 เจ้าหน้าทีส่รรพสามิต เมื่อลงนามอนุญาตแล้ว ให้ด าเนินการออกเลขทะเบียนคุมค าขอเสียภาษี

ในอัตราศูนย์ฯ (สค.๐๑) และส่งต้นฉบับค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ฯ (สค.๐๑) ให้แก่ผู้ยื่นค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ฯ 
 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เก็บส าเนาคู่ฉบับค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ฯ (สค.01) 

พร้อมหลักฐานในแฟ้มรายตัว 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส าเนาค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ฯ (สค.01) ส่งส านักงานสรรพสามิต

ภาค และส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่อนุญาต 

   การด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๓ วัน กรณีเอกสารหลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน 

 



๗ 

 

๕.๒ แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตเสียภาษีในอัตราศูนย์ ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon Solvent)  ที่ผู้น าเข้าขออนุญาตจ าหน่ายหรือส่งมอบให้แก่ผู้ใช้ เพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้ใช้ที่ประกอบ

กิจการเป็นตัวแทน หรือเพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  (สค.01) 

ผู้ประกอบการ(ผู้น าเข้า) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ส านักงานสรรพสามิต
ภาค 

ส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

ลงทะเบียนรบัค าขออนุญาตฯ   
(สค.๐1)  

 
ตรวจสอบค าขออนุญาตฯ  

(สค.๐1) และหลักฐาน 

ตรวจสถานท่ี (รายใหม/่มีเหตุอันควร) 

วิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริง 

สรรพสามิตพื้นที่พิจารณา 

ออกเลขทะเบียนคมุค าขออนุญาต(สค.๐๑) 

เก็บส าเนาคู่ฉบับ ค าขออนุญาต(สค.๐๑) 
พร้อมหลักฐาน เข้าแฟ้มรายตัว 

ส่งส าเนาค าขออนุญาตฯ (สค.๐1) 

No 

Yes 

Yes 

ส่งต้นฉบับค าขออนุญาต(สค.๐1) 

ส าเนาค าขออนุญาตฯ
(สค.๐1) 

ส าเนาค าขออนุญาตฯ
(สค.๐1) 

No

oo 

ผู้น าเข้ายื่นค าขออนุญาต
(สค.01) 



๘ 

 

๕.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุญาตเป็นผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในซ้ือ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ซึ่งเสียภาษีในอัตรา
ศูนย์หรือเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.๐๒) 

๕.๓.๑ อ านาจสรรพสามิตพื้นที่ 
 กรณีสถานประกอบการหรือสถานที่เก็บสารละลายตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของ

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เดียวกันและมีปริมาณไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อป ีผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทน
ในการซื้อสารละลายฯ (ตัวแทน) ยื่นค าขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสีย
ภาษีในอัตราศูนย์ ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.๐๒) ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่
สถานประกอบการหรือสถานที่เก็บสารละลายฯ ตั้งอยู่ จ านวน ๒ ชุด พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

1. ทะเบียนบ้านของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ และบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้ขออนุญาต 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน 
3. หนังสือมอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจในกรณีที่

ผู้ขออนุญาตไม่ได้มาด้วยตนเอง 
4. รายชื่อผู้ที่จะขายและผู้ที่จะซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าว

ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต (ไม่จ าเป็นต้องแนบใบอนุญาตแบบ สค.02) 
5. ราคาซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเดือนปัจจุบัน 
6. สถานที่เก็บสารละลายฯ และแผนที่แสดงเส้นทางไปยังสถานประกอบการและสถานที่เก็บ

สารละลายทุกแห่ง 
7. หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าท าการตรวจสอบในสถาน

ประกอบการ และสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตลอดจนบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การ รับ – จ่าย และการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการซื้อ ผลิต 
จ าหน่าย จ่ายโอนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนได้ตลอดเวลาท าการ 

8. หนังสือสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของธนาคารภายในประเทศ กรณีขอ
อนุญาตรายใหม่ 

9. ข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ที่
เสียภาษีในอัตราศูนย์ เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

กรณีผู้ใช้ (ตัวแทน) ที่ประสงค์จะขออนุญาตในปีต่อไป โดยไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่กระทบต่อข้อมูล
ตามเอกสารเดิมที่ยื่นไว้ ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๙ และเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ลงทะเบียนรับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) พร้อมหลักฐาน 



๙ 

 

  เจ้าพนักงานสรรพสามิต ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการกรอกข้อมูลรายละเอียด
ในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบ  

1. ถ้าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ด าเนินการต่อไป 
2. ถ้าไม่ถูกต้อง ไมค่รบถ้วน เช่น ไม่ลงวันที่ ไม่ลงนาม ไม่ประทับตรา หรือข้อมูลในค าขออนุญาตฯ

(สค.02) ไม่สอดคล้องกับหลักฐานประกอบ เป็นต้น ให้ส่งคืนผู้ยื่นค าขออนุญาต (สค.๐๒) เพ่ือน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ออกตรวจสถานประกอบการ (กรณีรายใหม่หรือมีเหตุอันควร

สงสัย) ตามที่ระบุไว้ในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) เพ่ือรวบรวม ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เช่น ความมีตัวตน ความ
เหมาะสมของสถานประกอบการ สถานที่เก็บ ปริมาณสารละลาย เป็นต้น 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็นต่อ
สรรพสามิตพ้ืนที่ เพื่อพิจารณาลงนาม 

 สรรพสามิตพื้นที ่พิจารณาลงนามค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอมา  
1. หากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ก็ลงนามอนุญาต  
2. หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ไมค่รบถ้วน หรือไมเ่หมาะสม ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต   แจ้ง

ไปยังผู้ยื่นค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เมื่อลงนามอนุญาตแล้ว ให้ด าเนินการออกเลขทะเบียนคุมค าขอ

อนุญาตฯ (สค.๐๒) และส่งค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) พร้อมบัญชีรายชื่อลูกค้า ให้แก่ผู้ยื่นค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) 
 เจ้าหน้าทีส่รรพสามิต เก็บส าเนาค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) พร้อมหลักฐานในแฟ้มผู้ประกอบการรายตัว 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต จัดท าส าเนาคู่ฉบับค าขออนุญาต (สค.๐๒) ส่งให้ส านักงานสรรพสามิตภาค และ

ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ ภายในวันทีส่ิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่อนุญาต 

การด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน กรณีเอกสารหลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๐ 

 

๕.3.๑ แผนผัง แสดงขั้นตอนการขออนุญาตเป็นผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในซื้อสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ   

(สค.๐๒) ปริมาณไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อปี (อ านาจสรรพสามิตพื้นที่) 
ผู้ประกอบการ(ตัวแทน) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ส านักงานสรรพสามิต

ภาค 
ส านักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

ยื่นค ำขออนุญำตฯ    
(สค.๐๒)พร้อมหลักฐำน 

ลงทะเบียนรับ              
ค ำขออนุญำตฯ (สค.๐๒)  

 
ตรวจสอบค าขออนุญาตฯ  
สค.๐๒ และหลักฐาน 

ตรวจสถำนที่ (รำยใหม่/มีเหตุอันควร) 

วิเครำะห์ข้อมูลข้อเท็จจริง 

สรรพสำมิตพ้ืนที่
พิจารณา

ออกเลขทะเบียนคมุค ำขออนุญำต(สค.๐๒) 

เก็บส ำเนำคู่ฉบับค ำขออนุญำตฯ    
(สค.๐๒)พร้อมหลักฐำน              
เข้ำแฟ้มรำยตัว 

ส่งส ำเนำค ำขอฯ(สค.๐๒) 

No 

Yes 

Yes 

ส่งต้นฉบับค ำขออนุญำตฯ
(สค.๐๒) 

ส ำเนำค ำขออนุญำตฯ
(สค.๐๒) 

ส ำเนำค ำขออนุญำตฯ
(สค.๐๒) 

No

oo 



๑๑ 

 

๕.๓.๒  อ านาจผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค 

กรณีสถานประกอบการหรือสถานที่เก็บสารละลายตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของ
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เดียวกันและมีปริมาณเกิน ๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อปี ผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทน 
ในการซื้อสารละลายฯ (ตัวแทน) ยื่นค าขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสีย
ภาษีในอัตราศูนย์ ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.๐๒) ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่
สถานประกอบการหรือสถานที่เก็บสารละลายฯ ตั้งอยู่ จ านวน ๒ ชุด พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

1. ทะเบียนบ้านของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ และบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้ขออนุญาต 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน 
3. หนังสือมอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจในกรณีที่

