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คู่มือการขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) 
ที่นำไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ. 2560 

  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า/ผู้ขอใช้สิทธิ เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560        

ลว. 15 ก.ย. 60  (29) 
2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภท

ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) และน้ำมันหล่อลื ่นและ
น้ำมันที่คล้ายกัน ลว. 16 กันยายน 2560 (123) 

3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
เส ี ยภาษ ี ในอ ั ตราศ ูนย ์ส ำหร ับสารละลายไฮโดรคาร ์ บอน 
(Hydrocarbon Solvent) ที ่ในไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  พ.ศ. 
2560 ลว. 16 ก.ย. 60 (ฉบับที่ 2) ลว. 18 ส.ค. 63 (124, 561) 

4. หนังสือกรมสรรพสามิต ที่กค 0616/ว418 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื่อง แนวทางการพิจารณาอนุญาตปริมาณการจำหน่ายและ
ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน และน้ำมันหล่อลื่นที่เสียภาษีใน
อัตราศูนย์  

1. กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ลว. 15 ก.ย. 60   (29) 

2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื ่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลาย
ประ เภท ไฮ โ ด ร ค า ร ์ บ อน  ( Hydrocarbon Solvent) และ
น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ลว. 16 กันยายน 2560 
(123) 

3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon Solvent) ที่ในไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  พ.ศ. 
2560 ลว. 16 ก.ย. 60 (ฉบับที่ 2) ลว. 18 ส.ค. 63  (124, 
561) 

4. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู ้ใช้ที่
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดค
คาร์บอนเพื ่อจำหน่ายให้แก่ผู้ ใช ้สารละลายฯ พ.ศ. 2560       
ลว. 16 ก.ย. 60 (53) 

5. หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว418 ลว. 11 ก.พ. 64 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาอนุญาตปริมาณการจำหน่ายและใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน และน้ำมันหล่อลื่นที่เสียภาษี
ในอัตราศูนย์ 

6. หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว56 ลว. 17 ก.พ. 65 
เรื ่อง แนวปฏิบัติการยื ่นคำขออนุญาตเสียภาษีในอัตราศูนย์
สำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon Solvent) 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293210.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293210.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298609.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298609.pdf
https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210954107.pdf
https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210954107.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296550.pdf
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2 สาระสำคัญของ
กฎหมาย 

 
 
 
 
 

        “สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน”  หมายความว่า สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่มีคุณสมบัติตามที่
อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด ซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นำเข้าเสียภาษีในอัตราศูนย์เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
        “อ ุตสาหกรรมต่าง ๆ” หมายความว ่า อ ุตสาหกรรมที ่นำ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปใช้ในอุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการ
นำสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหรืออย่าง
เชื้อเพลิง หรือนำสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรืออย่าง
เชื้อเพลิง 
        การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายฯ ให้สิทธิเฉพาะผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าสารละลายฯ ซึ่งจำหน่ายหรือส่ง
มอบสารละลายฯ ให้แก่ผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในการขออนุญาตและได้รับ
อนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้วเท่านั้น 
 

        “สารละลายประเภทไฮโดรคาร ์บอน”  หมายความว่า 
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่มี
คุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด ซึ่งผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู ้นำเข้าเส ียภาษีในอัตราศูนย์เพื ่อนำไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 
        “อุตสาหกรรมต่าง ๆ” หมายความว่า อุตสาหกรรมที ่นำ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปใช้ในอุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึง
การนำสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือ
อย่างเชื้อเพลิง หรือนำสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนไปใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือ
อย่างเชื้อเพลิง 
        การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายฯ ให้สิทธิเฉพาะ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าสารละลายฯ ซึ่งจำหน่ายหรือ
ส่งมอบสารละลายฯ ให้แก่ผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในการขออนุญาตและ
ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้วเท่านั้น 
 

3 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้นำเข้า 
1. ยื่นคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับสารละลายฯ ของผู้ประกอบ

อุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้าเพ่ือนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.01) 
- ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ยื่นแบบ (สค. 01) ต่อสรรพสามิตพื้นที่

แห ่งท ้องที ่ท ี ่ โรงอ ุตสาหกรรมตั ้ งอย ู ่  ก ่อนนำออกจากโรง
อุตสาหกรรม  

- ผู้นำเข้า ยื ่นแบบ (สค.01) ต่อสรรพสามิตพื ้นที่แห่งท้องที่ที่
สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที ่มีการนำเข้าหรือด่าน
ศุลกากรที่มีการดำเนินพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่ 
ก่อนนำเข้ามาในราชอาณาจักร  

 

