
- ร่าง - 
ประกาศกรมสรรพสามิต 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ 
ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

   
 

เพ่ือให้การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon 
solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นไปโดยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกอบกับ (๒) ของประเภทที่ ๐๑.๑๔ ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 

๑.๑ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษี 
ในอัตราศูนย์ ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 

๑.๒ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษ ี
ในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๒  ในประกาศนี ้
“สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน” หมายความว่า สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 

(Hydrocarbon Solvent) ที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศก าหนด ซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้น าเข้าได้รับอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

“อุตสาหกรรมต่าง ๆ” หมายความว่า อุตสาหกรรมที่มีการน าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
ไปใช้ในอุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการน าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือ ใช้อย่าง
เชื้อเพลิง และไม่รวมถึงการน าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ ามันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้อย่างเชื้อเพลิง 

“ผู้ใช้” หมายความว่า เจ้าของ ผู้จัดการ หรือบุคคลอ่ืนซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ประกอบกิจการเป็น
ตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย 
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“สถานประกอบการ” หมายความว่า ส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขา สถานที่ตั้งในการด าเนิน
กิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน สถานที่ตั้งในการด าเนินกิจการของ
ตัวแทนเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้ และให้หมายความรวมถึงสถานที่เก็บ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน  

“สถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้เป็นที่เก็บ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนของผู้น าเข้า หรือของผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือของผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน  
เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 
ข้อ 3  การด าเนินการตามประกาศนี้ ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ามีผล

โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการด าเนินการโดยเอกสาร ทั้งนี้ การน าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ข้อ 4  การด าเนินการใดโดยทางเอกสารซึ่งประกาศนี้บัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ 

ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นความผิดและมีโทษเช่นเดียวกับการกระท าที่ได้
ด าเนินการโดยเอกสาร 
 

หมวด ๒ 
การอนุมัติให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้น าเข้าได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ 

   
 
ข้อ 5  การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ให้สิทธิเฉพาะ  

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ซึ่งจ าหน่ายหรือส่งมอบสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้ตามบัญชีรายชื่อผู้ใช้ที่ระบุไว้ในการขออนุญาตและต้องเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต
ตามหมวด 3 แล้วเท่านั้น 

 
ข้อ 6  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าที่ประสงค์จะได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์

ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องยื่นค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์
ตามแบบ สค. ๐๑ ท้ายประกาศนี้ ดังนี้ 

6.๑ กรณีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมต้องยื่นค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ก่อนน า
ออกจากโรงอุตสาหกรรม 

6.๒ กรณีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้น าเข้าต้อง
ยื่นค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร  
ที่มีการน าเข้าหรือที่มีการปฏิบัติ พิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่  หรือยื่นผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ก่อนน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
  

http://www.excise.go.th/
http://www.excise.go.th/
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การยื่นค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ตามวรรคหนึ่งเป็นครั้งแรก ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและ 
ผู้น าเข้าต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ ดังนี้ 

(๑) ทะเบียนสรรพสามิต 
(๒) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสถานะบุคคลของผู้ยื่นค าขอ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลทีก่รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไม่เกินหกเดือน 
(๓) หนังสือมอบอ านาจ เฉพาะกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ยื่นค าขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน

เกี่ยวกับสถานะบุคคลของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  
(๔) บัญชีรายชื่อผู้ใช้ประกอบการยื่นค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

โดยรายชื่อผู้ใช้ตามบัญชีรายชื่อนั้น ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ใช้และท าข้อตกลงการอนุญาตเป็นผู้ใช้กับ
กรมสรรพสามิตตามหมวด 3 แล้ว  

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือรายละเอียดของเอกสารหลักฐานตามวรรคสองรายการใด 
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ายื่นเอกสารหลักฐานเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
ข้อ 7  เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ตามแบบ สค. ๐๑ 

และเอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่ยื่นไว้ตามข้อ 6 แล้ว หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอสรรพสามิต
พ้ืนที่แห่งท้องที่ที่รับค าขอเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้านั้นได้รับสิทธิเสียภาษี 
ในอัตราศูนย์ พร้อมทั้งลงนามในแบบ สค. 01 ต่อไป 

 
หมวด ๓ 

การอนุญาตให้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
ทีไ่ด้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

   
 
ข้อ 8  ผู้ใช้ที่ประสงค์จะใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือผู้ ใช้

ที่ประสงค์จะประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องยื่นค าขออนุญาตเป็นผู้ใช้ตามแบบ สค. ๐๒  
ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ ดังนี้ 

8.๑ ทะเบียนบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถานที่
เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน แล้วแต่กรณี  

8.๒ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสถานะบุคคลของผู้ยื่นค าขอ หนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไม่เกินหกเดือน 

8.๓ หนังสือมอบอ านาจ เฉพาะกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ยื่นค าขอ พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับสถานะบุคคลของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  

8.๔ รายการประเภทสินค้า กรรมวิธีการผลิต หรือการน าไปใช้ซึ่งสินค้าของผู้ใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

8.๕ รายชื่อผู้ที่จะขายและผู้ที่จะซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ของผู้ใช้ที่
ประสงค์จะประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็น
ผู้ใช้และท าข้อตกลงการอนุญาตเป็นผู้ใช้กับกรมสรรพสามิตแล้ว  
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8.6 แผนที่แสดงเส้นทางการเดินทางไปยังสถานประกอบการและสถานที่เก็บ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนหรือสถานที่ตั้งในการด าเนินกิจการของตัวแทนเกี่ยวกับการจ าหน่าย
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้ที่ขออนุญาต 

8.7 หนังสือสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงการอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่ ได้รับสิทธิ เสียภาษีในอัตราศูนย์  เ พ่ือน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เฉพาะกรณีที่เป็นการขออนุญาตใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งแต่สามแสน 
หกหมื่นลิตรขึ้นไป โดยต้องวางหลักประกันเป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศจ านวนร้อยละ  
สิบห้าของค่าภาษีสรรพสามิตตามจ านวนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ขอรับอนุญาต 

8.8 ข้อตกลงการอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon 
Solvent) ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ เพ่ือน าไปใช้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามแบบข้อตกลงการอนุญาตเป็นผู้ใช้  
ท้ายประกาศนี ้

หากผู้ใช้ตามวรรคหนึ่งมีความประสงค์จะขออนุญาตในปีต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ที่กระทบต่อข้อมูลตามเอกสารหลักฐานเดิมที่ยื่นไว้ ให้ยื่นค าขออนุญาตเป็นผู้ใช้พร้อมด้วยต้นฉบับเอกสาร 
การอนุญาต (แบบ สค. ๐๒) ฉบับเดิม โดยน าส่งพร้อมกับเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตตามข้อ 8.๒ 
ข้อ 8.๓ และข้อ 8.8  

หากผู้ใช้ตามวรรคหนึ่งมีสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน หรือสถานที่ตั้งในการ
ด าเนินกิจการของตัวแทนเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้ แล้วแต่กรณี ตั้งอยู่
ในเขตส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีแห่งใด ให้ยื่นค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ณ ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ท่ีสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งอยู่ หรือ ณ ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่ตั้งในการด าเนินกิจการของตัวแทนเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ ใช้ตั้งอยู่  หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตที่ เว็บไซต์กรมสรรพสามิต 
http://www.excise.go.th โดยต้องระบุท่ีตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ตั้งให้ชัดเจน  

หากสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน หรือสถานที่ตั้งในการด าเนินกิจการของ
ตัวแทนเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้มีหลายแห่งและตั้งอยู่ในเขตส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่หลายพ้ืนที่ ผู้ใช้อาจยื่นค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ณ ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่ส านักงานใหญ่ของผู้ใช้ตั้งอยู่ก็ได้ ในการนี้ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่
ที่ส านักงานใหญ่ของผู้ใช้ตั้งอยู่ด าเนินการตรวจสอบค าขออนุญาตและเอกสารหลักฐานแล้วน าส่งให้ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งอยู่ หรือส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่ตั้งในการด าเนินกิจการของตัวแทนเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้ตั้งอยู่ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตเป็นผู้ใช้และเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th  
โดยระบุที่ตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นท่ีตั้งให้ชัดเจน  

หากสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนของผู้ใช้ตามวรรคหนึ่ง มิได้ตั้งอยู่ใน 
เขตส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งใด ให้ยื่นค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ณ ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่ส านักงานใหญ่ของผู้ใช้ตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th โดยระบุที่ตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นท่ีตั้งให้ชัดเจน  

หากผู้ใช้ตามวรรคหนึ่งมีสิทธิยื่นค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตามวรรคสามและ
วรรคสี่ ผู้ใช้ต้องเลือกยื่นค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่ง
ใดแห่งหนึ่งเท่านั้น  
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ข้อ 9  ผู้ใช้ตามข้อ 8 ต้องลงนามในข้อตกลงการอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ เพ่ือน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามแบบ
ข้อตกลงการอนุญาตท้ายประกาศนี้ และต้องยื่นข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้ดังกล่าว ณ ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th พร้อมกับ
การยื่นค าขออนุญาตเป็นผู้ใช้ตามข้อ 8 

 
ข้อ 10  เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบค าขออนุญาตเป็นผู้ใช้ตามแบบ สค. 02 

และเอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่ยื่นไว้ตามข้อ 8 รวมทั้งข้อตกลงการอนุญาตเป็นผู้ใช้ที่ยื่นไว้ตามข้อ 9 แล้ว 
หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้ เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้เป็นผู้ใช้สารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนในจ านวนที่เหมาะสม พร้อมทั้งลงนามในแบบ สค. 02 และข้อตกลงการอนุญาตเป็นผู้ใช้  
เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ยื่นค าขออนุญาตเป็นผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีพฤติการณ์อ่ืนใดอันควรเชื่อได้ว่ามี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี จะไม่พิจารณาอนุญาตก็ได้  

10.1 ในกรณีที่มีจ านวนการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไม่ เกิน 
หกแสนลิตรต่อปี ซึ่งผู้ใช้ได้ยื่นค าขออนุญาตไว้ตามข้อ 8 วรรคสาม หรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี ให้สรรพสามิต
พ้ืนที่แห่งท้องที่ท่ีสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน หรือสถานที่ตั้งในการด าเนินกิจการของตัวแทน
เกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้ตั้งอยู่  เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาต 
และลงนามในข้อตกลงการอนุญาตเป็นผู้ใช้ 

กรณีที่ มีจ านวนการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เกินกว่ า 
หกแสนลิตรต่อปี ซึ่งผู้ใช้ได้ยื่นค าขออนุญาตไว้ตามข้อ 8 วรรคสาม หรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานสรรพสามิตภาคแห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน หรือสถานที่ตั้งในการ
ด าเนินกิจการของตัวแทนเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้ตั้งอยู่  เป็นผู้มี
อ านาจในการพิจารณาอนุญาตและลงนามในข้อตกลงการอนุญาตเป็นผู้ใช้ 

10.2 ให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่ส านักงานใหญ่ของผู้ใช้ตั้งอยู่ ซึ่งได้รับค าขอ
อนุญาตไว้ตามข้อ 8 วรรคห้า เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาตและลงนามในข้อตกลงโดยไม่จ ากัดจ านวน 

เมื่ออนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมิได้เป็นการอนุญาตผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ให้ส าเนาค าขออนุญาตตามแบบ สค. 02 ที่มีการสั่งอนุญาต
แล้วนั้น แจ้งให้กรมสรรพสามิตทราบภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  

ในกรณีผู้ใช้ยื่นค าขออนุญาตตามข้อ 8 วรรคห้า หากมิได้เป็นการอนุญาตผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th เมื่ออนุญาตแล้วให้ส าเนาค าขออนุญาตตาม
แบบ สค. 02 ที่มีการสั่งอนุญาตแล้วนั้น แจ้งให้ส านักงานสรรพสามิตภาคแห่งท้องที่ที่ส านักงานใหญ่ของผู้ใช้
ตั้งอยู่ทราบภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  

