
กฎหมายส าหรับ HYDROCARBON SOLVENT

กฎกระทรวง : ก ำหนดพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560

01.14  (1) สำรละลำยประเภทไฮโดรคำร์บอน ตำมปริมำณลิตรละ 6.50 บำท

(2) สำรละลำยประเภทไฮโดรคำร์บอน ที่น ำไปใช้ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ 

ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีก ำหนด ตำมปริมำณลิตรละศูนย์บำท

ประกำศกรม : ก ำหนดคุณสมบัติสำรละลำยไฮโดรคำร์บอน และน  ำมันหล่อลื่น

ประกำศกรม : หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรเสียภำษีในอัตรำศูนย์ส ำหรับ    
สำรละลำยประเภทไฮโดรคำร์บอนที่น ำไปใช้ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ

หนังสือกรมสรรพสำมิต ที่ กค 0616/ว 418 ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564
เรื่อง  แนวทำงกำรพิจำรณำอนุญำตปริมำณกำรจ ำหน่ำยและกำรใช้สำรละลำยประเภท
ไฮโดรคำร์บอนและน  ำมันหล่อลื่น ที่เสียภำษีในอัตรำศูนย์
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คุณสมบัติของสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน

1. จุดเดือดสุดท้าย (Final Boiling point) ไม่เกินกว่า 400 c
2. เป็นสารละลายฯ ประเภทที่ 01.14 ในตอนที่ 1 สินค้าน  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามัน ในบัญชีพิกัด

อัตราภาษีสรรพสามิต  

เพนเทน
เฮกเซน
เบนซิน
โทลูอีน
ออร์โธไซลีน
พาราไซลีน
เมตาไซลีน
มิกซ์ไซลีน



อุตสาหกรรมทีใ่ช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน

เรซิน/

ฟอกย้อม
พลาสติก

น  ายาล้าง
ท าความ
สะอาด

สีทาบ้าน/
กาว

หม้อ
แปลง
ไฟฟ้า

น  าโคลน
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ลักษณะทางกายภาพของ Solvent

เป็น
ของเหลว

สีใส
เหมือนน ้ำ

ไม่รวมตวั
กบัน ้ ำ

ระเหยง่ำย

มีกล่ิน
เฉพำะตวั
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อุตสาหกรรมต่าง ๆ

อุตสาหกรรมท่ีน า
สารละลายฯ ไปใช้ใน

อุตสาหกรรม

1. น าสารละลายฯ ไปใช้เป็นเชื อเพลิงหรืออย่างเชื อเพลิง
2. น าสารละลายฯ ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน  ามันและ

ผลิตภัณฑ์น  ามันที่ใช้เป็นเชื อเพลิงหรืออย่างเชื อเพลิง

ค านิยาม

แต่ไม่
รวมถึง



ผู้ใช้

1. เจ้าของ

2. ผู้จัดการ

3. บุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

และให้หมายความรวมถึง

สถานประกอบการ 

สถานที่ตั้งด าเนินกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้สารละลายฯ

สถานที่ตั้งด าเนินการเกี่ยวกับการจ าหน่ายสารละลายฯ ให้แก่ผู้ใช้

สถานที่เก็บสารละลายฯ /สนญ. /สนง.สาขา

ตัวแทน

➢ ผู้น าเข้า
➢ ตัวแทน
➢ ผู้ใช้ 



การยื่นค าขออนุญาตให้ใช้สารละลายฯ ส าหรับตัวแทน ผู้ใช้

ผู้ใช้

ตัวแทน
สถานที่เก็บสารละลายฯ

แผนที่ สปก.+สถานที่
เก็บสารละลายทุกแห่ง

ยื่นต่อ สสพ./ภาค/กรม (แล้วแต่กรณี)



➢ สถานประกอบการ(สถานที่เก็บ)
ตั งอยู่พื นที่ใด ให้ย่ืนต่อพื นที่นั น

➢ จ านวนไม่เกิน 600,000 ล./ปี
➢ อ านาจการพิจารณาเป็นของ   

ส.พื นที่
 หากเกิน 600,000 ล. เป็น

อ านาจของ ผอ.สสภ. (ให้ย่ืนที่
พื นท่ี)

➢ ต่างพื นที่แต่ภาคเดียวกัน 
➢ ให้ย่ืน ณ สนง.พื นที่แห่งท้องที่  

ทีส่ถานที่เก็บตั งอยู่
➢ อ านาจการพิจารณา เป็นของ 

ผอ.สสภ. ไม่จ ากัดจ านวน

➢ ต่างพื นที่ + ต่างภาค
➢ ให้ย่ืน ณ สนง.พื นที่แห่งท้องที่  

ทีส่ถานที่เก็บตั งอยู่ หรือ สมฐ. 2
➢ อ านาจการพิจารณา เป็นของ 

ผอ.สมฐ.2 ไม่จ ากัดจ านวน

สถานที่ยื่นค าขออนุญาตส าหรับตัวแทน ผู้ใช้

  

***หากเพิ่มตัวแทน เพ่ิมลูกค้า เพิ่มสูตรการผลิต เปลี่ยนชื่อบริษัท ฯลฯ (ที่ไม่กระทบต่อชื่อหรือปริมาณสารละลายฯ) ให้ท าเป็น
หนังสือแจ้ง ผอ.สมฐ. 2 ทราบก่อนด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 3 วัน 