ผู้ขออนุญาตไม่ได้มาด้วยตนเอง 
4. รายชื่อผู้ที่จะขายและผู้ที่จะซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าว

ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต 
5. ราคาซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเดือนปัจจุบัน 
6. สถานที่เก็บสารละลายฯ และแผนที่แสดงเส้นทางไปยังสถานประกอบการและสถานที่เก็บ

สารละลายทุกแห่ง 
7. หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต เข้าท าการตรวจสอบในสถาน

ประกอบการ และสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตลอดจนบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การรับ – จ่าย และการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการซื้อ ผลิต 
จ าหน่าย จ่ายโอนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ได้ตลอดเวลา
ท าการ 

8. หนังสือสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของธนาคารภายในประเทศ กรณีขอ
อนุญาตรายใหม่ 

9. ข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ที่
เสียภาษีในอัตราศูนย์ เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

กรณีผู้ใช้(ตัวแทน) ที่ประสงค์จะขออนุญาตในปีต่อไป โดยไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่
กระทบต่อข้อมูลตามเอกสารเดิมที่ยื่นไว้ ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารตามข้อ ๒) ข้อ ๓) และข้อ ๙) และเอกสารที่มีการ
เปลี่ยนแปลง  

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ลงทะเบียนรับค าขอฯ (สค.๐๒) พร้อมหลักฐาน 
  เจ้าพนักงานสรรพสามิต ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ในการกรอกข้อมูลรายละเอียด 

ในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบ  



๑๒ 

 

 
 

 ถ้าถูกต้องครบถ้วน ให้ด าเนินการต่อไป 
 ถ้าไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ไม่ลงวันที่ ไม่ลงนาม ไม่ประทับตรา เป็นต้น ให้ส่งคืนผู้ยื่นค าขอ

อนุญาต (สค.๐๒) เพ่ือน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง  
 เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ออกตรวจสถานประกอบการ (กรณีรายใหม่หรือมีเหตุอัน

ควรสงสัย) ตามที่ระบุไว้ในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) เพ่ือรวบรวม ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง เช่น ความมีตัวตน 
ความเหมาะสมของสถานประกอบการ สถานที่เก็บ ปริมาณสารละลาย เป็นต้น 

 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ จัดส่งแบบค าขอฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบการขอ
อนุญาต จ านวน ๒ ชุด พร้อมเสนอความเห็นเบื้องต้นประกอบการพิจารณาอนุญาต เสนอผู้อ านวยการส านักงาน
สรรพสามิตภาค เพื่อด าเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค ลงทะเบียนรับค าขอฯ (สค.๐๒) พร้อม
หลักฐาน 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
ของแบบค าขอฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบ  

1. หากถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ให้ด าเนินการต่อไป 
2.  หากไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  เช่น เอกสารแนบไม่ครบถ้วน  หรือไม่ตรงกับแบบค าขอเสีย

อนุญาตฯ (สค.02) เป็นต้น ให้แจ้งไปยังส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค พิจารณาลงนาม 
 ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค พิจารณาค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) ที่เจ้า

พนักงานสรรพสามิตเสนอมา  
1. หากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ก็ลงนามอนุญาต  
2. หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ไมค่รบถ้วน หรือไมเ่หมาะสม ให้แจ้งไปยังส านักงานสรรพสามิต

พ้ืนที ่เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค ด าเนินการออกเลขทะเบียนคุมค าขอ

อนุญาตฯ (สค.๐๒) และส่งค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) พร้อมบัญชีรายชื่อลูกค้า คืนกลับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เพ่ือ
ด าเนินการคืนต้นฉบับค าขออนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เก็บส าเนาค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) พร้อมหลักฐานในแฟ้ม
ผู้ประกอบการรายตัว 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต จัดท าส าเนาคู่ฉบับค าขออนุญาต (สค.๐๒) ส่งให้ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที ่และส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 

 



๑๓ 

 

5.3.2.แผนผัง แสดงขั้นตอนการขออนุญาตเป็นผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในซื้อสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ   
(สค.๐๒)กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันและปริมาณเกิน ๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อปี(อ านาจภาค) 

ผู้ประกอบการ(ตัวแทน) 
 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค ำขออนุญำตฯ 
(สค.๐๒)พร้อม
หลักฐำน 

ลงทะเบียนรับค ำขออนุญำตฯ 
(สค.๐๒)  

 
ตรวจสอบค ำขอ
อนุญำตฯ สค.๐๒ และ
หลักฐำน 

 

ส่งค ำขออนุญำตฯ (สค.๐๒)
พร้อมควำมเห็นเบื้องต้น 

No 

yes 

Yes 

ลงทะเบียนรับค ำขอ
อนุญำตฯ(สค.๐๒)  

 ตรวจสอบค ำขอ
อนุญำตฯ (สค.๐๒) 

วิเครำะห์ข้อมูล/
ข้อเท็จจริงเสนอภำค
พิจำรณำ 

no 

No 



๑๔ 

 

ผู้ประกอบการ(ตัวแทน) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

  

 

 

 
ผอ.สนง.สรรพสามิต
ภาคพิจารณา 

ออกเลขทะเบียนคมุค า
ขออนุญาต (สค.๐๒) 

เก็บส าเนาคู่ฉบับ ค าขอ
อนุญาตฯ พร้อมหลักฐาน        
เข้าแฟ้มรายตัว 

ส่งส าเนาค าขออนุญาตฯ
(สค.๐๒) 

No

o 

Yes 

ส าเนาค าขออนุญาตฯ  
(สค.๐๒)  

ส าเนาค าขอ
อนุญาตฯ(สค.๐๒) 

ส่งต้นฉบับค าขออนุญาตฯ
(สค.๐๒)พร้อมบญัชี
รายชื่อลูกค้า 

ต้นฉบับค าขออนุญาตฯ
(สค.๐๒)พร้อมบญัชี
รายชื่อลูกค้า 



๑๕ 

 

 ๕.๓.๓ อ านาจผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค 
กรณีสถานประกอบการหลายแห่งและตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่

หลายพ้ืนที่ แต่อยู่ในเขตส านักงานสรรพสามิตภาคเดียวกัน โดยไม่จ ากัดจ านวน(อ านาจภาค) 
 ผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายฯ (ตัวแทน) ยื่นค าขออนุญาต

และใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.๐๒) ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานที่เก็บสารละลายฯ ตั้งอยู่ จ านวน ๒ ชุด พร้อม
หลักฐาน ดังนี้ 

1. ทะเบียนบ้านของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ และบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้ขออนุญาต 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน 
3. หนังสือมอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจในกรณีที่

ผู้ขออนุญาตไม่ได้มาด้วยตนเอง 
4. รายชื่อผู้ที่จะขายและผู้ที่จะซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าว

ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต 
5. ราคาซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเดือนปัจจุบัน 
6. สถานที่เก็บสารละลายฯ และแผนที่แสดงเส้นทางไปยังสถานประกอบการและสถานที่เก็บ

สารละลายทุกแห่ง 
7. หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าท าการตรวจสอบในสถาน

ประกอบการ และสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตลอดจนบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การรับ – จ่าย และการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการซื้อ ผลิต 
จ าหน่าย จ่ายโอนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนได้ตลอดเวลาท าการ 

8. หนังสือสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของธนาคารภายในประเทศ กรณีขอ
อนุญาตรายใหม่ 

9. ข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon)ท่ีเสีย
ภาษีในอัตราศูนย์ เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

กรณีผู้ใช้ (ตัวแทน) ที่ประสงค์จะขออนุญาตในปีต่อไป โดยไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่กระทบต่อ
ข้อมูลตามเอกสารเดิมที่ยื่นไว้ ให้ยื่นค าขออนุญาตพร้อมเอกสารตามข้อ ๒) ข้อ ๓) และข้อ ๙) และเอกสารที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ลงทะเบียนรับค าขออนุญาตฯ (สค.
๐๒) พร้อมหลักฐาน 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ในการกรอกข้อมูลรายละเอียดในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบ  



๑๖ 

 

 
1. ถ้าถูกต้องครบถ้วนให้ด าเนินการต่อไป 
2. ถ้าไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ไม่ลงนาม ไม่ประทับตรา ไม่ลงวันที่ เป็นต้น ให้

ส่งคืนผู้ยื่นค าขออนุญาต (สค.๐๒) เพ่ือน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง  
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ออกตรวจสถาน

ประกอบการ (กรณีรายใหม่หรือมีเหตุอันควรสงสัย) ตามที่ระบุไว้ในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) เพ่ือรวบรวม ข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง เช่น ความมีตัวตน ความเหมาะสมของสถานประกอบการ สถานที่เก็บ ปริมาณสารละลาย 
เป็นต้น 

 ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่ จัดส่งค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐาน
ประกอบ จ านวน ๒ ชุด พร้อมเสนอความเห็นเบื้องต้นประกอบการพิจารณาอนุญาต เพื่อเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานสรรพสามิตภาค ด าเนินการพิจารณาต่อไป 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค ลงทะเบียนรับค าขออนุญาตฯ  
(สค.๐๒) พร้อมหลักฐาน 

  เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค  ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน ของแบบค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบ 

1. ถ้าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ด าเนินการต่อไป 
2. ถ้าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น เอกสารไม่ครบถ้วน ข้อความในเอกสารแนบไม่

ตรงกับแบบค าขออนุญาต (สค.02) เป็นต้น ให้แจ้งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการแก้ไข  
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง เสนอผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค เพื่อพิจารณาลงนาม  
  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค พิจารณาค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) ที ่   

เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอมา 
๑ หากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ก็ลงนามอนุญาต  
๒ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไมเ่หมาะสม ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต

แจ้งไปยังส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาคด าเนินการออกเลขทะเบียน

คุมค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และส่งต้นฉบับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)  กลับคืนส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ เพื่อส่งคืน
ต้นฉบับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) ให้ผู้ยื่นค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)   

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค เก็บส าเนาค าขออนุญาตฯ   
(สค.๐๒) พร้อมหลักฐานในแฟ้มผู้ประกอบการรายตัว 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค  จัดท าส าเนาคู่ฉบับค าขอ
อนุญาต (สค.๐๒) ส่งให้ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 

 

 



๑๗ 

 

 

5.3.3.แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตเป็นผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในซื้อสารละลายประเภท 
ไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon Solvent) ซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  (สค.๐๒) 

กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง และตั้งอยู่ในเขตส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หลายพื้นที่ 
แต่อยู่ในภาคเดียวกัน โดยไม่จ ากัดจ านวน(อ านาจภาค) 

ผู้ประกอบการ(ตัวแทน) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 
๒ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค ำขออนุญำตฯ 
(สค.๐๒)พร้อม
หลักฐำน 

ลงทะเบียนรับค ำขอ
อนุญำตฯ (สค.๐๒)  

 
ตรวจสอบค ำขอฯ  
สค.๐๒ และหลักฐำน 

 

ส่งค ำขออนุญำต ฯ(สค.๐๒)
พร้อมควำมเห็นเบื้องต้น 

No 

Yes 

Yes 

ลงทะเบียนรับค ำขอ
อนุญำตฯ (สค.๐๒)  

 
ตรวจสอบค ำขอ
อนุญำตฯ (สค.๐๒) 
 

วิเครำะห์ข้อมูล/ข้อเท็จจริง
เสนอภำคพิจำรณำ 

No 



๑๘ 

 

 
ผู้ประกอบการ(ตัวแทน) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
  

 

 
ผอ.ส านักงาน
สรรพสามติภาค
พิจารณา 

ออกเลขทะเบียนคมุค าขอ
อนุญาต (สค.๐๒) 

เก็บส าเนาคู่ฉบับ ค าขอ
อนุญาตฯ (สค.02) พร้อม
หลักฐานเข้าแฟ้มรายตัว 

ส่งส ำเนำค ำขออนุญำตฯ
(สค.๐๒) 

No

o 

Yes 

ส าเนาค าขออนุญาตฯ
(สค.๐๒) 

ต้นฉบับค ำขออนุญำตฯ
(สค.๐๒)พร้อมบญัชี
รำยชื่อลูกค้ำ 

ส่งส าเนาคู่ฉบับค าขออนุญาตฯ 
(สค.02)         



๑๙ 

 

๕.๓.๔ อ านาจผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
กรณีสถานประกอบการหลายแห่งและตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิต

พื้นที่หลายพื้นที่ และไม่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตภาคเดียวกัน โดยไม่จ ากัดจ านวน 
ผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายฯ (ตัวแทน) ยื่นค าขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือผู้ประกอบกิจการ
เป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.
๐๒) ณ ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานที่เก็บสารละลายฯ 
ตั้งอยู่ จ านวน ๒ ชุด พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

1. ทะเบียนบ้านของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ และบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ขออนุญาต 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกินหก
เดือน 

3. หนังสือมอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ได้มาด้วยตนเอง 

4. รายชื่อผู้ที่จะขายและผู้ที่จะซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ทั้งนี้รายชื่อ
ดังกล่าวต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต 

5. ราคาซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเดือนปัจจุบัน 
6. สถานที่เก็บสารละลายฯ และแผนที่แสดงเส้นทางไปยังสถานประกอบการและ

สถานที่เก็บสารละลายทุกแห่ง 
7. หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าท าการตรวจสอบใน

สถานประกอบการ และสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตลอดจนบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ การรับ – จ่าย และการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง กับการซื้อ 
ผลิต จ าหน่าย จ่ายโอนผลิตภณัฑ์ที่ผลิตได้จากการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนได้ตลอดเวลาท าการ 

8. หนังสือสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของธนาคารภายในประเทศ 
กรณีขออนุญาตรายใหม่ 

9. ข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon)ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ เพ่ือน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

กรณีผู้ใช้ (ตัวแทน) ที่ประสงค์จะขออนุญาตในปีต่อไป โดยไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่กระทบต่อ
ข้อมูลตามเอกสารเดิมที่ยื่นไว้ ให้ยื่นค าขออนุญาตฯ พร้อมเอกสารตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๙ และเอกสารที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 

 



๒๐ 

 

กรณียื่นที่ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานที่เก็บสารละลายฯ ตั้งอยู่ 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ลงทะเบียนรับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) พร้อม
หลักฐาน 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนในการกรอกข้อมูลรายละเอียดในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบ  

1. ถ้าไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ไม่ลงวันที่ ไม่ลงนาม ไม่ประทับตรา เป็นต้น ให้
ส่งคืนผู้ยื่นค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) เพ่ือน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง 

2. ถ้าถูกต้องครบถ้วนให้ด าเนินการต่อไป 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ออกตรวจสถาน

ประกอบการ (กรณีรายใหม่/มีเหตุอันควรสงสัย) ตามที่ระบุไว้ในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) เพ่ือรวบรวม ข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง เช่น ความมีตัวตน ความเหมาะสมของสถานประกอบการ สถานที่เก็บ ปริมาณสารละลาย 
เป็นต้น 

 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ จัดส่งค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐาน
ประกอบ จ านวน ๒ ชุด พร้อมเสนอความเห็นเบื้องต้นประกอบการพิจารณาอนุญาต เพื่อเสนอผู้อ านวยส านัก
มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒  ด าเนินการพิจารณาต่อไป 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ ลงทะเบียน
รบัค าขออนุญาตฯ  (สค.๐๒) พร้อมหลักฐาน 

  เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของแบบค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบ 

๑ ถ้าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ข้อมูลในเอกสารแนบไม่ตรงกับค าขออนุญาตฯ 
(สค.02) ให้แจ้งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการแก้ไข 

๒  ถ้าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ด าเนินการต่อไป 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒  

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เสนอผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ เพ่ือพิจารณาลง
นาม  

  ผู้อ านวยการมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒  พิจารณาค าขออนุญาตฯ 
(สค.๐๒) ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอ 

๑. หากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ก็ลงนามอนุญาต  
๒. หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่เหมาะสม ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต

แจ้งไปยังส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒  

ด าเนินการออกเลขทะเบียนคุมค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และส่งต้นฉบับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)  กลับคืนส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ เพื่อส่งคืนต้นฉบับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) ให้ผู้ยื่นค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)   



๒๑ 

 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒   เก็บ
ส าเนาค าขออนุญาตฯ   (สค.๐๒) พร้อมหลักฐานในแฟ้มผู้ประกอบการรายตัว 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒    จัดท า
ส าเนาคู่ฉบับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) ส่งให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี และส านักงานสรรพสามิตภาคทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๒๒ 

 

5.3.4 แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตเป็นผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในซื้อสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ซึ่งเสยีภาษีในอัตราศูนย์เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ    (สค.๐๒) 

กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง และตั้งอยู่ในเขตส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หลายพื้นที่ 
แต่ไม่อยู่ในภาคเดียวกัน โดยไม่จ ากัดจ านวน(อ านาจ ผอ.สมฐ. ๒) 

กรณียื่นผ่านส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
ผู้ประกอบการ(ตัวแทน) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 ยื่นค าขออนุญาตฯ   