กรณีผลิตในประเทศ และนำเข้า (สค. 01) 
1. ตรวจสอบคำขอและหลักฐาน 
2. ถ้าถูกต้องครบถ้วน เสนอสรรพสามิตพ้ืนที่พิจารณาอนุญาตให้เสีย

ภาษีในอัตราศูนย์ 
 
กรณีผู้ใช้ และผู้ใช้ที่เป็นตัวแทน (สค. 02) 
1. ตรวจสอบคำขอและหลักฐาน 
2. วิเคราะห์ปริมาณการใช้/ขาย 3 ปีย้อนหลัง (กรณีต่อ)  
3. ถ้าถูกต้องครบถ้วน เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา 

- สรรพสามิตพื้นที่  เฉพาะในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ไม่เกินหก
แสนลิตรต่อปี 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363375.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363375.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363375.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363375.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363379.pdf
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หลักฐานประกอบในการยื่นครั้งแรกมีดังนี้ 
1. ทะเบียนสรรพสามิต 
2. หนังสือมอบอำนาจ 
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฯ ไม่เกิน 6 เดือน 
4. รายชื่อผู้ใช้  (ผู้ใช้ต้องได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต) 

     กรณีมีการเปลี ่ยนแปลงเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้ผ ู ้ประกอบ
อุตสาหกรรมและผู้นำเข้ายื่นเฉพาะเอกสารที่เปลี่ยนแปลง 
 
สำหรับผู้ใช้ และผู้ใช้ท่ีประสงค์จะประกอบกิจการเป็นตัวแทนฯ 
1. ยื่นคำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายฯ (สค.02) ต่อ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้ งอยู่ หรือสถานที่
เ ก ็ บสารละลายฯ  ต้ั งอยู่  หร ื อยื่ นผ ่ านระบบอ ิน เทอร ์ เ น็ ต 
http://www.excise.go.th พร้อมหลักฐานดังนี้ 
- ทะเบียนบ้านของโรงอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ และ

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต 
- หนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและ

ผู้รับมอบอำนาจ 
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน 
- รายการประเภทสินค้า กรรมวิธีการผลิต หรือการนำไปใช้ใน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ 
- รายชื่อผู้ที่จะขายและผู้ที่จะซื้อสารละลายฯ (ต้องเป็นผู้รับได้รับ

อนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว) 
- ราคาซื้อสารละลายฯเดือนปัจจุบัน 
- สถานที ่เก็บสารละลาย และแผนที ่แสดงเส้นทางไปยังสถาน

ประกอบการและสถานที่เก็บฯ 

- ผู้อำนวยการสรรพสามิตภาค เฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
(กรณมีีสถานประกอบการหลายแห่ง หลายพื้นท่ี แต่อยู่ในภาค
เดียวกัน หรือ ปริมาณเกินหกแสนลิตรต่อปี) 

- ผู้อำนวนการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2   
(กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง ต่างพื้นที่ และต่างภาค 
ไม่จำกัดจำนวน) 

4. ให้ปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค0616/ว56 ลว. 
17 ก.พ. 65 เรื่อง  

http://www.excise.go.th/
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363379.pdf
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- หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทำการ
ตรวจสอบในสถานประกอบการ สถานที ่ เก ็บสารละลายฯ 
ตลอดจนบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับ-จ่าย สาร
ละลายฯ และเอกสารที่กับกับการซื้อ ผลิต จำหน่าย จ่ายโอน
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากการใช้สารละลายฯ ตลอดเวลาทำการ 

- หนังสือสัญญาค้ำประกันฯของธนาคารภายในประเทศ (ร้อยละ
สิบห้าของภาษีสรรพสามิตตามจำนวนสารละลายที ่ขอรับ
อนุญาต) กรณีขอใช้ตั้งแต่สามแสนหกหมื่นลิตรขึ้นไป 

- ข ้ อตกลงการขออน ุญาต เป ็นผ ู ้ ใ ช ้ สารละลายประ เภท
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่เสียภาษีในอัตรา
ศูนย์ เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

2. ผู้ใช้ หรือผู้ใช้ที่เป็นตัวแทนฯ ต้องทำข้อตกลงฯ ตามแบบที่กำหนด 
ยื่นพร้อมกับคำขออนุญาต 

3. ผู ้ ใช ้ หร ือผ ู ้ ใช ้ท ี ่ เป ็นต ัวแทนฯ มีความประสงค์เปล ี ่ยนแปลง
รายละเอียดการอนุญาตเพิ ่มเติมที ่ไม่กระทบต่อชื ่อหรือปริมาณ
สารละลายที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบ 
ก่อนการดำเนินการไมน่้อยกว่า 3 วัน 

4. ใบอนุญาตใช้สารละลายฯ (สค.02) มีอายุคราวละ 1 ปีนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาต และเก็บใบอนุญาตไว้ ณ สถานประกอบการ 