การอนุญาตให้เป็นผู้ใช้ตามแบบ สค. 02 ที่มีการสั่งอนุญาตแล้วตามวรรคหนึ่ง ให้มีก าหนด
ระยะเวลาของการอนุญาตคราวละหนึ่งปีนับแต่วันที่สั่งอนุญาต เว้นแต่กรณีผู้ใช้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชนิด
และจ านวนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับอนุญาตแล้วตามข้อ 11 ให้วันอนุญาตเริ่มต้นนับตั้งแต่
วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงนั้นและให้ใช้วันสิ้นก าหนดระยะเวลาเดิมจากที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้   
ผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนต้องเก็บต้นฉบับเอกสารการอนุญาตให้เป็นผู้ใช้ตามแบบ สค. 02 นั้นไว้ 
ณ สถานประกอบการ 
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ข้อ 11  ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 10 หากมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
การอนุญาตเพ่ิมเติมที่ไม่กระทบต่อชนิดหรือจ านวนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับอนุญาตแล้ว  
ให้ผู้ใช้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวเป็นหนังสือให้ เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบก่อนการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าสามวัน หรือแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th  

ในกรณีที่ผู้ ใช้ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 10 มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
การอนุญาตเพ่ิมเติมที่กระทบต่อชนิดหรือจ านวนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ใช้
ยื่นค าขออนุญาตตามแบบ สค. ๐๒/1 พร้อมหลักฐานที่มีการเปลี่ยนแปลง และลงนามในข้อตกลง 
การขออนุญาตใหม่ ทั้งนี้ สถานที่ยื่นค าขอ วิธีการยื่นค าขอ อ านาจการพิจารณาค าขออนุญาต และอ านาจ 
ลงนามในข้อตกลงการขออนุญาต ให้น าความในข้อ 8 ถึงข้อ 10 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยอ านาจการ
พิจารณาค าขออนุญาตให้พิจารณาจากจ านวนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนสุทธิภายหลังเปลี่ยนแปลง
จ านวนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 

 
ข้อ 12  ในระหว่างปีในขณะที่การอนุญาตตามแบบ สค. 02 ยังไม่สิ้นก าหนดระยะเวลาตาม

ข้อ 10 วรรคสี่ หากมีการเพิ่มเติมจ านวนการใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนนอกเหนือจากจ านวนที่ได้รับ
อนุญาต ผู้ใช้ต้องวางหลักประกันตามข้อ 8.7 เพ่ิมเติม ทั้งนี้ การอนุญาตในปีถัดไปหากผู้ใช้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ประกาศ ข้อตกลงที่ก าหนด ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตอาจพิจารณาผ่อนผันให้ไม่ต้องวางหลักประกันก็ได้  
เว้นแต่ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตเห็นสมควรจะสั่งการเป็นอย่างอ่ืนก็ได้  

ก่อนสิ้นก าหนดระยะเวลาของการอนุญาตตามข้อ 10 วรรคสี่ หากผู้ใช้สารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนมีความประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขออนุญาต ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่   
หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th ตามข้อ 8 
ภายในหกสิบวันก่อนวันสิ้นก าหนดระยะเวลาในค าขออนุญาต เมื่อผู้ใช้ได้ยื่นค าขออนุญาตดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ใช้
ด าเนินกิจการต่อไปจนกว่าผู้ออกค าขออนุญาตจะสั่งไม่ออกค าขออนุญาตให้ 

 
ข้อ 13  ผู้ใช้ต้องซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนจากบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก 

กรมสรรพสามิตแล้วเท่านั้น และต้องไม่น าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปจ าหน่าย จ่าย แจก โอน หรือส่ง
มอบให้กับบุคคลอ่ืนหรือน าไปใช้ในการอ่ืนนอกจากอุตสาหกรรมหรือกิจการอ่ืนที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาต เว้นแต่การ
ด าเนินการตามข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 หรือข้อ 20  

ผู้ใช้ต้องซื้อหรือขนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตามชนิดและจ านวนที่ได้รับอนุญาต 
ให้ใช้ได้ในแต่ละปี 
 

ข้อ 14  ผู้ใช้ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปท าการตรวจสอบสถานประกอบการ 
สถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนและสถานที่ผลิตสินค้าที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน  
ทุกแห่งที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในสถานที่นั้น ๆ และต้องยินยอมให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทาง
บัญชีที่เกี่ยวกับการรับ-จ่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน และเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ซื้อ ผลิต จ าหน่าย จ่าย โอน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนโดยต้องยินยอมให้
ตรวจสอบได้ตลอดเวลาท าการ 

 
ข้อ 15  หากเจ้าพนักงานสรรพสามิตออกหนังสือเชิญให้ไปพบเพ่ือสอบถามให้ถ้อยค าหรือ

ตอบข้อซักถามหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐานอื่นที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามและ
ต้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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หมวด ๔ 
การเลิกกิจการ การยกเลิกการอนุญาต  

การย้าย การโอนกิจการ การควบกิจการ  
   

 
ข้อ 16  ในกรณีที่ผู้ใช้ประสงค์จะเลิกกิจการ หรือยกเลิกการอนุญาต ผู้ใช้ต้องแจ้งเลิกกิจการ

หรือแจ้งยกเลิกการอนุญาตให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบเป็นหนังสือ หรือแจ้งผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th และส่งคืนต้นฉบับเอกสารการอนุญาตแบบ 
สค. ๐๒ และแบบสค. 02/1 (ถ้ามี) ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิตภาคท่ีอนุญาตก่อน
วันที่ประสงค์จะเลิกกิจการหรือก่อนวันที่ประสงค์จะยกเลิกการอนุญาตไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ในกรณีที่ผู้ใช้มีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนคงเหลือ  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ด าเนินการตรวจสอบ และเม่ือได้ตรวจสอบยอดคงเหลือแล้ว ให้ผู้ใช้จ าหน่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
นั้นให้แก่ผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนรายอ่ืนที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต หรือส่งกลับคืน  
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือส่งกลับคืนไปยังสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนของผู้น าเข้า  
หรือส่งกลับคืนให้ผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือจ าหน่าย
ให้กับผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตซึ่งเป็นผู้ขายสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้ดังกล่าวนั้น 

ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้ผู้ใช้เลิกกิจการหรือยกเลิกการอนุญาตตามวรรคหนึ่งได้ต่อเมื่อเจ้า
พนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบผู้ใช้แล้วว่าไม่มีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนคงเหลือ หรือได้มีการ
ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว ในการนี้ให้ถือว่าการอนุญาตสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ผู้อนุญาตได้อนุญาตให้เลิก
กิจการหรือยกเลิกการอนุญาตนั้น 

 
ข้อ 17  ในกรณีที่ผู้ ใช้ประสงค์จะย้ายสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน  

หรือสถานที่ตั้งในการด าเนินกิจการของตัวแทนเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่
ผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบ หรือแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th และส่งคืนต้นฉบับเอกสารการอนุญาตแบบ สค. ๐๒ 
และแบบสค. 02/1 (ถ้ามี) ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิตภาคที่อนุญาต  
ก่อนด าเนินการย้ายไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในการนี้ผู้ใช้ต้องยื่นค าขออนุญาตตามแบบ สค. ๐๒ พร้อมเอกสาร
หลักฐานตามข้อ 8 ส าหรับสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนแห่งใหม่ หรือสถานที่ตั้งในการด าเนิน
กิจการของตัวแทนเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้แห่งใหม่  

ในกรณีที่ผู้ใช้มีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนคงเหลือ ณ สถานที่เก็บสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนแห่งเดิม หรือ ณ สถานที่ตั้งในการด าเนินกิจการของตัวแทนเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้แห่งเดิม ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตด าเนินการตรวจสอบ และเมื่ อได้
ตรวจสอบยอดคงเหลือแล้ว ให้ผู้ใช้ขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนนั้นไปยังสถานที่เก็บสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนแห่งใหม่ หรือสถานที่ตั้งในการด าเนินกิจการของตัวแทนเกี่ยวกับการจ าหน่าย
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้แห่งใหม่ โดยให้ด าเนินการขนส่งได้หลังจากสถานที่เก็บสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนแห่งใหม่ หรือสถานที่ตั้งในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้แห่งใหม่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตตามแบบ สค. 02 แล้ว 
  

http://www.excise.go.th/
http://www.excise.go.th/
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ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้ผู้ใช้ย้ายสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปยังสถานที่
เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนแห่งใหม่ หรือไปยังสถานที่ตั้งในการด าเนินกิจการของตัวแทนเกี่ยวกับ
การจ าหน่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ ใช้แห่งใหม่ได้ต่อเมื่อ เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
ได้ตรวจสอบผู้ใช้แล้วว่าไม่มีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนคงเหลือ หรือได้มีการด าเนินการตาม 
วรรคสองแล้ว ในการนี้ให้การอนุญาตตามแบบ สค. 02 ฉบับเดิมสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ผู้อนุญาตได้อนุญาต 
ให้ย้ายสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน หรืออนุญาตให้ย้ายสถานที่ตั้งในการด าเนินกิจการของ
ตัวแทนเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้นั้น 

 
ข้อ 18  ในกรณีที่ผู้ใช้ถึงแก่ความตาย หากทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะประกอบ

กิจการเกี่ยวกับการเป็นผู้ใช้ต่อไป ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นค าขออนุญาตเป็นผู้ใช้ตามแบบ สค. ๐๒ 
พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 8 และส่งคืนต้นฉบับเอกสารการอนุญาตตามแบบ สค. 02 และแบบสค. 02/1 
(ถ้ามี) ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิตภาคที่อนุญาต ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใช้
ถึงแก่ความตาย โดยให้ประกอบกิจการต่อเนื่องได้ในระหว่างรอรับเอกสารการอนุญาตตามแบบ สค. 02  
ฉบับใหม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนคงเหลือ ให้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน  
ตกเป็นของทายาทหรือผู้จัดการมรดก 

ในกรณีที่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกตามวรรคหนึ่งไม่ประสงค์จะประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
เป็นผู้ใช้ต่อไป ให้แจ้งยกเลิกการอนุญาต และให้ด าเนินการตามข้อ 16 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใช้ถึงแก่
ความตาย 

 
ข้อ 19  ในกรณีที่ผู้ใช้โอนกิจการ หรือควบกิจการ ให้ผู้ที่รับโอนกิจการหรือควบกิจการ  

ยื่นค าขออนุญาตเป็นผู้ใช้ตามแบบ สค. ๐๒ พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 8 และส่งคืนต้นฉบับเอกสารการ
อนุญาตตามแบบ สค. 02 และแบบสค. 02/1 (ถ้ามี) ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิต
ภาคที่อนุญาต ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับโอนกิจการหรือวันที่ควบกิจการ โดยให้ประกอบกิจการต่อเนื่อง
ได้ในระหว่างรอรับเอกสารการอนุญาตตามแบบ สค. 02 ฉบับใหม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนคงเหลือ ให้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตกเป็นของผู้ที่รับโอนกิจการหรือควบกิจการ  
 

หมวด ๕ 
สารละลายประเภทไฮโดร์คาร์บอนท่ีผ่านการใช้แล้ว  

หรือเสื่อมสภาพ 
   

 
ข้อ 20  กรณีผู้ใช้มีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผ่านการใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ  

และสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนนั้นยังคงมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศก าหนด  
โดยผู้ใช้ไม่ประสงค์จะน าไปใช้ในอุตสาหกรรมตามที่ขออนุญาตไว้ ให้ผู้ใช้ยื่นหนังสือขออนุญาตต่อสรรพสามิต
พ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th เพ่ือให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่ เก็บ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งอยู่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยให้ผู้ใช้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
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20.1  น าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปท าลายด้วยวิธีเผาไฟโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ท าลายต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือน าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปท าลายโดยวิธีการอ่ืนที่ผู้อ านวยการส านัก
มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เห็นสมควร 