(สค.๐๒)พร้อมหลักฐาน 

ลงทะเบียนรับค าขอ
อนุญาตฯ(สค.๐๒)  

 ตรวจสอบค าขออนุญาตฯ  

(สค.๐๒) และหลักฐาน 

ส่งค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)พร้อม
ความเห็นเบื้องต้น 

No

o 

Yes 

yes 

ลงทะเบียนรับค าขออนุญาตฯ 
(สค.๐๒)  

 ตรวจสอบค ำขอ
อนุญำตฯ (สค.๐๒) 

วิเคราะห์ข้อมูล/ขอ้เท็จจริง
เสนอ ผอ.สมฐ.๒ พิจารณา 

No 



๒๓ 

 

ผู้ประกอบการ(ตัวแทน) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 
ผอ. สมฐ ๒พิจารณา
ลงนาม 

ออกเลขทะเบียนคุมค าขอ
อนุญาต (สค.๐๒) 

เก็บส าเนาคู่ฉบับ ค าขอ
อนุญาตฯ(สค.๐๒) พร้อม
หลักฐาน  เขา้แฟ้มราย
ตัว 

ส่งส าเนาค าขออนุญาตฯ
(สค.๐๒)พร้อมบัญชีรายชื่อ
ลูกค้า 

No

o 

Yes 

ส าเนาค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)
พร้อมบัญชีรายชือ่ลูกค้า 

 

ต้นฉบับค าขออนญุาตฯ  
(สค.๐๒)พร้อมบัญชีรายชื่อ
ลูกค้า 

ส าเนาค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)
พร้อมบัญชีรายชือ่ลูกค้า 

ส่งส าเนาค าขออนุญาตฯ 
(สค.๐๒)พร้อมบัญชีรายชื่อ
ลูกค้า 



๒๔ 

 

กรณียื่นที่ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ ลงทะเบียน
รับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) พร้อมหลักฐาน 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒  
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในการกรอกข้อมูลรายละเอียดในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบ  

1. ถ้าถูกต้องครบถ้วนให้ด าเนินการต่อไป 
2. ถ้าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ไม่ลงวันที่ ไม่ลงนาม ไม่ประทับตรา เป็นต้น ให้ส่งคืน

ผู้ยื่นค าขออนุญาต (สค.๐๒) เพ่ือน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒  ออก

ตรวจสถานประกอบการ (กรณีรายใหม่/มีเหตุอันควรสงสัย) ตามที่ระบุไว้ในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) เพ่ือรวบรวม 
ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เช่น ความมีตัวตน ความเหมาะสมของสถานประกอบการ สถานที่เก็บสารละลายฯ 
ปริมาณสารละลาย เป็นต้น 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒  
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องเสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 

 ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒  พิจารณาค าขอ
อนุญาตฯ (สค.๐๒) ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอ  

๑. หากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ก็ลงนามอนุญาต 
๒. หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เหมาะสม แจ้งให้เจ้าพนักงาน

สรรพสามิต แจ้งกลับไปยังผู้ยื่นค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) เพ่ือด าเนินการต่อไป  
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒   

ด าเนินการออกเลขทะเบียนคุมค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และส่งต้นฉบับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)  กลับคืนให้ผู้ยื่นค า
ขออนุญาตฯ (สค.๐๒)   

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒   เก็บ
ส าเนาค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) พร้อมหลักฐานในแฟ้มผู้ประกอบการรายตัว 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒    จัดท า
ส าเนาคู่ฉบับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) ส่งให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี และส านักงานสรรพสามิตภาคทราบ  

 

 
 
  

 

 



๒๕ 

 

5.3.4 แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตเป็นผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในซื้อสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ซึ่งเสยีภาษีในอัตราศูนย์เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  (สค.๐๒) 

กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง และตั้งอยู่ในเขตส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หลายพื้นที่ 
        แต่ไม่อยู่ในภาคเดียวกัน โดยไม่จ ากัดจ านวน และยื่นที่ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 

ผู้ประกอบการ(ตัวแทน) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักมาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี ๒ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
ยื่นค ำขออนุญำตฯ   
(สค.๐๒)พร้อมหลักฐำน 

ลงทะเบียนรับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)  

ตรวจสอบค าขออนุญาตฯ ( สค.๐๒)และ
หลักฐาน 

 

Yes 

ตรวจสอบสถานที ่(รายใหม่/มีเหตุ
อันควร) 

วิเคราะห์ข้อมูล/ขอ้เท็จจริงเสนอ 
ผอ.สมฐ ๒ พิจารณา 

no 

 
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
พิจารณา 

No 



๒๖ 

 

ผู้ประกอบการ(ตัวแทน) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักมาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

ออกเลขทะเบียนคมุค ำขอ
อนุญำตฯ (สค.๐๑) 

เก็บส าเนาคู่ฉบับ ค าขออนุญาตฯ 
พร้อมหลักฐานเข้าแฟ้มรายตัว 

ส่งส าเนาค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)
พร้อมบัญชีรายชือ่ลูกค้า 

ส าเนาค าขออนุญาตฯ(สค.๐๒)
พร้อมบัญชีรายชือ่ลูกค้า 

 

ต้นฉบับค าขออนญุาตฯ (สค.๐๒)
พร้อมบัญชีรายชือ่ลูกค้า 

ส ำเนำค ำขออนุญำตฯ  
(สค.๐๒)พร้อมบญัชี
รำยชื่อลูกค้ำ 



๒๗ 

 

๕.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุญาตเปน็ผู้ใช้ท่ีน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  (สค.๐๒) 

๕.4.1 อ านาจสรรพสามิตพื้นที่ 
กรณีสถานประกอบการหรือสถานที่เก็บสารละลายตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของ

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เดียวกันและมีปริมาณไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อปี ผู้ใชท้ี่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง 
ๆ  (ผู้ใช้) ยื่นค าขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่
น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพ่ือ
จ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.๐๒) ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการหรือ
สถานที่เก็บสารละลายฯ ตั้งอยู่ จ านวน ๒ ชุด พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

1. ทะเบียนบ้านของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ และบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ขออนุญาต 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน 
3. หนังสือมอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจใน

กรณีท่ีผู้ขออนุญาตไม่ได้มาด้วยตนเอง 
4. กรรมวิธีการผลิต 
5. ราคาซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเดือนปัจจุบัน 
6. สถานที่เก็บสารละลายฯ และแผนที่แสดงเส้นทางไปยังสถานประกอบการและสถานที่

เก็บสารละลายทุกแห่ง 
7. หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าท าการตรวจสอบในสถาน

ประกอบการ และสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตลอดจนบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การ รับ – จ่าย และการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการซื้อ ผลิต 
จ าหน่าย จ่ายโอนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนได้ตลอดเวลาท าการ 

8. หนังสือสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของธนาคารภายในประเทศ กรณีขอ
อนุญาตรายใหม่ 

9. ข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ที่
เสียภาษีในอัตราศูนย์ เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

กรณีผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (ผู้ใช้)  ที่ประสงค์จะขออนุญาตในปีต่อไป โดยไม่
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่กระทบต่อข้อมูลตามเอกสารเดิมที่ยื่นไว้ ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารตามข้อ ๒) ข้อ ๓) และ
ข้อ ๙) และเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ลงทะเบียนรับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) พร้อมหลักฐาน 
  เจ้าพนักงานสรรพสามิต ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการกรอกข้อมูลรายละเอียด

ในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบ  
 



๒๘ 

 

 
1. ถ้าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ด าเนินการต่อไป 
2. ถ้าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ลงวันที่ ไม่ลงนาม ไม่ประทับตรา หรือข้อมูลใน

ค าขออนุญาตฯ(สค.02) ไม่สอดคล้องกับหลักฐานประกอบ เป็นต้น ให้ส่งคืนผู้ยื่นค าขออนุญาต (สค.๐๒) เพ่ือน า
กลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ออกตรวจสถานประกอบการ (กรณีรายใหม่หรือมีเหตุอันควร
สงสัย) ตามท่ีระบุไว้ในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) เพ่ือรวบรวม ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เช่น ความมีตัวตน ความ
เหมาะสมของสถานประกอบการ สถานที่เก็บสารละลายฯ ปริมาณสารละลายฯ เป็นต้น 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็นต่อ
สรรพสามิตพ้ืนที่ เพื่อพิจารณาลงนาม 

 สรรพสามิตพื้นที่ พิจารณาค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอมา  
1. หากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ก็ลงนามอนุญาต 
2.  หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เหมาะสม ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต 

แจ้งไปยังผู้ยื่นค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เมื่อสรรพสามิตพ้ืนที่ ลงนามอนุญาตแล้ว ให้ด าเนินการออกเลข