5. กรณีผู้ใช้มีความประสงค์จะขออนุญาตในปีต่อไป โดยไม่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่กระทบต่อข้อมูลตามเอกสารเดิมที่ยื่นไว้ ให้ยื่นคำขอ
อนุญาตพร้อมด้วยต้นฉบับใบอนุญาตแบบ สค.02 เดิมพร้อม
หลักฐานดังนี้ 
-  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน 
-  หนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและ

ผู้รับมอบอำนาจ 
- ข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายฯ 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363379.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363379.pdf
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6. ก่อนสิ ้นกำหนดระยะเวลาในใบอนุญาต หากผู ้ใช้ฯ ที ่ประสงค์จะ
ดำเนินการต่อไป ให้ยื่นคำขออนุญาต (สค.02) ไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาในใบอนุญาต และเมื่อได้ยื่นคำขออนุญาต
แล้ว ให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าผู ้ออกใบอนุญาตจะสั ่งไม่ออก
ใบอนุญาตให้ 

 
4 การเลิกกิจการ การ

โอนกิจการ การย้าย 
ควบกิจการ การระงับ 

และเพิกถอนการ
อนุญาต 

1. กรณีเลิก โอน ย้าย หรือควบกิจการ ให้ผู ้ใช้แจ้งเป็นหนังสือก่อน
ดำเนินการอย่างน้อย 7 วัน  

2. กรณีผ ู ้ใช ้ถ ึงแก่ความตามยให้ผ ู ้ร ับผิดชอบแจ้งให้เจ ้าพนักงาน
สรรพสามิตทราบเป็นหนังสือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู ้ใช้ถึงแก่
ความตาย 

3. กรณีเลิกหรือโอนกิจการ หรือผู้ใช้ถึงแก่ความตาย หากมีสารละลายฯ
คงเหลือ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตเพ่ือตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบ
แล้วสามารถจำหน่ายสารละลายให้ผู้ใช้ที่ร ับอนุญาตรายอื ่น หรือ
ส่งคืนผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า หรือผู้ใช้ที ่เป็นตัวแทนขาย
สารละลายซึ่งเป็นผู้ขายสารละลายฯ ให้แก่ผู้ใช้นั้นได้ 

4. กรณีการโอน หรือควบกิจการ ผู้ใช้ได้รับสิทธิในการซ้ือสารละลายจาก
ตัวแทนที่ควบกิจการหรือผู ้รับโอนกิจการได้จนกว่าใบอนุญาตจะ
หมดอายุ 

5. ผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมฯ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการขอ
อนุญาตฯ อาจถูกระงับหรือเพิกถอนการอนุญาตเป็นผู้ใช้ได้ 
 

กรณีเลิกหรือโอนกิจการ หรือผู้ใช้ถึงแก่ความตาย 
1. ตรวจสอบปริมาณสารละลายฯ คงเหลือ 
2. ทำหนังสืออนุญาตการขนกำกับไปกับสารละลายฯ ที่ขน 

 
 
กรณีการระงับหรือเพิกถอนการอนุญาต 
1. ให้ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 มี

อำนาจสั่งระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ ได้ทั่วราชอาณาจักร 
2. สรรพสามิตพื้นที่ และผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค มี

อำนาจสั่งระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ ได้เฉพาะที่อนุญาต 
เมื ่อมีคำสั ่งระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ ให้แจ้งผู ้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า ผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนฯ และ
กรมสรรพสามิตทราบ 

5 การเสื่อมสภาพ หรือ
ทำลาย 

1. สารละลายฯที่ผ่านการใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ และไม่ประสงค์จะ
นำไปใช้ และต้องการทำลายสารละลายฯ ให้ยื่นหนังสือขอทำลาย ณ 
สำนักงานสรรพสามิตพื ้นที ่แห่งท้องที ่ที ่สถานที่เก็บสารละลายฯ 
ตั้งอยู่ 

1. ตรวจสอบเอกสารและจำนวนสารละลายฯ ที่จะทำลาย 
2. จัดทำหนังสืออนุญาตให้ทำลายสารละลายฯ 
3. เมื่อดำเนินการเสร็จ ให้รายงานให้กรมสรรพสามิตทราบภายใน

วันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363379.pdf
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2. การทำลายสารละลายฯ ด้วยวิธีเผาไฟ โดยผู้ทำลายต้องเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ ต้องไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือทำลายโดยวิธีการอื่นที่ ผอ.สมฐ.2 
เห็นสมควร 

3. เมื ่อทำลายเสร็จ ให้รายงานให้สรรพสามิตพื ้นที ่ที ่อนุญาตทราบ
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 
6 หน้าที่ของผู้ได้รับ

อนุญาต/เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
1. เมื่อได้รับสิทธิเสียภาษีอัตราศูนย์ ให้แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่ง