20.2 จ าหน่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ประเภทสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน โดยก่อนที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะน าสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนไปใช้ผลิตสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องส่งสูตรการผลิต กรรมวิธี
การผลิต ตัวอย่างวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตและสินค้าที่ผลิตได้ ให้กรมสรรพสามิตเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์และพิจารณาอนุมัติ 

20.3 ด าเนินการด้วยวิธีการอ่ืนตามที่กรมสรรพสามิตเห็นสมควร หรือวิธีการ 
ที่กรมสรรพสามิตประกาศก าหนด 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนตั้งอยู่ หรือสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ปลายทางอาจสั่งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตท าการ
ตรวจสอบชนิดและจ านวนของสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตามวรรคหนึ่ง ณ สถานที่เก็บสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนของผู้ใช้ สถานที่ท าลาย โรงอุตสาหกรรม หรือสถานที่ปลายทางได้ แล้วแต่กรณี 
 

ข้อ 21  กรณีผู้ใช้มีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผ่านการใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ  
และสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนนั้นมิได้มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศก าหนด โดยผู้ใช้
ไม่ประสงค์จะน าไปใช้อุตสาหกรรมตามที่ขออนุญาตไว้ ให้ผู้ใช้ยื่นหนังสือขออนุญาตต่อสรรพสามิตพ้ืนที่แห่ง
ท้องที่ที่สถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th เพ่ือให้สรรพสามิตพ้ืนที่พิจารณาอนุมัติน าไปท าลายด้วยวิธีการ 
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนที่สรรพสามิตพ้ืนที่เห็นสมควร ทั้งนี้ สรรพสามิต
พ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งอยู่ อาจสั่งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตท าการ
ตรวจสอบชนิดและจ านวน ณ สถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนของผู้ใช้ก็ได้  

 
ข้อ 22  เมื่อผู้ใช้ได้ด าเนินการตามข้อ 20 หรือข้อ 21 แล้วแต่กรณี เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ให้ผู้ ใช้แจ้งให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่ เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน  
ตั้งอยู่ทราบภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
แห่งท้องที่ท่ีสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งอยู่ รายงานให้กรมสรรพสามิตทราบ หรือรายงาน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th  

 
หมวด ๖ 

การสูญหาย การขนส่ง และการตรวจสอบสารละลาย 
ประเภทไฮโดรคาร์บอน 

   
 

ข้อ 23  ในกรณีที่สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์  
สูญหายหรือขาดจ านวนไปเกินกว่าร้อยละ ๐.๕ หรือไม่ได้น าไปใช้ในอุตสาหกรรมจริงเป็นจ านวนเท่าใด ให้ถือว่า
จ านวนที่สูญหายหรือขาดจ านวนไปหรือจ านวนที่มิได้น าไปใช้ในอุตสาหกรรมจริงนั้นไม่ได้รับสิทธิเสียภาษี 
ในอัตราศูนย์ และให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีหน้าที่ต้องช าระภาษีส าหรับสารละลายประเภท
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ไฮโดรคาร์บอนตามจ านวนที่สูญหาย หรือขาดจ านวนไป หรือมิได้น าไปใช้ในอุตสาหกรรมจริง  ในอัตราภาษีที่
ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความ
รับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามกฎหมาย เว้นแต่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้น าเข้าจะพิสูจน์ได้ว่าการสูญหายหรือขาดจ านวนไปดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลอันสมควร  
 

ข้อ 24  ในกรณีที่สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์  
สูญหายหรือขาดจ านวนไปจากสถานประกอบการหรือสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เกินกว่า
ร้อยละ 0.5 จากจ านวนที่รับหรือน าเข้าเก็บโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ได้น าไปใช้ในอุตสาหกรรมจริง  
ผู้ใช้ต้องช าระค่าปรับตามข้อตกลงที่ให้ไว้ต่อกรมสรรพสามิตเป็นจ านวนสองเท่าของค่าภาษีสรรพสามิตส าหรับ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตามจ านวนที่สูญหายหรือขาดจ านวนไป หรือไม่ได้น าไปใช้ในอุตสาหกรรม
จริง ในอัตราภาษีที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  
ที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่ผู้ใช้จะพิสูจน์ได้ว่าการสูญหายหรือขาด
จ านวนไปดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลอันสมควร 

กรณีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มีการด าเนินการตามข้อ 20 สูญหายหรือขาด
จ านวนไปจากสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเกินกว่าร้อยละ 0.5 โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ใช้
ต้องช าระค่าปรับตามข้อตกลงที่ให้ไว้ต่อกรมสรรพสามิตเป็นจ านวนสองเท่าของค่าภาษีสรรพสามิตส าหรับ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตามจ านวนที่สูญหายหรือขาดจ านวนไปในอัตราภาษีท่ีก าหนดไว้ในบัญชีท้าย
กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีใ่ช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสีย
ภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่ผู้ใช้จะพิสูจน์ได้ว่าการสูญหายหรือขาดจ านวนไปดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผล
อันสมควร 

 
ข้อ 25  การขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนจากผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนไปยังผู้ใช้

อ่ืนหรือขนส่งไปยังสถานที่อ่ืน หรือการขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 16
วรรคสอง ข้อ 17 วรรคสอง และข้อ ๒๐ แล้วแต่กรณี หากสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนสูญหายหรือขาดจ านวนไป
เกินกว่าร้อยละ ๐.๕ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ใช้ต้องช าระค่าปรับตามข้อตกลงที่ให้ไว้ต่อกรมสรรพสามิตเป็นจ านวน
สองเท่าของค่าภาษีสรรพสามิตส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตามจ านวนที่สูญหายหรือขาดจ านวนไปใน
อัตราภาษีที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่
ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการสูญหายหรือขาดจ านวนไปดังกล่าวเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยหรือมีเหตุผลอันสมควร 

 
ข้อ 26  เมื่อสรรพสามิตพ้ืนที่ตามข้อ 7 มีค าสั่งอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลาย

ประเภทไฮโดรคาร์บอนที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยสั่งอนุมัติในแบบค าขอตามข้อ ๖ แล้ว ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า แล้วแต่กรณี ด าเนินการ ดังนี้ 

๒๖.๑ กรณีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผลิตในราชอาณาจักร ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมแจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุม 
โรงอุตสาหกรรมทราบเป็นหนังสือ หรือแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที ่เว ็บไซต์กรมสรรพสามิต 
http://www.excise.go.th เพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบก่อนน าออกจากโรงอุตสาหกรรม 

๒๖.๒ กรณีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ผู้น าเข้าแจ้ง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่มีการน าเข้าหรือที่มีการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่ทราบเป็นหนังสือ หรือแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรม
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สรรพสามิต http://www.excise.go.th ในการนี้ สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ดังกล่าวจะสั่งให้ท าการตรวจสอบ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่น าเข้าก่อนส่งไปเก็บยังสถานประกอบการก็ได้ 

 
ข้อ 27  การขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ของผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมและผู้น าเข้า จะต้องมีใบก ากับการขนส่งตามแบบท้ายประกาศนี้ หรือมีเอกสารก ากับการขนส่งอ่ืน 
ที่กรมสรรพสามิตรับรอง ก ากับไปกับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ขนส่งด้วย โดยต้องท าการขนส่งไป
ตามเส้นทางที่ก าหนดไว้ในใบก ากับการขนส่งหรือเอกสารก ากับการขนส่งดังกล่าว เว้นแต่เป็นการขนส่งทางท่อ 
ทั้งนี้ สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ปลายทางของการขนส่งอาจสั่งให้ท าการตรวจสอบสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนทีข่นส่งไปเก็บ ณ สถานประกอบการของผู้ใช้ก็ได้ 

การขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับการเสียภาษีในอัตราศูนย์ของผู้น าเข้าจาก
ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่มีการน าเข้าหรือที่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าไปยัง
สถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน จะต้องน าค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ตามแบบ สค. ๐๑ ตามข้อ 6 
ที่ได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพ้ืนที่แล้วตามข้อ 7 พร้อมเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรก ากับไปกับ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ท าการขนส่ง หรือเอกสารก ากับการขนส่งอ่ืนที่อธิบดีก าหนด 

กรณีที่มีการขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนจากโรงอุตสาหกรรมหรือสถานที่เก็บ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนของผู้น าเข้าไปถึงสถานประกอบการปลายทางแล้ว แต่ต่อมาตรวจพบว่า
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไม่ได้คุณภาพหรือมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถรับเข้าหรือสูบถ่าย ณ สถาน
ประกอบการปลายทางได้ ให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการปลายทางตั้งอยู่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าซึ่งมีความประสงค์จะขอน าสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนดังกล่าวกลับคืนไปนั้นชี้แจงเหตุผลและระบุหมายเลขถังเก็บซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบรับรอง
จากเจ้าพนักงานสรรพสามิต หรือสถานที่เก็บให้ชัดเจนในใบก ากับการขนส่ง แล้วให้ท าการขนส่งกลับคืนไปยัง
สถานประกอบการต้นทาง 
 

ข้อ 28  การขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่เสียภาษีในอัตราศูนย์จ านวนตั้งแต่ 
สามพันลิตรขึ้นไปจากผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนไปยังผู้ใช้อ่ืนหรือสถานประกอบการอ่ืน หรือการขน
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตามข้อ 16 วรรคสอง ข้อ 17 วรรคสอง หรือข้อ 20 แล้วแต่กรณี ต้องมี
ใบก ากับการขนส่งตามแบบท้ายประกาศนี้ หรือมีเอกสารก ากับการขนส่งอ่ืนที่กรมสรรพสามิตรับรอง ก ากับไป
กับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ขนส่งด้วย โดยต้องท าการขนส่งไปตามเส้นทางที่ก าหนดไว้ในใบก ากับ
การขนส่งหรือเอกสารก ากับการขนส่งดังกล่าว เว้นแต่เป็นการขนส่งทางท่อ ทั้งนี้ สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่
ปลายทางของการขนส่งอาจสั่งให้ท าการตรวจสอบสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ขนส่งไปเก็บ ณ สถาน
ประกอบการของผู้ใช้ก็ได้ 

กรณีที่มีการขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนถึงสถานประกอบการปลายทางแล้ว  
แต่ต่อมาตรวจพบว่าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไม่ได้คุณภาพหรือมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถรับเข้า
หรือสูบถ่าย ณ สถานประกอบการปลายทางได้ ให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการปลายทาง
ตั้งอยู่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งให้ผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนซึ่งมีความประสงค์จะขอน าสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนดังกล่าวกลับคืนไปนั้นชี้แจงเหตุผล และระบุหมายเลขถังเก็บ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบ
รับรองจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต หรือสถานที่เก็บให้ชัดเจนในใบก ากับการขนส่ง แล้วให้ท าการขนส่งกลับคืน
ไปยังสถานประกอบการต้นทาง 
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ข้อ 29  การขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตามข้อ 16 วรรคสอง หรือข้อ 17 วรรคสอง 
ให้มีผู้อ านาจในการพิจารณาอนุญาตให้เป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตามข้อ 10 มีหนังสือ
อนุญาตการขนส่งก ากับไปกับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ขนส่งด้วย 

 
ข้อ 30  การขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 20  

ให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งอยู่มีหนังสืออนุญาตการขนส่ง
ก ากับไปกับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ขนส่งนั้นด้วย 

 
ข้อ 31  หากผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้น าเข้า แล้วแต่กรณี ไม่มีหรือไม่น าใบก ากับการ

ขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน หรือเอกสารก ากับการขนส่งอ่ืนที่กรมสรรพสามิตรับรอง ก ากับไปกับ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ขนส่งด้วย หรือมีการขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปยังสถานที่
อ่ืนนอกจากสถานที่ที่ก าหนดไว้ในใบก ากับการขนส่ง ให้ถือว่าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนจ านวนนั้น
ไม่ได้รับอนุมัตใิห้ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์  

 
ข้อ 32  ยานพาหนะที่ใช้ส าหรับการขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่เสียภาษีใน