ทะเบียนคุมค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และส่งค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)  ให้แก่ผู้ยื่นค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) 
 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เก็บส าเนาค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) พร้อมหลักฐานในแฟ้ม

ผู้ประกอบการรายตัว 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต จัดท าส าเนาคู่ฉบับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) ส่งให้ส านักงาน

สรรพสามิตภาค และส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่
อนุญาต 

การด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน กรณีเอกสารหลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
๕.4.๑ แผนผัง แสดงขั้นตอนการขออนุญาตเป็นผู้ใช้ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์เพ่ือน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ     

(สค.๐๒) ปริมาณไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อปี (อ านาจสรรพสามิตพื้นที่) 
ผู้ใช้น าไปใช้ในอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส านักงาน

สรรพสามิตภาค 
ส านักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
ยื่นค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)
พร้อมหลักฐาน 

ลงทะเบียนรับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)  

 
ตรวจสอบค าขออนุญาตฯ  

(สค.๐๒) และหลักฐาน 

 

ตรวจสถานที่ (รายใหม่/มีเหตุอันควร) 

วิเคราะห์ข้อมูลขอ้เท็จจริง 

สรรพสามิตพื้นที่พิจารณา 

ออกเลขทะเบียนคุมค าขออนุญาต       
(สค.๐๒) 

เก็บส าเนาคู่ฉบับค าขออนุญาตฯ(สค.02) 

 พร้อมหลักฐาน เข้าแฟ้มรายตวั 

ส่งส าเนาค าขออนุญาตฯ(สค.๐๒) 

No 

Yes 

Yes 

ส่งต้นฉบับค ำขออนุญำต
ฯ(สค.๐๒) 

ส าเนาค าขออนุญาตฯ
(สค.๐๒) 

ส าเนาค าขออนุญาตฯ
(สค.๐๒) 

No

oo 
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๕.4.๒ อ านาจผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค 

กรณีสถานประกอบการหรือสถานที่เก็บสารละลายตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของ
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เดียวกันและมีปริมาณเกิน ๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อปี ผู้ใชท้ี่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
(ผู้ใช้) ยื่นค าขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่น าไปใช้
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพ่ือจ าหน่าย
ให้แก่ผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.๐๒) ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการหรือสถานที่
เก็บสารละลายฯ ตั้งอยู่ จ านวน ๒ ชุด พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

1. ทะเบียนบ้านของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ และบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้ขออนุญาต 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน 
3. หนังสือมอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจในกรณีที่

ผู้ขออนุญาตไม่ได้มาด้วยตนเอง 
4. กรรมวิธีการผลิต 
5. ราคาซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเดือนปัจจุบัน 
6. สถานที่เก็บสารละลายฯ และแผนที่แสดงเส้นทางไปยังสถานประกอบการและสถานที่เก็บ

สารละลายทุกแห่ง 
7. หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต เข้าท าการตรวจสอบในสถาน

ประกอบการ และสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตลอดจนบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การรับ – จ่าย และการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการซื้อ ผลิต 
จ าหน่าย จ่ายโอนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ได้ตลอดเวลา
ท าการ 

8. หนังสือสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของธนาคารภายในประเทศ กรณีขอ
อนุญาตรายใหม่ 

9. ข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ที่
เสียภาษีในอัตราศูนย์ เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

กรณีผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (ผู้ใช้) ที่ประสงค์จะขออนุญาตในปีต่อไป โดยไม่
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่กระทบต่อข้อมูลตามเอกสารเดิมที่ยื่นไว้ ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารตามข้อ ๒) ข้อ ๓) และ
ข้อ ๙) และเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง  

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ลงทะเบียนรับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) พร้อมหลักฐาน 

 



๓๑ 

 

 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ในการกรอกข้อมูลรายละเอียด 
ในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบ  

1. ถ้าถูกต้องครบถ้วน ให้ด าเนินการต่อไป 
2. ถ้าไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ไม่ลงวันที่ ไม่ลงนาม ไม่ประทับตรา เป็นต้น ให้ส่งคืนผู้ยื่น  

ขออนุญาต (สค.๐๒) เพ่ือน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง  
 เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ออกตรวจสถานประกอบการ (กรณีรายใหม่หรือมีเหตุอัน

ควรสงสัย) ตามที่ระบุไว้ในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) เพ่ือรวบรวม ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง เช่น ความมีตัวตน 
ความเหมาะสมของสถานประกอบการ สถานที่เก็บ ปริมาณสารละลาย เป็นต้น 

 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ จัดส่งแบบค าขอฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบการขอ
อนุญาต จ านวน ๒ ชุด พร้อมเสนอความเห็นเบื้องต้นประกอบการพิจารณาอนุญาต เสนอผู้อ านวยการส านักงาน
สรรพสามิตภาค เพื่อด าเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค ลงทะเบียนรับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) 
พร้อมหลักฐาน 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
ของแบบค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบ  

1. หากถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ให้ด าเนินการต่อไป 
2.  หากไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  เช่น เอกสารแนบไม่ครบถ้วน  หรือไม่ตรงกับแบบค า

ขออนุญาตฯ (สค.02) เป็นต้น ให้แจ้งไปยังส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ เพื่อด าเนินการแก้ไข 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค พิจารณาลงนาม 
 ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค พิจารณาค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) ที่เจ้า

พนักงานสรรพสามิตเสนอ 
1. หากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ก็ลงนามอนุญาต  
2. หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เหมาะสม ให้แจ้งไปยังส านักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่ เพื่อด าเนินการต่อไป 
 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค ด าเนินการออกเลขทะเบียนคุมค าขอ

อนุญาตฯ (สค.๐๒) และส่งค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)  คืนกลับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการคืนต้นฉบับ
ค าขออนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เก็บส าเนาค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) พร้อมหลักฐานในแฟ้ม
ผู้ประกอบการรายตัว 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต จัดท าส าเนาคู่ฉบับค าขออนุญาต (สค.๐๒) ส่งให้ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ และส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 

 



๓๒ 

 

 

5.4.2.แผนผัง แสดงขั้นตอนการขออนุญาตเป็นผู้ใช้ทีน่ าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ                                   
(สค.๐๒)กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันและปริมาณเกิน ๖๐๐,๐๐๐ ลิตรต่อปี(อ านาจภาค) 

ผู้ใช้ที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
ยื่นค ำขออนุญำตฯ   
(สค.๐๒) พร้อมหลักฐำน 

ลงทะเบียนรบัค ำขอ
อนุญำตฯ (สค.๐๒)  

 
ตรวจสอบค ำขออนุญำตฯ  
สค.๐๒ และหลักฐำน 

ส่งค ำขออนุญำตฯ      
(สค.๐๒) พร้อมควำมเห็น
เบื้องต้น 

yes 

Yes 

ลงทะเบียนรบัค ำขอ
อนุญำตฯ (สค.๐๒)  

 
ตรวจสอบค ำขอ 
อนุญำตฯ (สค.๐๒) 
 

วิเครำะห์ข้อมูล/
ข้อเท็จจริงเสนอภำค
พิจำรณำ 

no 

No 



๓๓ 

 

ผู้ใช้ที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

  

 
ผอ.ส านักงาน
สรรพสามติภาค
พิจารณา 

ออกเลขทะเบียนคมุค าขอ
อนุญาตฯ (สค.๐๒) 

เก็บส าเนาคู่ฉบับ ค าขอ
อนุญาตฯ(สค.๐๒) พร้อม
หลักฐาน เข้าแฟ้มรายตัว 

ส่งส าเนาค าขออนุญาตฯ 
(สค.๐๒) 

No

o 

Yes 

ส าเนาค าขออนุญาตฯ     
(สค.๐๒) 

ส าเนาค าขออนุญาตฯ
(สค.๐๒) 

ส่งต้นฉบับค าขออนุญาต   
(สค.๐๒) 

ต้นฉบับค าขออนุญาต
(สค.๐๒) 



๓๔ 

 

 ๕.4.๓ กรณีสถานประกอบการหลายแห่งและตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่หลายพ้ืนที่ แต่อยู่ในเขตส านักงานสรรพสามิตภาคเดียวกัน โดยไม่จ ากัดจ านวน 

 ผู้ใช้ทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยื่นค าขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทน
ในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.๐๒) ณ 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานที่เก็บสารละลายฯ ตั้งอยู่ จ านวน ๒ ชุด พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

1. ทะเบียนบ้านของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ และบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ขออนุญาต 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกินหก
เดือน 

3. หนังสือมอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ได้มาด้วยตนเอง 

4. กรรมวิธีการผลิต 
5. ราคาซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเดือนปัจจุบัน 
6. สถานที่เก็บสารละลายฯ และแผนที่แสดงเส้นทางไปยังสถานประกอบการและ

สถานที่เก็บสารละลายทุกแห่ง 
7. หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าท าการตรวจสอบใน

สถานประกอบการ และสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตลอดจนบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ การรับ – จ่าย และการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง กับการซื้อ 
ผลิต จ าหน่าย จ่ายโอนผลิตภณัฑ์ที่ผลิตได้จากการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนได้ตลอดเวลาท าการ 

8. หนังสือสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของธนาคารภายในประเทศ 
กรณีขออนุญาตรายใหม่ 

9. ข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon)ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ เพ่ือน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

กรณีผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ประสงค์จะขออนุญาตในปีต่อไป โดยไม่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่กระทบต่อข้อมูลตามเอกสารเดิมที่ยื่นไว้ ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารตามข้อ ๒) ข้อ ๓) และข้อ ๙) และ
เอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ลงทะเบียนรับค าขออนุญาตฯ 
(สค.๐๒) พร้อมหลักฐาน 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนในการกรอกข้อมูลรายละเอียดในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบ 

 
 



๓๕ 

 

  
1. ถ้าถูกต้องครบถ้วนให้ด าเนินการต่อไป 
2. ถ้าไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ไม่ลงนาม ไม่ประทับตรา ไม่ลงวันที่ เป็นต้น 

ให้ส่งคืนผู้ยื่นค าขออนุญาต (สค.๐๒) เพ่ือน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง  
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ออกตรวจสถาน

ประกอบการ (กรณีรายใหม่หรือมีเหตุอันควรสงสัย) ตามที่ระบุไว้ในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) เพ่ือรวบรวม ข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง เช่น ความมีตัวตน ความเหมาะสมของสถานประกอบการ สถานที่เก็บ ปริมาณสารละลาย 
เป็นต้น 

 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ จัดส่งค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐาน
ประกอบ จ านวน ๒ ชุด พร้อมเสนอความเห็นเบื้องต้นประกอบการพิจารณาอนุญาต เพื่อเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานสรรพสามิตภาค ด าเนินการพิจารณาต่อไป 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค ลงทะเบียนรับค าขออนุญาตฯ  
(สค.๐๒) พร้อมหลักฐาน 

  เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค  ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน ของแบบค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบ 

1. ถ้าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ด าเนินการต่อไป 
2. ถ้าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น เอกสารไม่ครบถ้วน ข้อความในเอกสาร

แนบไม่ตรงกับแบบค าขออนุญาตฯ (สค.02) เป็นต้น ให้แจ้งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการแก้ไข  
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง เสนอผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค เพื่อพิจารณาลงนาม  
  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค พิจารณาค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) ที่    

เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอ 
1. หากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ก็ลงนามอนุญาต  
2. หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่เหมาะสม ให้เจ้าพนักงาน

สรรพสามิตแจ้งไปยังส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ เพื่อด าเนินการต่อไป 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาคด าเนินการออกเลขทะเบียน

คุมค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และส่งต้นฉบับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)  กลับคืนส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ เพื่อส่งคืน
ต้นฉบับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) ให้ผู้ยื่นค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)   

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค เก็บส าเนาค าขออนุญาตฯ   
(สค.๐๒) พร้อมหลักฐานในแฟ้มผู้ประกอบการรายตัว 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค  จัดท าส าเนาคู่ฉบับค าขอ
อนุญาต (สค.๐๒) ส่งให้ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 

 

 



๓๖ 

 

 

5.4.3.แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตเป็นผู้ใชท้ี่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  (สค.๐๒) 
กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง และตั้งอยู่ในเขตส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หลายพื้นที่ 

แต่อยู่ในภาคเดียวกัน โดยไม่จ ากัดจ านวน(อ านาจภาค) 
ผู้ใช้ที่น าไปใช้ใน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค ำขออนุญำต    
(สค.๐๒) พร้อม
หลักฐำน 

ลงทะเบียนรับค ำขอ
อนุญำตฯ (สค.๐๒)  

 
ตรวจสอบค ำขออนุญำตฯ 
(สค.๐๒) และหลักฐำน 

ส่งค ำขออนุญำตฯ(สค.๐๒)
พร้อมควำมเห็นเบื้องต้น 

No 

Yes 

Yes 

ลงทะเบียนรับ              
ค ำขออนุญำตฯ (สค.๐๒)  

 
ตรวจสอบค ำขอ 
อนุญำตฯ (สค.๐๒) 
 

วิเครำะห์ข้อมูล/
ข้อเท็จจริงเสนอภำค
พิจำรณำ 

No 

No

o 



๓๗ 

 

ผู้ใช้ที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
  

 

 

 

ผอ.ส ำนักงำน 
สรรพสำมิตภำค 
พิจำรณำ 

ออกเลขทะเบียนคุมค ำ
ขออนุญำตฯ(สค.๐๒) 

เก็บส ำเนำคู่ฉบับ ค ำขอ
อนุญำตฯ (สค.02) พร้อม
หลักฐำนเข้ำแฟ้มรำยตัว 

ส่งส ำเนำค ำขออนุญำตฯ
(สค.๐๒) 

No

o 

Yes 

ส าเนาค าขออนุญาตฯ
(สค.๐๒)  

ต้นฉบับค ำขอ
อนุญำตฯ(สค.๐๒)
พร้อมบัญชีรำยชื่อ
ลูกค้ำ 

ส่งส ำเนำคู่ฉบับ    
ค ำขออนุญำตฯ       
(สค.๐๒) 

         

ส าเนาค าขออนุญาตฯ
(สค.๐๒)  



๓๘ 

 

๕.4.๔ อ านาจผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
กรณีสถานประกอบการหลายแห่งและตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิต

พื้นที่หลายพื้นที่ และไม่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตภาคเดียวกัน โดยไม่จ ากัดจ านวน 
ผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (ผู้ใช้) ยื่นค าขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.๐๒) ณ ส านัก
มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานที่เก็บสารละลายฯ ตั้งอยู่ จ านวน ๒ 
ชุด พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

1. ทะเบียนบ้านของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ และบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ขออนุญาต 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน 
3. หนังสือมอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

อ านาจในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตไม่ได้มาด้วยตนเอง 
4. กรรมวิธีการผลิต 
5. ราคาซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเดือนปัจจุบัน 
6. สถานที่เก็บสารละลายฯ และแผนที่แสดงเส้นทางไปยังสถานประกอบการและ

สถานที่เก็บสารละลายทุกแห่ง 
7. หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าท าการตรวจสอบใน

สถานประกอบการ และสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตลอดจนบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ การรับ – จ่าย และการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง กับการซื้อ 
ผลิต จ าหน่าย จ่ายโอนผลิตภณัฑ์ที่ผลิตได้จากการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนได้ตลอดเวลาท าการ 

8. หนังสือสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของธนาคารภายในประเทศ 
กรณีขออนุญาตรายใหม่ 

9. ข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon)ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ เพ่ือน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

กรณีผู้ใช้ที่ประสงค์จะขออนุญาตในปีต่อไป โดยไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่กระทบต่อข้อมูลตาม
เอกสารเดิมที่ยื่นไว้ ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารตามข้อ ๒) ข้อ ๓) และข้อ ๙) และเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 



๓๙ 

 

กรณียื่นที่ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานที่เก็บสารละลายตั้งอยู่ 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ลงทะเบียนรับค าขออนุญาตฯ 
(สค.๐๒) พร้อมหลักฐาน 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนในการกรอกข้อมูลรายละเอียดในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบ  

1. ถ้าถูกต้องครบถ้วนให้ด าเนินการต่อไป 
2. ถ้าไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ไม่ลงวันที่ ไม่ลงนาม ไม่ประทับตรา เป็นต้น 

ให้ส่งคืนผู้ยื่นค าขออนุญาต (สค.๐๒) เพ่ือน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ออกตรวจสถาน

ประกอบการ (กรณีรายใหม่/มีเหตุอันควรสงสัย) ตามที่ระบุไว้ในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) เพ่ือรวบรวม ข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง เช่น ความมีตัวตน ความเหมาะสมของสถานประกอบการ สถานที่เก็บ ปริมาณสารละลาย 
เป็นต้น 