ส านักงานสรรพสามิตพื นที่

ส านักงานสรรพสามิตภาค



เมื่ออนุญาตแล้ว ส าเนาแจ้งกรมสรรพสามิต
ทราบภายในวันที่ 15ของเดือนถัดไป

หลักเกณฑ์การวางหลักประกัน       
(ปีแรก) ทั งตัวแทนและผู้ใช้
✓ ตั งแต่ 360,000 ลิตรขึ นไป 
✓ เป็นธนาคารในประเทศ 
✓ ร้อยละ 15 ของค่าภาษี สส.
EX ขออนุญาต 500,000 ลิตร
ค่าภาษี สส. = 500,000x6.5

= 3,250,000
ค  าประกัน 15% = 487,500 บ.

(ต่อ)

ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ หากจะ
ด าเนินการต่อ ให้ย่ืนขออนุญาต   
ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนสิ นก าหนด
ระยะเวลาในใบอนุญาต
ผล สามารถด าเนินการต่อไปได้
จนกว่า ผู้อนุญาตจะไม่ออก
ใบอนุญาตให้
หากไม่ยื่นภายในก าหนด 
ผล ไม่สามารถซื อขายได้
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Q ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ 30 ต.ค. 61  ไม่น้อยกว่า 15 วัน คือวันที่เท่าใด

A วันที่ 16 (ให้นับถึงวันท่ี 30 เพราะเป็นวันท่ีใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ)

ส านักงานสรรพสามิตพื นที่/ภาค



การจัดท าบัญชีและงบเดือน

ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ตัวแทน/ผู้ใช้

ภส. 07-01

ภส. 07-02 

บัญชีประจ ำวันแสดงกำรรับ            
และกำรจ่ำยวัตถุดิบ

บัญชีประจ ำวันแสดงกำรผลิต          
และจ ำหน่ำย

ภส. 07-03 บัญชีรับจ่ำยสินค้ำที่น ำเข้ำมำ               
ในรำชอำณำจักร

สค. 03

สค. 04

สค. 04 ก 

บัญชีประจ ำวันแสดงกำรรับ-จ่ำยสำรละลำยฯ

งบเดือนแสดงกำรรับ-จ่ำย สำรละลำยฯ

รำยละเอียดแสดงกำรรับ-จ่ำยสำรละลำยฯ

เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม หรือส านักงาน หรือสถานที่เก็บของผู้น าเข้าผู้น าเข้า o รวบรวมเอกสารประกอบการขนส่ง+เก็บไว้ท่ีสถาน
ประกอบการเพื่อให้ จนท.ตรวจสอบ

o สค. 03 ต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน และ       
เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ลงรายการ

o สค. 04 , สค. 04 ก ส่งสรรพสามิต ภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป



การฝ่าฝืนข้อตกลงส าหรับตัวแทน ผู้ใช้

ผิดสัญญา (คู่สัญญาคือผู้ขออนุญาต กับ ผู้ออกใบอนุญาต) บทก าหนดโทษ

ข้อ 1
ข้อ 5

ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10 ว1
ข้อ 11

ข้อ 2,3,4

ข้อ 6

ข้อ 7

ไม่ยินยอมให้ จพง. เข้ำตรวจสอบสถำนที่เก็บ,หลักฐำนรับ-จ่ำย ตลอดเวลำ
ผู้ใช้รับสำรละลำยฯ ตั งแต่ 3,000 ล. ขึ นไป ไม่แจ้ง จพง. ปลำยทำง ในวัน
และเวลำท ำกำรของทำงรำชกำร
ไม่ท ำบัญชีประจ ำวันแสดงกำรรับ – จ่ำย คงเหลือ  (สค. 03)
ไม่ส่งงบเดือน สค. 04, สค. 04 ก  ภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
เลิก โอน ย้ำย ไม่แจ้ง จพง. ก่อนด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เป็นหนังสือ
ไม่ไปพบ จพง. เมื่อ จพง. ออกหนังสือเชิญไปพบเพื่อสอบถำม ให้ถ้อยค ำ 
หรือตอบข้อซักถำม
ต้องซื อสำรละลำยจำกผู้ได้รับอนุญำต, ไม่จ ำหน่ำยจ่ำยแจกโอน, ไม่ท ำใบขน

ตัวแทนขนสำรละลำยฯ สูญหำยหรือขำดจ ำนวนระหว่ำงขนส่งเกิน 0.5%
โดยไม่มีเหตุอันสมควร

สูญหำย/ขำดจ ำนวน จำกโรงอุตฯ หรือสถำนที่เก็บ (จำกยอดรับเข้ำ)
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือไม่ได้น ำไปใช้ในอุตสำหกรรมจริง

ช าระเบี ยปรับ 2,000 บ.

ช ำระเบี ยปรับ 1 เท่ำของค่ำภำษีสรรพสำมิต

ต้องช ำระเบี ยปรับ 2 เท่ำ ของค่ำภำษีตำมจ ำนวนที่สูญหำยหรือขำด 
(เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำสูญหำยหรือขำดจ ำนวนโดยเหตุสุดวิสัย หรือมี
เหตุผลอันสมควร และได้รับควำมเห็นชอบจำก ผอ.สมฐ.2)