อัตราศูนย์ต้องแสดงข้อความให้ชัดเจนว่า “สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน” หรือ “Hydrocarbon 
Solvent” โดยใช้ตัวอักษรสีส้ม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ x ๑ นิ้ว และพ้ืนขาวขนาดไม่น้อยกว่า ๖ x ๓๑ นิ้ว แสดง
ไว้ที่ด้านข้างหรือด้านหน้าของยานพาหนะที่ขนส่ง หรือจัดท าป้ายแสดงข้อความดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลาที่ 
ท าการขนส่ง 

 
ข้อ 33  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้น าเข้า หรือผู้ใช้ แล้วแต่กรณี ต้องเก็บส าเนาเอกสาร

ใบก ากับการขนส่งไว้รวมกับส าเนาหลักฐานการจ าหน่าย หรือส่งมอบ โดยเก็บไว้ที่ โรงอุตสาหกรรม  
หรือสถานประกอบการ เพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ต้องเก็บรักษาไว้  
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

 
ข้อ 34  ผู้ใช้ที่รับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนจ านวนตั้งแต่สามพันลิตรขึ้นไป หรือผู้ใช้

ที่รับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตามข้อ 16 วรรคสอง หรือข้อ 17 วรรคสอง ต้องแจ้งการรับสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนนั้นเป็นหนังสือ หรือโดยทางโทรสาร หรือทางโทรศัพท์ ในเวลาท าการของราชการ หรือ
ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th โดยแจ้งต่อ
สรรพสามิตพื้นท่ีแห่งท้องที่ท่ีรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนนั้น  

 
ข้อ 35  เมื่อสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ปลายทางด าเนินการตามข้อ 27 วรรคสาม หรือ 

ข้อ 28 วรรคสองแล้ว ให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ปลายทางแจ้งสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม หรือผู้น าเข้า หรือผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนมีสถานประกอบการตั้งอยู่ เพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบจ านวนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ท าการขนส่งกลับมายังสถานประกอบการต้นทาง  
และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วทุกครั้งให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ต้นทางรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ ทราบภายในวันที่สิบห้าของเดือน
ถัดไป 
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ข้อ 36  อ านาจในการพิจารณากรณีการน าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ไม่ได้คุณภาพ
กลับคืนหรือมีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถรับเข้าหรือสูบถ่าย ณ ปลายทางได้ ตามข้อ 27 วรรคสาม หรือข้อ 28 
วรรคสอง ให้เป็นอ านาจของสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ปลายทางที่ผู้ ใช้ไม่ได้รับสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน  

 
หมวด ๗ 

การจัดท าบัญชีและงบเดือน 
   

 
ข้อ 37  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดท าบัญชีประจ าวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ 

ตามแบบ ภส.07-01 และบัญชีประจ าวันแสดงการผลิตและการจ าหน่าย ตามแบบ ภส.07-02 เก็บไว้ที่ 
โรงอุตสาหกรรม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และผู้น าเข้าต้องจัดท าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่น าเข้ามา
ในราชอาณาจักร ตามแบบ ภส.07-03 พร้อมทั้งยื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
แห่งท้องที่ท่ีส านักงานใหญ่ของผู้น าเข้าตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต 
http://www.excise.go.th และเก็บไว้ที่สถานประกอบการหรือสถานที่เก็บของผู้น าเข้าเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้น าเข้า ต้องจัดท างบเดือนแสดงการรับ-จ่ายสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้แต่ละราย ตามแบบ สค. 04 และจัดท ารายละเอียดแสดงการรับ-จ่าย สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน ตามแบบ สค. 04 ก ท้ายประกาศนี้ และน าส่งให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่
ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่มีการ
น าเข้าหรือที่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่  แล้วแต่กรณี หรือน าส่งผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่
จ าหน่ายหรือส่งมอบสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 

 
ข้อ 38  ผู้ใช้ต้องจัดท าบัญชีประจ าวันแสดงการรับ-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน

ตามแบบ สค. ๐๓ ท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการขนส่งเก็บไว้ประจ า 
สถานประกอบการเพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบได้ตลอดเวลา หรือบันทึกผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th  

การจัดท าบัญชีประจ าวันและเอกสารหลักฐานประกอบตามวรรคหนึ่งต้องท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น และให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่  
ลงรายการนั้น 

 
ข้อ 39  ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 10.1 ต้องจัดท างบเดือนแสดงการรับ-จ่าย และการน า

สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปใช้ในอุตสาหกรรม ตามแบบ สค. 04 และแบบ สค. 04 ก ท้ายประกาศนี้ 
และน าส่งให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ แห่งท้องที่ที่สถานที่ เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน  
หรือสถานที่ตั้งในการด าเนินกิจการของตัวแทนเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่
ผู้ใช้ตั้งอยู่ หรือน าส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th 
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  
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ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 1๐.2 ต้องจัดท างบเดือนแสดงการรับ-จ่าย และการน าสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนไปใช้ในอุตสาหกรรม ตามแบบ สค. 04 และแบบสค. 04 ก ท้ายประกาศนี้ และน าส่ง
ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่ส านักงานใหญ่ของผู้ใช้ตั้งอยู่  หรือน าส่งผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 

 
ข้อ 40  ผู้ใช้ที่มีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผ่านการใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพตาม  

ข้อ 20 ต้องจัดท าบัญชีประจ าวันแสดงแสดงการรับ-จ่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผ่านการใช้แล้ว
หรือเสื่อมสภาพ ตามแบบ สค. 05 ท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเก็บไว้ประจ า 
ณ สถานประกอบการเพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบได้ตลอดเวลา หรือบันทึกผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ทั้งนี้การจัดท าบัญชีประจ าวันและเอกสาร
ประกอบต้องท าให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น และให้เก็บรักษาไว้ไม่
น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการนั้น 

ผู้ใช้ตามวรรคหนึ่งต้องจัดท างบเดือนแสดงการรับ-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
ที่ผ่านการใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพตามแบบ สค. 06 ท้ายประกาศนี้ และน าส่งให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่ง
ท้องที่ที่สถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งอยู่ หรือน าส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  

 
หมวด 8 

บทก าหนดโทษและมาตรการบังคับ 
   

 
ข้อ 41  หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามิได้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อ 5 ข้อ 6  

ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 32 หรือข้อ 33 แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนนั้นไม่ได้รับสิทธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์ และให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีหน้าที่ต้องช าระภาษีสรรพสามิตพร้อม 
เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนนั้นในอัตราภาษีที่ก าหนดไว้ในบัญชี  
ท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอัน
จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

 
ข้อ 42  หากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการขออนุญาต

เป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน อาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาตเป็นผู้ใช้ได้ 
การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาตเป็นผู้ใช้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน

และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 มีอ านาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาตเป็นผู้ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร และให้
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคและสรรพสามิตพ้ืนที่มีอ านาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาตเป็นผู้ใช้
ได้เฉพาะที่อนุญาต  

เมื่อสั่งพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนแล้ว ให้แจ้ง
การพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาตนั้นให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า หรือผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็น
ตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และกรมสรรพสามิต 

 

http://www.excise.go.th/
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ข้อ 43  หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีส่วนในการกระท าความผิดร่วมกับผู้ใช้ตาม
ข้อ 44 หรือข้อ 45 ไม่ว่าในฐานะผู้ใช้ ตัวการ หรือผู้สนับสนุน ตามประมวลกฎหมายอาญา กรมสรรพสามิต 
จะด าเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าดังกล่าวต่อไป 

 
ข้อ  44  หากผู้ ใช้ แจ้ งข้อความอัน เป็น เท็จ  ตอบ ค าถามด้ วยถ้อยค า อัน เป็ น เท็ จ  

น าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือยื่นบัญชีหรือเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ แล้วแต่กรณี แก่เจ้าพนักงาน  
และการกระท าดังกล่าวท าให้กรมสรรพสามิตได้รับความเสียหายไม่ได้รับค่าภาษีที่พึงจะได้ตามกฎหมาย  
กรมสรรพสามิตจะด าเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใช้ดังกล่าว  

 
ข้อ 45  หากผู้ ใช้มีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มิ ได้ เสียภาษีหรือเสียภาษี 

ไม่ครบถ้วนไว้ในครอบครองเพ่ือขายหรือมีไว้เพ่ือขาย กรมสรรพสามิตจะด าเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใช้ดังกล่าว
ต่อไป 

 
ข้อ 46  หากผู้ใช้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 วรรคหนึ่ง 

ข้อ 17 วรรคหนึ่ง ข้อ 18 วรรคหนึ่ง ข้อ 19 ข้อ ๒๑ ข้อ 22 ข้อ 34 ข้อ 38 ข้อ 39 หรือข้อ 40 ผู้ใช้ต้อง
ช าระค่าปรับตามข้อตกลงที่ให้ไว้ต่อกรมสรรพสามิต เป็นเงินจ านวนสองพันบาทถ้วนตามกรรมตามวาระ 
ที่กระท าผิดข้อบังคับในข้อนั้น ๆ 

 
ข้อ 47  หากผู้ใช้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 11 วรรคสอง ข้อ 13 ข้อ 28 วรรคหนึ่ง  

หรือข้อ 32 ผู้ใช้ต้องช าระค่าปรับตามข้อตกลงที่ให้ไว้ต่อกรมสรรพสามิต เป็นเงินจ านวนหนึ่งเท่าของค่าภาษี
สรรพสามิตตามจ านวนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มีการกระท าผิดเงื่อนไขในข้อนั้น ๆ ในอัตราภาษีที่
ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความ
รับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่ผู้ใช้จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลอันสมควร 

ในกรณีที่ผู้ใช้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 20 ผู้ใช้ต้องช าระค่าปรับตามข้อตกลงที่ให้ไว้ต่อ 
กรมสรรพสามิต เป็นเงินจ านวนสองเท่าของค่าภาษีสรรพสามิตตามจ านวนสารละลายที่กระท าผิดเงื่อนไขในข้อ
นั้น ๆ ในอัตราภาษีที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่ผู้ใช้จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือ
มีเหตุผลอันสมควร 

 
หมวด 9 

การติดตาม การตรวจสอบ การควบคุม และการก ากับดูแล 
   

 
ข้อ 48  ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค และส านักมาตรฐาน 

และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ด าเนินการ ดังนี้ 
48.1 ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และ

ก ากับดูแลการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า รวมถึงการจ าหน่ายหรือน าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด หากมีเหตุขัดข้อง 
ในการปฏิบัติงานตามประกาศนี้ ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่รายงานต่อส านักงานสรรพสามิตภาคโดยด่วน 
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48.2 ให้ส านักงานสรรพสามิตภาคก ากับดูแลการปฏิบัติงานของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด หากมีเหตุขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานตามประกาศนี้ ให้ส านักงานสรรพสามิตภาครายงานต่อส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
โดยด่วน  

48.3 ให้ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดภาษี 2 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ควบคุม และก ากับดูแลผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า ที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และก ากับดูแลการ
จ าหน่ายหรือน าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้ทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไป
ตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด หากมีเหตุขัดข้องในการปฏิบัติงานตามประกาศนี้ ให้ส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 รายงานต่อกรมสรรพสามิตโดยด่วนเพื่อวินิจฉัยสั่งการต่อไป 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
ข้อ 49  การใดอยู่ระหว่างการด าเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon 
solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จ ส าหรับการด าเนินการต่อไปให้เป็นตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ค าขออนุญาตที่ออกให้ตามประกาศประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon solvent)  
ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไป
จนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ก าหนดไว้ หรือจนกว่าจะมีค าสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง  

 
ข้อ 50  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ …. เป็นต้นไป 
 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่         
 
 
 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 



      d-2- 

   
สค. 01 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
เลขท่ีรับ.......................................... 
วันท่ีรับ .......................................... 
เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับ ................................. 
            

               กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

ค าขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสนิค้าสารละลายประเภท 
ไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า  
เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 

เรียน     สรรพสามติพื้นท่ี..............................................................  
 