 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ จัดส่งค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐาน
ประกอบ จ านวน ๒ ชุด พร้อมเสนอความเห็นเบื้องต้นประกอบการพิจารณาอนุญาต เพื่อเสนอผู้อ านวยส านัก
มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒  ด าเนินการพิจารณาต่อไป 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ ลงทะเบียน
รบัค าขออนุญาตฯ  (สค.๐๒) พร้อมหลักฐาน 

  เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของแบบค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบ 

1. ถ้าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ด าเนินการต่อไป 
2. ถ้าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน   เช่น ข้อมูลในเอกสารแนบไม่ตรงกับค าขอ

อนุญาตฯ (สค.02) ให้แจ้งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
  เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒  

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เสนอผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ เพ่ือพิจารณาลง
นาม  

  ผู้อ านวยการมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒  พิจารณาค าขออนุญาตฯ 
(สค.๐๒) ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอมา 

1. หากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ก็ลงนามอนุญาต  
2. หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่เหมาะสม เช่น ไม่ประทับตรา ไม่

ลงนาม เป็นต้น ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ แจ้งไปยังส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ เพื่อด าเนินการต่อไป 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒  
ด าเนินการออกเลขทะเบียนคุมค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และส่งต้นฉบับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)  กลับคืนส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที ่เพ่ือส่งคืนต้นฉบับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) ให้ผู้ยื่นค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)   



๔๐ 

 

 
 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒   เก็บ
ส าเนาค าขออนุญาตฯ   (สค.๐๒) พร้อมหลักฐานในแฟ้มผู้ประกอบการรายตัว 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒    จัดท า
ส าเนาคู่ฉบับค าขออนุญาต (สค.๐๒) ส่งให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และส านักงานสรรพสามิตภาคทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

 
๕.4.๔ แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตเป็นผู้ใช้ที่น าไปในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.๐๒) 

กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง และตั้งอยู่ในเขตส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หลายพื้นที่ 
แต่ไม่อยู่ในภาคเดียวกัน โดยไม่จ ากัดจ านวน(อ านาจผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒) 

กรณียื่นผ่านส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
ผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
ยื่นค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)
พร้อมหลักฐาน 

ลงทะเบียนรับค าขออนุญาตฯ
(สค.๐๒)  

 
ตรวจสอบค าขออนุญาตฯ  

สค.๐๒ และหลักฐาน 

ส่งค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)
พร้อมความเห็นเบื้องต้น 

No 

Yes 

yes 

ลงทะเบียนรับค าขอ
อนุญาตฯ (สค.๐๒)  

 ตรวจสอบค าขออนุญาตฯ 
(สค.๐๒) 

 

วิเคราะห์ข้อมูล/ขอ้เท็จจริง
เสนอ ผอ.สมฐ.๒ พิจารณา 

No 



๔๒ 

 

ผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 
ผอ.สมฐ.๒ พิจารณา 

ออกเลขทะเบียนคุมค าขอ
อนุญาต (สค.๐๒) 

เก็บส าเนาคู่ฉบับ ค าขอ
อนุญาตฯ พร้อมหลักฐาน  
เข้าแฟ้มรายตัว 

ส่งส าเนาค าขออนุญาตฯ
(สค.๐๒) 

No

o 

Yes 

ส าเนาค าขออนุญาตฯ   
(สค.๐๒) 

 

ต้นฉบับค าขออนญุาตฯ (สค.๐๒) 

ส าเนาค าขออนุญาตฯ     
(สค.๐๒) 



๔๓ 

 

กรณียื่นที่ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 

 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ ลงทะเบียน
รับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) พร้อมหลักฐาน 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒  
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในการกรอกข้อมูลรายละเอียดในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และหลักฐานประกอบ  

1. ถ้าถูกต้องครบถ้วนให้ด าเนินการต่อไป 
2. ถ้าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ไม่ลงวันที่ ไม่ลงนาม ไม่ประทับตรา เป็นต้น ให้

ส่งคืนผู้ยื่นค าขออนุญาต (สค.๐๒) เพ่ือน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง 
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒  ออก

ตรวจสถานประกอบการ (กรณีรายใหม่/มีเหตุอันควรสงสัย) ตามที่ระบุไว้ในค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) เพ่ือรวบรวม 
ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง เช่น ความมีตัวตน ความเหมาะสมของสถานประกอบการ สถานที่เก็บสารละลายฯ 
ปริมาณสารละลาย เป็นต้น 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒  
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องเสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 

 ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒  พิจารณาค าขอ
อนุญาตฯ (สค.๐๒) ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอ 

1. หากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ก็ลงนามอนุญาต 
2. หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เหมาะสม แจ้งให้เจ้า

พนักงานสรรพสามิต แจ้งกลับไปยังผู้ยื่นค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) เพ่ือด าเนินการต่อไป  
 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒   

ด าเนินการออกเลขทะเบียนคุมค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒) และส่งต้นฉบับค าขออนุญาตฯ (สค.๐๒)  กลับคืนให้ผู้ยื่นค า
ขออนุญาตฯ (สค.๐๒)   

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒   เก็บ
ส าเนาค าขออนุญาตฯ   (สค.๐๒) พร้อมหลักฐานในแฟ้มผู้ประกอบการรายตัว 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒    จัดท า
ส าเนาคู่ฉบับค าขออนุญาต (สค.๐๒) ส่งให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และส านักงานสรรพสามิตภาคทราบ  

 

 
  

 

 
 



๔๔ 

 

๕.4.๔ แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตเป็นผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.๐๒) 
กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง และตั้งอยู่ในเขตส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หลายพื้นที่ 

แต่ไม่อยู่ในภาคเดียวกัน โดยไม่จ ากัดจ านวน(อ านาจกรมสรรพสามิต) 
และยื่นที่ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 

ผู้ใช้ที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ  

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจดัเก็บ
ภาษี ๒ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
ยื่นค ำขออนุญำตฯ (สค.
๐๒)พร้อมหลักฐำน 

ลงทะเบียนรับค ำขอ
อนุญำตฯ (สค.๐๒)  

ตรวจสอบค าขออนุญาต
ฯ (สค.๐๒) และ
หลักฐาน 

yes 

ตรวจสอบสถานที่ (กรณี
รายใหม่/หรือมีเหตุอัน
ควร) 

วิเคราะห์ข้อมูล/
ข้อเท็จจริงเสนอ ผอ.สมฐ 
๒ พิจารณา 

no 

 ผอ. สมฐ.2 
พิจารณา 

No 



๔๕ 

 

ผู้ใช้ที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจดัเก็บ
ภาษี ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

ออกเลขทะเบียนคุมค ำ
ขออนุญำตฯ (สค.๐๒) 

เก็บส ำเนำคู่ฉบับ ค ำขอ
อนุญำตฯ(สค.๐๒) พร้อม
หลักฐำนเข้ำแฟ้มรำยตัว 

ส่งส ำเนำค ำขอ
อนุญำตฯ(สค.๐๒) 

ส ำเนำค ำขออนุญำตฯ 

(สค.๐๒) 

 

ต้นฉบับค าขอ
อนุญาตฯ  (สค.๐๒) 

ส ำเนำค ำขออนุญำตฯ
(สค.๐๒) 



๔๖ 

 

๖. เอกสารอ้างอิง 

  - พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  - กฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีสรรพสามิต  

  - ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับ
สินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

๗.แบบฟอร์มที่ใช้ 

  - ค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดร์คาร์บอนของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม หรือผู้น าเข้าเพ่ือน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.๐๑) 

  - เงื่อนไขว่าด้วยการเสียภาษีในอัตราศูนย์ ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ  

  - บัญชีรายชื่อลูกค้า 

  - หนังสือขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 

  - ค าขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ 
ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อ
จ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.๐๒) 

  - เอกสารแนบ สค.๐๒ 

  - ข้อตกลงการขออนุญาต เป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) 
ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

  - หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าท าการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

ตารางการกรอกรายละเอียดในแบบ สค. 01 

ล าดับที่    รายละเอียด ค าอธิบาย 

(1) ส าหรับเจ้าหน้าที่   
เลขที่รับ.......................................... 
วันที่รับ .......................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ ................................. 