1.ช่ือผู้ประกอบอุตสาหกรรม / น าเข้า        
ช่ือ ............................................................................ชื่อโรงอุตสาหกรรม / สถานประกอบการ.............................................................................. 
 บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล  กิจการร่วมทุน/กิจการร่วมคา้  คณะบุคคล  หน่วยงานราชการ/อื่น ๆ  
เลขทะเบยีนสรรพสามิต              -  -           
ส านักงานใหญ่ เลขท่ี.............................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต .................................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์.................................................E--mail................................................................................................  
โรงอุตสาหกรรม/สถานท่ีเก็บสารละลาย.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................  
2. มีความประสงค์  
ขออนุมัติให ้               จ าหน่ายสินค้าท่ีผลติไดจ้ากโรงอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
                              น าเข้า โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ     จ าหน่าย     น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
โดยการเสยีภาษีในอัตราศูนย์ ประจ าเดือน...................................... ดังน้ี 

ล าดับ
ที่ 

ชนิดของสารละลาย 
 ปริมาณ  
(ลิตร) 

อัตราภาษ ี
จ านวนภาษ ี

ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วย 
(ลิตร) 

หน่วยละ 
(บาท) บาท สต. 

        

 
  
      

        

 
  
      

        

 
  
      

        

 
  
      

        

 
  
      

       

 
  
      

       

   
      

                                                            รวม        รวม      

                                ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น     

          รวมทั้งสิ้น     
 

3. ค ารับรอง 
               ข้าพเจ้าขอยื่นหลักฐานประกอบการด าเนินการตามรายการที่ระบไุว้ในด้านหลังค าขอ และตกลงยินยอมที่จะปฏบิัติตามหลกัเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่ทางราชการก าหนดทุกประการ 
                                                                   ลงช่ือ...................................................ผู้ยื่นค าขอ (ประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี) 
                                                                         (...................................................) 
 
4. การพิจารณาของเจ้าพนักงานสรรพสามิต 5. ค าสั่ง 
ความเห็นเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 
           ลงช่ือ......................................................................     
              (......................................................................) 
          ต าแหน่ง.................................................................. 
       วันท่ี....................................................... 

   อนุมัติ  
       ไม่อนุมัต ิ
 
 
           ลงช่ือ......................................................................     
              (......................................................................) 
          ต าแหน่ง.................................................................. 
             วันท่ี.......................................................       
 

ค าขอเลขท่ี…………..............................................  
ลงวันท่ี.................................................................. 
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6. หลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์ จ านวน......................ฉบับ ดังนี้ 
6.1 ทะเบียนสรรพสามิต 
6.2 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับสถานะบุคคลของผู้ยื่นค าขอ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนติิบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไม่เกินหกเดือน 
6.3 หนังสือมอบอ านาจ เฉพาะกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ยื่นค าขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับสถานะบุคคลของผู้มอบ 

อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
๖.4 รายชื่อผู้ใช้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องเป็นผูไ้ด้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต 
6.5 หลักฐานอ่ืน ๆ ระบุ............................................................................................................................................................  
หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบเฉพาะเอกสารที่เปลี่ยนแปลง  

 
เงื่อนไขว่าด้วยการขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 

7. เมื่อได้รับอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์ ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ แล้ว      
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
7.1 ข้าพเจ้าจะจ าหน่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อ ตามรายชื่อ  
      ผู้ใช้ ชนิด และจ านวนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ระบุไว้ในค าขออนุญาต และกรมสรรพสามิตได้อนุญาตแล้ว  
      เท่านั้น 
7.2 การขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ข้าพเจ้าจะจัดท าใบก ากับการขนส่งตามแบบที่กรมสรรพสามิตก าหนด และ  

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตก าหนดโดยเคร่งครัด 
7.3 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 7.1 หรือ 7.2 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมช าระภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามจ านวนสารละลาย 

               ประเภทไฮโดรคาร์บอน ที่ไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์นั้น 
7.4 ข้าพเจ้ าจะจัดท าบัญชีประจ าวันแสดงการรับ -จ่ ายวัตถุดิบตามแบบ ภส.07 -01 และบัญชีประจ าวันแสดง 
      การผลิตและจ าหน่าย ตามแบบ ภส.07 -02 หรือบัญชีรับจ่ ายสินค้าที่น า เข้ามาในราชอาณาจักร  ตามแบบ  
      ภส.07-03 ตามที่กรมสรรพสามิตก าหนด โดยจะจัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องลงรายการ  
      เกิดขึ้น และจะเก็บบัญชีประจ าวันพร้อมเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ 
      เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบได้ตลอดเวลาท าการ  โดยข้าพเจ้าจะจัดท าและน าส่งบัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่ 
      น าเข้ามาในราชอาณาจักร หรืองบเดือนแสดงการรับ–จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตามหลักเกณฑ์ 
      วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตก าหนด 
7.5 หากสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่เสียภาษีในอัตราศูนย์สูญหายหรือขาดจ านวนไปในระหว่างการขนส่งเกินกว่า  
      ร้อยละ 0.5 หรือสูญหายหรือขาดจ านวนไปในระหว่างการครอบครอง หรือในระหว่างการเก็บเพื่อรอจ าหน่าย โดยไม่มี 
      เหตุผลอันสมควร ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดเสียภาษีรวมทั้งเบี้ยปรับสองเท่าและเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน เศษของ 
      เดือนปัดเป็นหนึ่งเดือน ตามจ านวนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่สูญหายหรือขาดจ านวนไปนั้น 
7.6 นอกจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของกรมสรรพสามิต 
      ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะออกใช้ในภายหน้าทุกประการ 

 
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในเงื่อนไขดังกล่าวขา้งต้นโดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมอืชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา 

    (ถ้ามี) ไว้เปน็ส าคัญ 
 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้ขออนุมัติ (ประทับตรานิตบิุคคล ถ้ามี) 
                                           (...............................................)  
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บัญชีรำยชื่อผู้ใช้ ........................................................ 
ประกอบกำรยื่นค ำขอตำมแบบ สค. ....................... เลขท่ี ............................ ลงวันที่ ...............................................  

ล ำดับที่ ชื่อ/ที่อยู่ ค ำขอเลขที่ 
ชนิดสำรละลำยประเภทไฮโดรคำร์บอน 

    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวม     
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้ยื่นค ำขอ 
(..................................................) 

ประทับตรำนิติบุคคล (ถ้ำมี) 
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เขียนที…่………………………………………………. 

วันที่………………เดือน……………… พ.ศ. ……………… 
 

เรื่อง  ขอให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตไปตรวจสอบสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
เรียน  สรรพสามิตพ้ืนที่…………………………………………. 

ด้วยข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล)…………………………………………………………………ได้รับอนุญาตประกอบ
อุตสาหกรรมผลิ ตสารละลายประ เภทไฮโดรคาร์ บอน  โดย เสี ยภาษี อัตราศูนย์  ตาม ค าขอ  สค .๐๑ 
เลขที่........................... ลงวันที่……………………………………………………….. มีความประสงค์ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตไป
ตรวจสอบชนิดและจ านวนของสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ก่อนน าออกจากโรงอุตสาหกรรม/ส่งไป  
เก็บยังสถานที่ต่าง ๆ ในวันที่………………………………….. เวลา………………. น. ณ………………..…………………….. สถานที่ 
….………………………………………………………………………………….โดยมีรายละเอียดสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่
จะตรวจสอบ ได้แก่ . 

๑. …………………………………………………………….….จ านวน…………………………………ลิตร 
2. …………………………………………………………….….จ านวน…………………………………ลิตร 
3. …………………………………………………………….….จ านวน…………………………………ลิตร 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ทุกประการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………ผู้ยื่นค าขอ 
                                    (…………....………………………………) 
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เขียนที…่………………………………………………. 

วันที่………………เดือน……………… พ.ศ. ……………… 
 

เรื่อง  ขอให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตไปตรวจสอบสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
เรียน  สรรพสามิตพ้ืนที่…………………………………………. 

ด้วยข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล)…………………………………………………………………….ได้รับอนุญาตน าเข้า
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน โดยเสียภาษีอัตราศูนย์  ตามค าขอ สค.01 เลขที่………….. . . . . . . . . . . . .  
ลงวันที่…………………………………………..ขอแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบว่าจะท าการขนสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน ที่น าเข้าทางด่านศุลกากร……………………………………..วันที่……………………….. เวลา………………. น. ไป
ยังสถานที่เก็บเลขที่…………………………………………………………………………………..…โดยมีรายละเอียดสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนที่จะตรวจสอบ ได้แก่ . 

๑. …………………………………………………………….….จ านวน…………………………………ลิตร 
2. …………………………………………………………….….จ านวน…………………………………ลิตร 
3. …………………………………………………………….….จ านวน…………………………………ลิตร 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ 

ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ทุกประการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………ผู้ยื่นค าขอ 
                                    (…………....………………………………) 
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ใบก ากับการขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 

(Hydrocarbon Solvent)ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

เล่มที่...............เลขท่ี............... 
ออกเมื่อวันท่ี........................... 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า ตัวแทน หรือผู้ใช้สารละลายฯ ชนิดและจ านวนสารละลายฯ 
 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผูน้ าเข้า  ตัวแทน  
 ผู้ใช้ (ด าเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิตข้อ 1๖ วรรคสอง  
     ข้อ 1๗ วรรคสอง หรือข้อ 20) 
ช่ือ (๑) ......................................................................................................... 
ที่ตั้ง.............................................................................................................. 
.................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์....................................................................................... 
 
 

     ลงช่ือ...........................................ผู้จดัท าใบก ากับการขนส่ง 
          (..........................................) ประทับตรา (ถ้ามี) 

 

1. ชนิด.....................................................จ านวน..................................ลิตร 
2. ชนิด.....................................................จ านวน..................................ลิตร 
3. ชนิด.....................................................จ านวน..................................ลิตร 
4. ชนิด.....................................................จ านวน..................................ลิตร 
รวมทั้งหมดที่ขนส่ง........................ชนิด   จ านวน..................................ลิตร 

ตัวแทนที่สั่งซ้ือสารละลายฯ (ถ้ามี) 
ช่ือ (2)........................................................................................................................................................................................................................................ 
ที่ตั้ง............................................................................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์.................................................................................................................................................................................................................................... 

ผู้รับสารละลายฯ ปลายทาง 
ช่ือ (3)........................................................................................................................................................................................................................................ 
ที่ตั้ง............................................................................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์.................................................................................................................................................................................................................................... 

ชนิดสารละลาย 
จ านวนสารละลาย 

(ลิตร) 
ผู้รับสารละลาย วันเดือนปี เวลา 

  

    
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
      

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ผู้ด าเนินการขนส่ง 
ช่ือ............................................................................................................ท่ีตั้ง.......................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................เลขทะเบียนรถยนต์ (รวมรถพ่วง)/ช่ือเรือ........................................................................ 
ออกเดินทางจากสถานที่จ่ายสารละลายฯ ต้นทาง (1) หรือ (2) เมื่อวันท่ี...................................................................เวลา..................................................... 
เส้นทางขนส่งผ่าน 1................................................ 2................................................ 3................................................ 4.................................................... 
ถึงสถานท่ีรับสารละลายฯ ปลายทาง (3) เมื่อวันท่ี...................................................................................................เวลา....................................................... 
 
 

                 ลงช่ือ..................................................................ผู้ประกอบการขนส่ง หรือพนักงานขับรถยนต์ 
                      (................................................................) 
 

หมายเหตุ : การขนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่เสียภาษีในอัตราศูนยต์้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ตามด้านหลังใบก ากับการขนส่งนี้ 
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การตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

ผลการตรวจสอบ ดังนี ้  
1. ตรวจสอบข้อมูลในใบก ากับการขนส่งกับข้อเท็จจริงแล้วปรากฏวา่ 
   ถูกต้อง 
   ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ........................................................................................................... 
2. ร่วมตรวจวัดสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
 (1) ชนิด............................... จ านวน...........................ลติร (2) ชนิด................................ จ านวน.........................ลติร    
 (3) ชนิด............................... จ านวน...........................ลติร (4) ชนิด................................ จ านวน.........................ลติร    
3. ตรวจสอบการรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
   ผู้ใช้รับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเรียบร้อยแล้ว 
   ผู้ใช้ไม่ไดร้ับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เนื่องจาก ................................................................................. 
4. กรณีผู้ใช้ไมไ่ดร้ับสินคา้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ไดส้อบถามข้อมูลจาก..........................................................แล้ว 
 ปรากฏว่า มีความประสงค์ขอน ากลับ 
   เข้าถังหมายเลข............................................................................................................................................... 
   อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................................. 
 พร้อมนี้ไดด้ าเนินการ 
   ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน ................หมายเลข ได้แก่ หมายเลข .................................. 
   วิธีการอื่น (ระบุ)   ................................................................................................................................. 
      จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงช่ือ)............................................ 
(............................................) 

ต าแหน่ง .......................................... 

(ลงช่ือ)............................................ 
(............................................) 

ต าแหน่ง .......................................... 

 

 
เงื่อนไขการขนสารละลายประเภทไฮโดรคารบ์อนที่เสียภาษีในอตัราศูนย์ 
1. การขนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

 1.1 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า ตัวแทน หรือผู้ใช ้จัดท าใบก ากับการขนส่งฯ น้ีอย่างน้อย 2 ฉบับ ส าเนาเก็บไว้ที่ต้นทาง ส่วนต้นฉบับ 
ให้ก ากับไปกับยานพาหนะที่ใชข้นสง่โดยเก็บไว้ ณ ผู้รับสารละลายฯ ปลายทาง (ทั้งน้ีต้องเก็บรักษาไวอ้ย่างน้อยห้าปี) 

   1.2 ยานพาหนะที่ใชข้นส่งสารละลายฯ ต้องแสดงข้อความ "สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน" หรือ "Hydrocarbon Solvent" อย่างใดอย่างหน่ึง 
        โดยใช้ตัวอักษรสีส้มขนาดไมน้่อยกว่า 2 x 1นิ้ว และพื้นสีขาวขนาดไม่น้อยกว่า 6 x 31 น้ิว แสดงไว้ที่ดา้นขา้งหรือด้านหน้าของยานพาหนะ 
        ที่ขนส่ง หรือจัดท าป้ายแสดงข้อความดังกลา่วไว้ตลอดระยะเวลาที่ท าการขนส่ง 

2. ใบก ากับการขนส่งฯ ให้ใช้ได้ภายใน "สามวัน" นับแต่เวลาทีอ่อกจากโรงอุตสาหกรรม สถานที่เก็บสารละลายของผู้น าเขา้ หรือที่เก็บสารละลายตัวแทน    
    หากมี "เหตุสุดวิสัย" หรือ "เหตุผลจ าเป็น" ไม่สามารถขนส่งไปยังปลายทางได้ทันภายในเวลาสามวัน ให้แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่เกิดเหตุ  
    สุดวิสัยหรือเหตุผลความจ าเป็นน้ัน เพื่อออกใบก ากับการขนส่งฯ ฉบับใหม่ 
3. หากผู้ด าเนินการขนส่งไม่ปฏิบัตติามข้อ 1.1 หรือขอ้ 1.2 หรือขนสารละลายไปยังสถานทีอ่ื่นนอกจากสถานทีท่ีก่ าหนดไว้ในใบก ากับการขนส่งฯ            
    ให้ถือว่าสารละลายฯ จ านวนน้ันไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ 
4. ผู้รับสารละลายปลายทางต้องเป็น "ผู้ใช้" ตามความหมายทีก่ าหนดในประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการและเงือ่นไขการเสยีภาษ ี
    ในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
5. ผู้ใช้ที่รับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนต้ังแต่สามพันลิตรขึ้นไป หรือผู้ใช้ที่รับสารละลายตามประกาศกรมสรรพสามิตข้อ 1๖ วรรคสอง  
    หรือข้อ 1๗ วรรคสอง ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งทอ้งที่ที่รับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนน้ันทราบเป็นหนังสือหรือโดยทางโทรสาร 
    หรือโทรศัพท์ในเวลาท าการของทางราชการ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซด์  กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th 
6. ในกรณีที่สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนสูญหายหรือขาดจ านวนไปเกินกว่าร้อยละ 0.5 หรือมิได้น าไปใช้ในอุตสาหกรรมจริง  
    ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีความรับผิดตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไข การเสียภาษ ี
    อัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อ 23 เว้นแต่ผู้ประกอบ 
    อุตสาหกรรมหรือผู้น าเขา้จะพิสจูน์ได้ว่าเป็นการสูญหาย หรือขาดจ านวนไปโดยเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
7. ในกรณีที่สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนสูญหาย หรือขาดจ านวนไปเกินกว่าร้อยละ 0.5 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ใช้ต้องช าระค่าปรับตามข้อตกลง  
    ที่ให้ไว้ต่อกรมสรรพสามิตตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศกรมสรรพสามติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไข การเสียภาษีอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภท   
    ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อ 25 เว้นแต่จะพิสูจน์ไดว้่าการสูญหายหรือขาดจ านวนไปดงักล่าว 
    เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุผลอันสมควร 
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                  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

            
  

  
  ผู้แทน      ผู้ใช้       รายใหม่      รายเก่า   
 เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่......... 
  สรรพสามิตพื้นที่ ............................................. 

ค าขออนุญาตฉบับน้ีใช้เฉพาะส านกังานสรรพสามิตพื้นที่..............................................    

1. ผู้ขออนุญาต                          
ช่ือ................................................................................................ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................. 
 บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล   กิจการร่วมทุน/กิจการร่วมคา้   คณะบุคคล   หน่วยงานราชการ/อื่น ๆ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล              
ส านักงานใหญ่ เลขท่ี........................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................. 
รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์...........................................................................E-mail......................................................................................... 
สถานท่ีเก็บสารละลาย/สถานท่ีตั้งในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลาย.............................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
2. มีความประสงค ์
 ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ไดร้ับสทิธิเสียภาษีในอัตราศูนย์  
     เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมตา่ง ๆ โดยจะซื้อจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า/ตัวแทน 
 ขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนทีไ่ด้รบัสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย ์
       ส าหรับใช้เป็นวัตถดุิบในอุตสาหกรรม (ระบุชนิดผลิตภัณฑ์)……………………………………………………………………………… 
       ส าหรับใช้ในกิจการอื่น (ระบุ)....................................................................................................................................... 

ล าดับที ่ ชนิดของสารละลาย รายชื่อผู้จ าหน่ายสารละลาย (ระบช่ืุอ) 
จ านวนที่อนุญาตต่อป ี

(ลิตร) 
  

 
 
 
 

 
 

 

                                                            รวม   
3. ค ารับรอง 
              ข้าพเจ้าขอยื่นหลักฐานประกอบการด าเนินการตามรายการทีร่ะบไุว้ในด้านหลังค าขออนุญาตและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีทางราชการก าหนดทุกประการ 
 

                                           ลงช่ือ........................................................ผู้ยื่นค าขอ (ประทับตรานิติบุคคลถ้ามี) 
                                                                    (.......................................................) 
 
4. การพิจารณาของเจ้าพนักงานสรรพสามิต                                                                                  5. ค าสั่ง 
ความเห็นเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 
           ลงช่ือ......................................................................     
              (......................................................................) 
          ต าแหน่ง.................................................................. 
       วันท่ี....................................................... 

   อนุญาต ตั้งแต่วันท่ี.............................ถึงวันท่ี............................. 
       ไม่อนุญาต 
 
 
           ลงช่ือ......................................................................     
              (......................................................................) 
          ต าแหน่ง.................................................................. 
             วันท่ี.......................................................       

 

ค าขอเลขที่....................................  
ลงวันที.่......................................... 
 

 

 
 

 

  ไม่มี     มีหนังสือค้ าประกันธนาคาร............................................. 

เลขที่.........................................................ลงวันที่.......................................... 

จ านวนเงิน.......................................................................................................     

           
สค. 02 

 

 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
เลขท่ีรับ  ............................................ 

วันท่ีรับ   ........................................... 

เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับ ............................. 

 
.......................................................
................ 
 

............ 
 

ค ำขออนุญำตเป็นผู้ใช้สำรละลำยประเภทไฮโดรคำร์บอนซ่ึงเสียภำษี 
ในอัตรำศูนย์ ที่น ำไปใช้ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ หรือเป็น ผูป้ระกอบกิจกำร 
เป็นตัวแทนในกำรซ้ือสำรละลำยประเภทไฮโดรคำร์บอน เพื่อจ ำหนำ่ย 
ให้แก่ผู้ใช้ที่น ำไปใช้ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ 
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            6. หลักฐานประกอบค าขออนุญาต จ านวน......................ฉบับ ดังนี้ 
6.1 ทะเบียนบ้านของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสถานะบุคคลของผู้ขออนุญาต 
6.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไม่เกินหกเดือน 
6.3 หนังสือมอบอ านาจ เฉพาะกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ยื่นค าขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสถานะบุคคลของผู้มอบ

อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
6.4  รายการประเภทสินค้า กรรมวิธีการผลิต หรือการน าไปใช้ของผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
6.5 รายชื่อผู้ที่จะขายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน และผู้ที่จะซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ของผู้ใช้ที่ประสงค์จะ

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้สารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท้ังนี้ รายชื่อดังกล่าวต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว 

6.6 แผนที่แสดงเส้นทางไปสถานประกอบการและสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนหรือสถานที่ตั้งในการด าเนิน
กิจการเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้ที่ขออนุญาต 

6.7 หนังสือสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงการอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon 
Solvent) ที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เฉพาะกรณีที่เป็นการขออนุญาตใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งแต่สามแสนหกหมื่นลิตรขึ้นไป โดยต้องวางหลักประกันเป็นหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารภายในประเทศจ านวนร้อยละสิบห้าของค่าภาษีสรรพสามิตตามจ านวนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ขอรับ
อนุญาต 

6.8 ข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์  
เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 
ค าเตือน 
ก่อนสิ้นก าหนดระยะเวลาในค าขออนุญาต หากผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนมีความประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป  ให้ผู้ใช้ยื่น 
ค าขออนุญาตภายในหกสิบวันก่อนวันสิ้นก าหนดระยะเวลาในค าขออนุญาต เมื่อผู้ใช้ได้ยื่นค าขออนุญาตดังกล่าวแล้วให้ผู้ใช้ด าเนินกิจการต่อไป
จนกว่าผู้ออกค าขออนุญาตจะสั่งไม่ออกค าขออนุญาตให ้
 
 
หมายเหตุ  
รายช่ือผู้จ าหน่ายสารละลาย หมายถึง ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า ผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทน หรือผู้ใช้ที่ขนส่งสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนในกรณีเลิกกิจการ ยกเลิกการอนุญาต หรือย้ายสถานท่ีเก็บ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
การเสียภาษีอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อ 1๖ วรรคสอง 
หรือข้อ 1๗ วรรคสอง หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้เป็นผู้จ าหน่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
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                                                       เอกสารแนบ สค. 02  
 
 
 

ล าดับที่ ชนิดสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน รายช่ือผู้จ าหน่ายสารละลาย (ระบุชื่อ) 
จ านวนที่อนุญาต

ต่อปี 
(ลิตร) 

            
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้ยื่นค าขอ 
     (............................................) ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) 
 
 

 
ค าสั่ง  อนุญาตตั้งแต่วันที่.....................ถึงวันที่.................... 
            
             ไม่อนุญาต 
 
 
 
                       ลงชื่อ......................................................  
                               (...................................................)  
                    ต าแหน่ง.......................................................  
                         วันที่..................................................... 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
เลขที่รับ........................................ 
วันที่รับ......................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ .............................. 

 

 



      dด  

  

                    

 
........................................... 

                  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

            
                         

                      
  ผู้แทน      ผู้ใช้         
 เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่......... 
  สรรพสามิตพื้นที่ ............................................. 

ค าขออนุญาตฉบับน้ีใช้เฉพาะส านกังานสรรพสามิตพื้นที่..............................................    