เลขที่รับเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ  
วันที่รับ   วัน เดือน ปี ที่รับเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ ลงชื่อผู้รับเอกสาร 

(2) เรียน  สรรพสามิตพ้ืนที่............................ พ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ หรือพ้ืนที่ด่าน
น าเข้าหรือด่านเดินพิธีการตั้งอยู่ 

(3) ชื่อ ............................................................... ชื่อ บริษัท หจก.หรือหน่วยงานที่ ที่ขออนุญาต 

(4) ชื่อโรงอุตสาหกรรม / สถานประกอบการ................. ชื่อ บริษัท หจก.หรือหน่วยงานที่ขออนุญาต 

(5) สถานที่ตั้งเลขที่............................. เลขที่ของสถานที่ตั้งตามหนังสือรับรอง 
(6) ต าบล/แขวง............................................ ต าบลของสถานที่ตั้งตามหนังสือรับรอง 
(7) อ าเภอ/เขต ................................. อ าเภอของสถานที่ตั้งตามหนังสือรับรอง 
(8) จังหวัด........................................... จังหวัดของสถานที่ตั้งตามหนังสือรับรอง 
(9) รหัสไปรษณีย์................................  รหัสไปรษณีย์ของสถานที่ตั้งตามหนังสือ

รับรอง 
(10) โทรศัพท์............................................ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ 
(11) E--mail………………………………… E-mail ที่สามารถติดต่อได้ 
(12) สถานที่เก็บสารละลาย……….......................... ที่อยู่ของสถานที่เก็บสารละลาย 
(13) โดยการเสียภาษีในอัตราศูนย์ ประจ าเดือน.................. เดือนที่ขออนุญาตน าสารละลายออกจากโรง

อุตสาหกรรม หรือเดือนที่น าเข้า (กรณีน าเข้า
ให้ยื่นค าขอในแต่ละครั้งของการน าเข้า) 

(14) ล าดับที่ เรียงตามล าดับสารละลายแต่ละชนิด 
(15) ชื่อ/ชนิดของสารละลาย ชื่อสารละลายที่ขออนุญาต 
(16) ปริมาณ  (ลิตร) ปริมาณ ที่ขออนุญาตในแต่ละเดือนหรือแต่ละ

ครั้งที่น าเข้าหน่วยเป็นลิตร 
(17) ตามมูลค่า  ร้อยละ ศูนย ์
(18) ตามปริมาณ   หน่วยละ/บาท ศูนย ์
   

  
 
 
 

 
 
 
 



๔๘ 

 

  

ล าดับที่     รายละเอียด ค าอธิบาย 

(19) จ านวนภาษ ี จ านวนเงินที่ค านวณได้ (16)*(18) 

(20) รวม รวมปริมาณท้ังหมด 
(21) รวมเงินค่าภาษี ศูนย ์
(22) รวมเงินค่าภาษี*10/100 จ านวนเงินที่ค านวณได้ (16)*(18) 
(23) รวมเงินค่าภาษีและภาษีเก็บเพ่ิมเพ่ือราชการส่วน

ท้องถิ่น 
ศูนย ์

(24) ลงนามผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองหรือผู้รับมอบ
อ านาจ ประทับตรานิติบุคคลเป็นไปตามเงื่อนไขใน
หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชน์ ในฐานะผู้รับ
มอบอ านาจไม่ต้องประทับตรา 

จ านวนเงินที่ค านวณได้ (16)*(18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

 

       ตารางการกรอกรายละเอียดในแบบ สค.02 

 

 

ล าดับที่ รายละเอียด ค าอธิบาย 
 
(1) 

ส าหรับเจ้าหน้าที่  
เลขที่รับ  ............................................ 
วันที่รับ   ........................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ ................................. 

เลขที่รับเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ  
วันที่รับ   วัน เดือน ปี ที่รับเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ ลงชื่อผู้รับเอกสาร 

(2)      สรรพสามิตพ้ืนที่.......................... พ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือสถานที่เก็บ
สารละลายตั้งอยู่ 

(3) ชื่อ................................................. ชื่อ บริษัท หจก.หรือหน่วยงานที่ ที่ขออนุญาต 
(4) ชื่อสถานประกอบการ............................. ชื่อ บริษัท หจก.หรือหน่วยงานที่ขออนุญาต 
(5) สถานที่ตั้งเลขที่........................... เลขที่ของสถานที่ตั้งตามหนังสือรับรองกรมธุรกิจ

พาณชิย์ 
(6) ต าบล/แขวง.................................. ต าบลของสถานที่ตั้งตามหนังสือรับรอง 
(7) อ าเภอ/เขต....................................... อ าเภอของสถานที่ตั้งตามหนังสือรับรอง 
(8) จังหวัด................................................ จังหวัดของสถานที่ตั้งตามหนังสือรับรอง 
(9) รหัสไปรษณีย์........................ รหัสไปรษณีย์ของสถานที่ตั้งตามหนังสือรับรอง 
(10) โทรศัพท์................................................. เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ 
(11) E-mail.................................................. E-mail ที่สามารถติดต่อได้ 
(12) สถานที่เก็บสารละลาย........................... ที่ตั้งของสถานที่เก็บสารละลาย 
(13) ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม (ระบุ

ชนิดผลิตภัณฑ์)………….........…. 
ระบุชนิดสินค้าที่น าไปผลิต หรือกรณีแบ่งบรรจุภาชนะ 
ขวด แกลลอน ปี๊บ (ขนาดไม่เกิน 20 ลิตร) 

(14) ส าหรับใช้ในกิจการอ่ืน (ระบุ)...................... ระบุการน าสารละลายไปใช้ในกรณีใดบ้างเช่น ล้าง
เครื่องมือ เครื่องจักร  

(15) ล าดับที ่ ล าดับของสารละลายที่ขออนุญาต 
(16) ชื่อ/ชนิดของสารละลาย ชื่อหรือชนิดสารละลายที่ขออนุญาต 
(17) ซื้อจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า/ 

ผู้ประกอบกิจการตัวแทน (ระบุชื่อ) 
กรณีผู้แทน – ระบุชื่อผู้ที่จะขายสารละลายให้ตน    
 (ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า/ผู้แทน) 
กรณีผู้ใช้ – ระบุชื่อผู้ที่จะขายสารละลายให้ตน (ผู้แทน) 

(18) จ านวนที่อนุญาตต่อปี (ลิตร) ปริมาณสารละลายที่ขออนุญาตใช้ในระหว่างปี 
(19) รวม รวมปริมาณสารละลายทุกชนิดที่ขออนุญาต 
(20) ลงชื่อ ลงชื่อผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมประทับตรานิติบุคคล 

ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ กรณีผู้รับ
มอบอ านาจเป็นผู้ลงนาม ไม่ต้องประทับตรานิติบุคคล 



๕๐ 

 

๘.เอกสารบันทึก 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แบบค าขอเสียภาษีใน
อัตราศูนย์ของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม 
(สค.๐๑) 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

1 เดือน เรียงตามล าดับเลขที่
ใบอนุญาต 
 
 

แบบค าขอเสียภาษีใน
อัตราศูนย์ของผู้น าเข้า 
(สค.๐๑) 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

1 ครั้งที่น าเข้า เรียงตามเลขที่
ใบอนุญาต 
 
 

หนังสือขอให้เจ้าหน้าที่
ไปตรวจสอบสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

1 ครั้งที่น าเข้า แนบกับแบบค าขอ
เสียภาษีในอัตรา
ศูนย์ (สค.๐๑) 
 

หนังสือยินยอมให้เจ้า
พนักงานสรรพสามิตเข้า
ท าการตรวจสอบ 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่/
ภาค/ส านัก
มาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 2 

1 ครั้งที่น าเข้า/1 
ปี/เมื่อมีเหตุอันควร/
เมื่อมีเหตุสุดวิสัย 

 แนบแบบค าขอเสีย
ภาษีในอัตราศูนย์ 
สค.๐1 (ผู้น าเข้า) 
แนบแบบค าขอ
อนุญาตและ
ใบอนุญาต สค.๐๒ 
(ผู้ใช้,ผู้แทน)  
 

ค าขออนุญาตและ
ใบอนุญาตเป็นผู้ใช้
สารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนที่เสีย
ภาษีในอัตราศูนย์ (สค.
๐๒) 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่/
ภาค/ส านัก
มาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 2 

1 ปี  เรียงตามล าดับ
เลขที่ใบอนุญาต 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ (สค.๐๒) เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่/
ภาค/ส านัก
มาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 2 

1 ปี แนบกับ สค.๐๒ 
 
 
 
 
 

     



๕๑ 

 

 

 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
บัญชีรายชื่อลูกค้า เจ้าพนักงาน

สรรพสามิต 
ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่/ภาค/ส านัก
มาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 2 

1 เดือน/1 ครั้งการ
น าเข้า 
1 ปี/การอนุญาต
ผู้แทน 

แนบกับ สค.๐๑/สค.
๐๒ 
 
 
 
 

ข้อตกลงการอนุญาต
เป็นผู้ใช้สารละลาย
ประเภท
ไฮโดรคาร์บอน 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่/ภาค/ส านัก
มาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 2 

1 ปี แนบกับ สค.๐๑/สค.
๐๒ 
 
 
 
 

 