1. ผู้ขออนุญาต                          
ช่ือ................................................................................................ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................. 
 บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล   กิจการร่วมทนุ/กิจการร่วมคา้   คณะบุคคล   หน่วยงานราชการ/อื่น ๆ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล              
ส านักงานใหญ่ เลขท่ี........................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................. 
รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์...........................................................................E-mail......................................................................................... 
สถานท่ีเก็บสารละลาย/สถานท่ีตั้งในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลาย.............................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
ตามค าขออนุญาต สค. 02 เลขท่ี............................................ลงวันท่ี.............................อนุญาตตั้งแต่วนัท่ี............................ถึงวันท่ี............................ 
ตามค าขออนุญาต สค. 02/1 เลขที่......................................................................................................................................................................  
2. มีความประสงค์ขอเปลีย่นแปลงชนิดหรือจ านวนสารละลาย 
 

ล าดับที ่ ชนิดของสารละลาย จ านวนเดิมทีไ่ด้รับ
อนุญาตต่อปี  

(ลิตร) 

จ านวนที่ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง จ านวนที่อนุญาตต่อปี
หลังเปลีย่นแปลง 

(ลิตร) 
ขอเพิ่ม  
(ลิตร) 

ขอลด  
(ลิตร) 

  
 
 

    

รวม      

3. ค ารับรอง 
              ข้าพเจ้าขอยื่นเปลี่ยนแปลงชนิดหรือจ านวนสารละลายและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัตติามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีทางราชการ
ก าหนดทุกประการ 

                                           ลงช่ือ........................................................ผู้ยื่นค าขอ (ประทับตรานิติบุคคลถ้ามี) 
                                                                    (.......................................................) 
 

4. การพิจารณาของเจ้าพนักงานสรรพสามิต                                                                                  5. ค าสั่ง 
ความเห็นเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 
           ลงช่ือ......................................................................     
              (......................................................................) 
          ต าแหน่ง.................................................................. 
       วันท่ี....................................................... 

  อนุญาตและให้ใช้ไปจนถึงวันสิ้นก าหนดระยะเวลาเดมิ 
          จากท่ีได้รับอนุญาตตามค าขออนุญาต สค. 02 
     ไม่อนุญาต 
 
           ลงช่ือ......................................................................     
              (......................................................................) 
          ต าแหน่ง.................................................................. 
             วันท่ี.......................................................       

           
สค. 02/1 

 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
เลขท่ีรับ  ............................................ 

วันท่ีรับ   ........................................... 

เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับ ............................. 

 
.......................................................
................ 
 

............ 
 

ค ำขออนุญำตเปลี่ยนแปลงชนิดและจ ำนวนกำรใช้ 
สำรละลำยประเภทไฮโดรคำร์บอนท่ีเสียภำษ ี
ในอัตรำศูนย์ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ 

ค าขอเลขที่....................................  
ลงวันที.่......................................... 
 

 

 
 

 

  ไม่มี     มีหนังสือค้ าประกันธนาคาร............................................. 

เลขที่.........................................................ลงวันที่.......................................... 

จ านวนเงิน.......................................................................................................     



      dด  
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ล าดับที ่ ชนิดของสารละลาย จ านวนเดิมที่ได้รับ
อนุญาตต่อปี  

(ลิตร) 

จ านวนที่ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง จ านวนที่อนุญาตต่อปี
หลังเปลี่ยนแปลง 

(ลิตร) 
ขอเพ่ิม  
(ลิตร) 

ขอลด  
(ลิตร) 

  
 
 

    

รวม     
 

 
 

 
 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผูย้ื่นค าขอ (ประทับตรานิติบุคคลถ้ามี) 
  (.......................................................) 

  อนุญาตและให้ใช้ไปจนถึงวันสิ้นก าหนดระยะเวลาเดมิ 
      จากท่ีได้รับอนุญาตตามค าขออนุญาต สค. 02 
  ไม่อนุญาต 
 
           ลงช่ือ......................................................................   
                 (......................................................................) 
          ต าแหน่ง.................................................................. 
       วันท่ี.......................................................  

 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
เลขที่รับ........................................ 
วันที่รับ......................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ .............................. 



ข้อตกลงการขออนุญาต 
เป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) 

ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 

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

 
ข้าพเจ้า ....................................................... โดย ........................... .......................................... 

ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขท่ี .................... ถนน ......................................... ... 
ต าบล/แขวง ....................... อ าเภอ/เขต ................................จังหวดั .............................โทรศัพท์....................... 
ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้” ซึ่งเป็นผู้ใช้ตามข้อ 8 ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ  

 
ผู้ใช้ให้สัญญาต่อกรมสรรพสามิตโดยยินยอมตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 
1. ผู้ใช้ตกลงยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปท าการตรวจสอบส านักงาน สถานที่เก็บ

สารละลาย และสถานที่ผลิตสินค้าที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนทุกแห่งที่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของ  
หรือเป็นผู้มีสิทธิในสถานที่นั้น ๆ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทางบัญชีที่เกี่ยวกับการรับ -จ่ายสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ผลิต จ าหน่าย จ่าย โอน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จาก 
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนได้ตลอดเวลาท าการ 

 
2. ผู้ใช้ตกลงจะซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนจากบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก  

กรมสรรพสามิตแล้วเท่านั้น และจะไม่น าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับมาไปจ าหน่าย จ่าย แจก 
โอน หรือส่งมอบให้กับบุคคลอ่ืน หรือน าไปใช้ในการอ่ืนนอกจากอุตสาหกรรมหรือกิจการที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาต 
เว้นแต่เป็นการด าเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษี  
ในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ข้อ 1๖ ข้อ 1๗ ข้อ 1๘ ข้อ 1๙ หรือข้อ 20  

ผู้ใช้ตกลงซื้อหรือขนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตามชนิดและจ านวนที่ได้รับอนุญาต 
ให้ใช้ได้ในแต่ละปี 

 
3. หากผู้ใช้มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการอนุญาตเพ่ิมเติมที่ไม่กระทบต่อ

ชนิดหรือจ านวนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ใช้ตกลงแจ้งรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบก่อนการด าเนินการไม่น้อยกว่าสามวัน  
หรือแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th 

 หากผู้ใช้มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการอนุญาตเพ่ิมเติมที่กระทบต่อชนิด
หรือจ านวนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ใช้ตกลงยื่นค าขออนุญาตตามแบบ  
สค. ๐๒/1 พร้อมหลักฐานที่มีการเปลี่ยนแปลง และลงนามในข้อตกลงการขออนุญาตใหม่ 
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4. ผู้ใช้ที่ขนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มีจ านวนตั้งแต่สามพันลิตรขึ้นไป หรือ 

ขนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในกรณีเลิกกิจการ ยกเลิกการอนุญาต ย้ายสถานที่เก็บ หรือด าเนินการ
เกี่ยวกับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผ่านการใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อ 1๖ วรรคสอง ข้อ 1๗ วรรคสอง หรือข้อ 20 
ต้องมีใบก ากับการขนส่งและน าใบก ากับการขนส่งตามแบบที่กรมสรรพสามิตก าหนดก ากับไปกับสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ขนส่ง โดยพาหนะที่ใช้ส าหรับการขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนต้องแสดง
ข้อความให้เห็นชัดเจนว่าเป็น “สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน” หรือ “Hydrocarbon Solvent” โดยใช้
ตัวอักษรสีส้มขนาดไม่น้อยกว่า 2 × 1 นิ้ว และป้ายพ้ืนสีขาวขนาดไม่น้อยกว่า 6 × 31 นิ้ว แสดงไว้ที่ด้านข้าง
หรือด้านหน้าของพาหนะที่ขนส่ง หรือจัดท าป้ายแสดงข้อความดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลาที่ท าการขนส่งด้วย 

 
5. ผู้ใช้ที่รับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งแต่สามพันลิตรขึ้นไป  หรือผู้ใช้ที่รับ

สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อ 1๖ วรรคสอง หรือข้อ 1๗ วรรคสอง ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที ่
ที่รับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนนั้นทราบเป็นหนังสือ หรือโดยทางโทรสาร หรือโทรศัพท์   
ในวันเวลาท าการของทางราชการ หรือแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  
http://www.excise.go.th  

 
6. การขนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนจากผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนไปยังผู้อื่น 

หรือสถานที่อ่ืน หรือการขนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนของผู้ใช้ในกรณีเลิกกิจการ ยกเลิกการอนุญาต 
หรือย้ายสถานที่เก็บ หรือการขนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผ่านการใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ ตามประกาศ
กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อ 1๖ วรรคสอง ข้อ 1๗ วรรค
สอง หรือข้อ 20 หากสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนสูญหายหรือขาดจ านวนระหว่างการขนส่งเกินกว่าร้อย
ละ 0.5 โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ใช้จะต้องช าระค่าปรับต่อกรมสรรพสามิตเป็นเงินจ านวนสองเท่าของค่าภาษี
สรรพสามิตส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตามจ านวนที่สูญหายหรือขาดจ านวนไป ในอัตราภาษีที่
ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความ
รับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่ผู้ใช้จะพิสูจน์ได้ว่าการสูญหายหรือขาดจ านวนไปดังกล่าวเกิดจากเหตุ
สุดวิสัย 

 
7. กรณีที่สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ สูญหายหรือ

ขาดจ านวนไปจากสถานประกอบการหรือสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเกินกว่าร้อยละ 0.5 
จากจ านวนที่รับหรือน าเข้าเก็บของผู้ใช้โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ได้น าไปใช้ในอุตสาหกรรมจริง ผู้ใช้จะต้อง 
ช าระค่าปรับต่อกรมสรรพสามิตเป็นเงินจ านวนสองเท่าของค่าภาษีสรรพสามิตส าหรับสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนตามจ านวนที่สูญหายหรือขาดจ านวนไป หรือไม่ได้น าไปใช้ในอุตสาหกรรมจริง ในอัตราภาษี  
ที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้บังคับ ณ วันที่ความ
รับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่ผู้ใช้จะพิสูจน์ได้ว่าการสูญหายหรือขาดจ านวนไปดังกล่าวเกิดจาก 
เหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลอันสมควร 
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กรณีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผ่านการใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ ตามประกาศกรม

สรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อ 20 สูญหายหรือขาดจ านวนไป
จากโรงอุตสาหกรรมหรือสถานที่เก็บโดยไม่มีเหตุอันสมควรเกินกว่าร้อยละ ๐.๕  ผู้ใช้จะต้องช าระค่าปรับเป็นจ านวน
สองเท่าของค่าภาษีสรรพสามิตส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตามจ านวนที่สูญหายหรือขาดจ านวนไป
ในอัตราภาษีที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้บังคับ  
ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่ผู้ใช้จะพิสูจน์ได้ว่าการสูญหายหรือขาดจ า นวนไป
ดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลอันสมควร 

 
8. ผู้ใช้ตกลงจัดท าบัญชีประจ าวันแสดงการรับ-จ่าย และจ านวนคงเหลือสารละลายประเภท

ไฮโดรคาร์บอนประจ าวัน ตามแบบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสีย
ภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบการลงบัญชี และเอกสารประกอบการขนส่งเก็บไว้
ประจ าโรงอุตสาหกรรมหรือสถานที่เก็บเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา หรือบันทึกผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th  

 บัญชีประจ าวันและเอกสารประกอบการลงบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้ท าให้แล้วเสร็จภายใน  
สามวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องลงรายการนั้นเกิดข้ึน และให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการนั้น 

 
9. ผู้ใช้ตกลงจัดท างบเดือนแสดงการรับ-จ่าย และการน าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไป

ใช้ในอุตสาหกรรม ตามแบบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีใน
อัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
และน าส่งให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่
น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อ 39 หรือน าส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต 
http://www.excise.go.th ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  

 
10. กรณีที่ผู้ใช้เลิกกิจการ หรือยกเลิกการอนุญาต ผู้ใช้ต้องแจ้งเป็นหนังสือ หรือแจ้งผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ทราบก่อนด าเนินการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และผู้ใช้ตกลงจะด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรม
สรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อ 1๖ 

กรณีที่ผู้ใช้ย้ายสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน หรือสถานที่ตั้งในการด าเนิน
กิจการเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้ ผู้ ใช้ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้  
เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบก่อนด าเนินการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งยื่นค าขออนุญาตตามแบบ  
สค. ๐๒ พร้อมหลักฐาน ตามข้อ 8 ของสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน หรือสถานที่ตั้งในการ
ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้แก่ผู้ใช้แห่งใหม่ และผู้ใช้ตกลงจะ
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ตามของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษี
ในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ข้อ 1๗ 
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 กรณีที่ผู้ใช้ถึงแก่ความตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกต้องยื่นค าขออนุญาตตามแบบ สค. ๐๒ 

พร้อมหลักฐาน ภายในสามสิบวันนับแต่ผู้ใช้ถึงแก่ความตาย และให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อ ๑๘ ทั้งนี้ หากทายาทหรือ
ผู้จัดการมรดกไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ทายาทหรือผู้จัดการมรดกต้องแจ้งยกเลิกการอนุญาต  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใช้ถึงแก่ความตาย  

กรณีที่ผู้ใช้โอนกิจการ หรือควบกิจการ ให้ผู้ที่รับโอนกิจการหรือควบกิจการยื่นค าขออนุญาต
ตามแบบ สค. ๐๒ พร้อมหลักฐาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันรับโอนกิจการหรือวันที่ควบกิจการ และให้
ประกอบกิจการต่อเนื่องได้ในระหว่างรอรับค าขออนุญาตฉบับใหม่ โดยผู้ใช้ตกลงจะด าเนินการตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อ 1๙ 

 
11. ผู้ใช้ตกลงจะปฏิบัติตาม หากเจ้าพนักงานสรรพสามิตออกหนังสือเชิญให้ไปพบเพ่ือ

สอบถามให้ถ้อยค าหรือตอบข้อซักถามหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่จ าเป็นมาประกอบการพิจารณา 
พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 
12. กรณีผู้ใช้มีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผ่านการใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ  

และสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนนั้นยังคงมีที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศก าหนด 
โดยผู้ใช้ไม่ประสงค์จะน าไปใช้อุตสาหกรรมตามที่ขออนุญาตไว้ ผู้ใช้ต้องยื่นหนังสือขออนุญาตต่อสรรพสามิต
พ้ืนที่แห่งท้องที่ท่ีสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th เพ่ือให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่ สถานที่ เก็บ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งอยู่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และผู้ใช้ต้องด าเนินการตามวิธีการที่ระบุไว้ใน
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อ 20 

 เมื่อผู้ใช้ได้ด าเนินการตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้แจ้งให้ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งอยู่ทราบภายในวันที่สิบห้าของ  
เดือนถัดไป หรือรายงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th  

 
ข้อ 13 กรณีผู้ใช้มีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผ่านการใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ  

และสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนนั้นมิได้มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศก าหนด  
โดยผู้ใช้ไม่ประสงค์จะน าไปใช้ ในอุตสาหกรรมตามที่ขออนุญาตไว้ ผู้ใช้จะต้องยื่นหนังสือขออนุญาตต่อ 
สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งอยู่หรือยื่นผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th เพ่ือให้สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่
เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งอยู่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติน าไปท าลายด้วยวิธีการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนที่สรรพสามิตพ้ืนที่เห็นสมควร  

เมื่อผู้ใช้ได้ด าเนินการตามข้อ 13 วรรคหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้แจ้งให้ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนตั้งอยู่ทราบภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 
หรือรายงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th  
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ข้อ 14 ผู้ใช้ที่มีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผ่านการใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพตาม 

ข้อ 12 ต้องจัดท าบัญชีประจ าวันแสดงการรับ-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผ่านการใช้แล้วหรือ
เสื่อมสภาพ ตามแบบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตรา
ศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเก็บไว้ประจ า ณ สถานประกอบการเพ่ือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา หรือบันทึกผ่ านระบบเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตที่ เ ว็บไซต์กรมสรรพสามิต 
http://www.excise.go.th ทั้งนี้ การจัดท าบัญชีประจ าวันและเอกสารประกอบต้องท าให้แล้วเสร็จภายในสาม
วันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น และให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการนั้น 

ผู้ใช้ตามวรรคหนึ่งตกลงจัดท างบเดือนแสดงการรับ-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนท่ี
ผ่านการใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพตามแบบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ และน าส่งให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนตั้ งอยู่ทราบ หรือน าส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตที่ เว็บไซต์กรมสรรพสามิต 
http://www.excise.go.th ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 

 
15. หากผู้ใช้มิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงการขออนุญาต ข้อ 1 ข้อ 3 วรรคหนึ่ง ข้อ 5 ข้อ 8  

ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 วรรคสอง ข้อ 13 หรือข้อ 14 ผู้ใช้ยินยอมช าระค่าปรับต่อกรมสรรพสามิต  
เป็นเงินจ านวนสองพันบาทถ้วนตามกรรมตามวาระท่ีกระท าผิดเงื่อนไขในข้อนั้น ๆ 

หากผู้ใช้มิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงการขออนุญาต ข้อ 2 ข้อ 3 วรรคสอง หรือข้อ 4 ผู้ใช้ยินยอม
ช าระค่าปรับต่อกรมสรรพสามิตเป็นเงินจ านวนหนึ่งเท่าของค่าภาษีสรรพสามิต ตามจ านวนสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนที่กระท าผิดเงื่อนไขในข้อนั้น ๆ ในอัตราภาษีที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่ผู้ใช้จะ
พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลอันสมควร 

หากผู้ใช้มิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงการขออนุญาต ข้อ 12 วรรคหนึ่ง ผู้ใช้ยินยอมช าระค่าปรับ
ต่อกรมสรรพสามิตเป็นเงินจ านวนสองเท่าของค่าภาษีสรรพสามิต ตามจ านวนสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนที่กระท าผิดเงื่อนไขในข้อนั้น ๆ ในอัตราภาษีที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่ผู้ใช้ 
จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลอันสมควร 

 
16. นอกจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้แล้ว ผู้ใช้ตกลงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่กรมสรรพสามิตใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะออกใช้ในภายหน้า และยินยอมปฏิบัติ
ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานสรรพสามิตโดยเคร่งครัด 
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ผู้ใช้ได้อ่านข้อความในข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 

(Hydrocarbon Solvent) ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ เพ่ือน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้างต้นนี้โดยตลอดแล้ว 
เพ่ือเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

 
ลงชื่อ ........................................................... ผู้ใช้ 

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

              ลงชื่อ ............................................................ กรมสรรพสามิต 
  (..........................................................) 

                                   ต าแหน่ง ....................................................... 
 

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

  
  ลงชื่อ ........................................................... พยาน 

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



 
 

บัญชีประจ าวันแสดงการรับ – จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคารบ์อน 

ชื่อผู้ได้รับอนุญาต...................................................................... 

ชนิดสารละลาย....................................................................... 

หน่วย: ลิตร 
วัน เดือน ปี รายการ หลักฐาน 

เลขที ่
จ านวนการรับ จ านวนการจ่าย คงเหลือ 

ตามบัญช ี
ตรวจวัดได้ - ขาด 

+ เกิน 
หมายเหตุ 

         

รวมเดือนน้ี        

  

สค. 03 



 

                   

            
                         

                      

ลักษณะการประกอบการ   ผู้ประกอบอุตสาหกรรม    ผู้น าเข้า   ตัวแทน   ผู้ใช้ 

หน่วย: ลิตร 
ล าดับที ่ ชนิดสารละลายประเภท 

ไฮโดรคาร์บอน 
ยอดยกมา จ านวนการรับ จ านวนการจ่าย คงเหลือ 

ตามบัญช ี
ตรวจวัดได้ - ขาด 

+ เกิน 
หมายเหตุ 

         

 รวมเดือนน้ี        

 

           
สค. 04 

 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
เลขท่ีรับ  ............................................ 

วันท่ีรับ   ........................................... 

เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับ ............................. 
 
........................................................
............... 
 
............ 
 

กรมสรรพสามติ กระทรวงการคลงั 
งบเดอืนแสดงการรบั – จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคารบ์อน 

ชื่อผู้ได้รับอนญุำต............................................................................................................... 
ค ำขอเลขที่.....................................ลงวันที่........................................................................ 
ประจ ำเดือน....................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ) ................................................................... ผู้ได้รับอนญุาต (ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)) 
         (..................................................................) 
         วันท่ี……………………………………………………. 
 



 

  

                    

 
.......................................... 

                   กรมสรรพสามติ กระทรวงการคลัง 
 

 

 

ลักษณะการประกอบการ  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้น าเข้า  ตัวแทน  ผู้ใช้ 

รายการรับ 
ล าดับที ่ ชนิดสารละลายประเภท 

ไฮโดรคาร์บอน 
แหล่งที่รับ จ านวนการรับ 

(ลิตร) ซ้ือจาก ลักษณะการ 
ประกอบการ 

จังหวัด 

      

หมายเหตุ : ๑. กรณีเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า ให้ระบุเฉพาะชนิดและจ านวนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่รับ 
  ๒. ชนิดสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ให้ระบุชื่อสามัญทางเคมีและชื่อทางการค้า (ถ้ามี) 
 

รายการจ่าย 
ล าดับที ่ ชนิดสารละลายประเภท 

ไฮโดรคาร์บอน 
จ่ายให้แก่ จ านวนการจ่าย 

(ลิตร) ขายให้/เบิกใช้ผลิต ลักษณะการ 
ประกอบการ 

จังหวัด 

      

หมายเหตุ : ๑. กรณีเป็นผู้ใช้ ให้ระบุเฉพาะชนิดและจ านวนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่จ่ายเพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
  ๒. กรณีมีรายการจ่ายมาก ให้ใช้เอกสารแนบ 

 

 

 

 

 

           
สค. 04 ก 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
เลขท่ีรับ  ............................................ 

วันท่ีรับ   ........................................... 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับ ............................. 
 
.......................................................
................ 
 

............ 
 

รายละเอียดแสดงการรับ – จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
ชื่อผู้ได้รับอนญุาต......................ค าขอเลขที่................................... 
ประจ าเดือน .................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 

 

 

(ลงชื่อ) ................................................................... ผู้ได้รับอนุญาต (ประทับตรานิตบิุคคล (ถ้าม)ี) 

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

         วันที่……………………………………………………. 

 

 



 
 

บัญชีประจ าวันแสดงการรับ – จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคารบ์อนที่ผ่านการใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ 

ชื่อผู้ได้รับอนุญาต...................................................................... 
ชนิดสารละลาย........................................................................... 

หน่วย: ลิตร 
วัน เดือน ปี รายการ หลักฐาน 

เลขที ่
จ านวนการรับ จ านวนการจ่าย คงเหลือ 

ตามบัญช ี
ตรวจวัดได้ - ขาด 

+ เกิน 
หมายเหตุ 

         

รวมเดือนน้ี        

หมายเหตุ : เฉพาะกรณีผู้ใช้ที่มีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผ่านการใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อ 20 เทา่น้ัน

สค. 05 



 

                   

            
                         

                      
 
 

หน่วย: ลิตร 
ล าดับที ่ ชื่อสารละลายประเภท 

ไฮโดรคาร์บอน 
ยอดยกมา จ านวนการรับ จ านวนการจ่าย คงเหลือ 

ตามบัญช ี
ตรวจวัดได้ - ขาด 

+ เกิน 
หมายเหตุ 

         

รวมเดือนน้ี        

หมายเหตุ : เฉพาะกรณีผู้ใช้ที่มีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผ่านการใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ ข้อ 20 เทา่น้ัน 

           
สค. 06 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
เลขท่ีรับ  ............................................ 

วันท่ีรับ   ........................................... 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับ ............................. 
 
........................................................
............... 
 
............ 
 

กรมสรรพสามติ กระทรวงการคลงั 
งบเดอืนแสดงสารละลายประเภทไฮโดรคารบ์อนทีผ่่านการใชแ้ล้วหรอืเสือ่มสภาพ 
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