ท้องที่ท่ีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุม
โรงอุตสาหกรรมทราบเป็นหนังสือ 

2. จัดทำใบกำกับการขนส่งแบบที่ 1 กำกับไปกับการขนส่ง และต้องไป
ตามเส้นทางที่กำหนดในใบกำกับการขนส่ง 

3. จัดทำบัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามแบบ (ภส.
07-01) จัดทำบัญชีประจำวันแสดงการผลิตและจำหน่าย ตามแบบ 
(ภส.07-02) โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่ที่มีเหตุ
ต้องลงรายการนั้น และเก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี 

4. จัดทำงบเดือนแสดงการรับ-จ่ายสารละลายฯ ตามแบบ (สค.04) 
จัดทำรายละเอียดแสดงการรับ-จ่ายสารละลายฯ (สค.04ก) และ
นำส่งให้สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนที่จำหน่ายหรือส่งมอบสารละลายฯ 

 
ผู้นำเข้า 
1. เมื่อได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ ให้แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต

แห่งท้องที่ที่สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่มีการนำเข้าหรือ
ด่านศุลกากรที่มีการดำเนินการพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้า
สารละลายฯ ทราบเป็นหนังสือ 

การตรวจปฏิบัติการ 
1. รวบรวมข้อมูล ควบคุมและตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล

การรับ-จ่ายสารละลายฯ ของตัวแทน และผู้ใช้ ก่อนออกตรวจ
ปฏิบัติการฯ 

2. รายที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สารละลาย (Rubber Solvent และ 
White Spirit) จำนวนตั้งแต่ 30,000 ลิตรขึ้นไป ตรวจรายละ
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 

3. มีเจ้าหน้าที ่สรรพสามิตอย่างน้อย 2 คน มีข้าราชการระดับ
ชำนาญการหรือระดับอาวุโสขึ้นไปเป็นหัวหน้า 

4. จัดทำทะเบียนคุมและหนังสือนำตัวออกตรวจปฏิบัติการ 
5. ตรวจปฏิบัติการแต่ละรายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 2 

วัน 
6. ตรวจตามบ ันท ึกการตรวจปฏ ิบ ัต ิการต ัวแทนหร ือผ ู ้ ใช้

น้ำมันหล่อลื่น (แบบ Solvent 01) 
7. หากตัวแทน หรือผู ้ใช้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ให้รายงานผู้ที่

เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย 
8. พื้นที่จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจปฏิบัติการ (แบบ Solvent 

02) พร้อมสำเนาบันทึกการตรวจฯ (แบบ Solvent 01) ให้ 
สมฐ. 2 และ สนง.สรรพสามิตภาคทราบภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363378.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363376.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/86.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/86.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/86.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/86.PDF
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2. จัดทำใบกำกับการขนส่งแบบที่ 1 นำแบบ สค. 01 ที่ได้รับอนุญาต
แล้ว และเอกสารที่ผ่านพิธีการศุลกากร กำกับไปกับการขนส่ง และ
ต้องไปตามเส้นทางที่กำหนดในใบกำกับการขนส่ง 

3. จัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้าฯ ตามแบบ (ภส.07-03) จัดทำให้
แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่ที่มีเหตุต้องลงรายการนั้น และเก็บ
ไว้ที่สำนักงานหรือสถานที่เก็บฯ ของผู้นำเข้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

4. จัดทำงบเดือนแสดงการรับ-จ่ายสารละลายฯ ตามแบบ (สค.04) 
จัดทำรายละเอียดแสดงการรับ-จ่ายสารละลายฯ (สค.04ก) และ
นำส่งให้สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที ่สำนักงานศุลกากรหรือด่าน
ศุลกากรที ่มีการนำเข้าหรือด่านศุลฯ ที ่มีการดำเนินการพิธีการ
ศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่จำหน่ายหรือส่งมอบสารละลายฯ 

 
ผู้ใช้และผู้ใช้ท่ีเป็นตัวแทน 
1. ผู้ใช้ที่เป็นตัวแทนทำการขนสารละลายฯ ตั้งแต่สามพันลิตรขึ ้นไป 

ต้องทำใบกำกับการขนส่ง แบบ 2 กำกับไปกับการขนส่ง และต้องไป
ตามเส้นทางที่กำหนดในใบกำกับการขนส่ง 

2. ผู ้ใช้ที ่ร ับสารละลายฯ ตั้งแต่สามพันลิตรขึ ้นไป ต้องแจ้งการรับ
สารละลายฯ เป็นหนังสือ หรือโดยทางโทรสาร หรือทางโทรศัพท์ 
หร ือย ื ่นผ ่านระบบอินเตอร ์ เน ็ต http://www.excise.go.th ให้
สรรพสามิตพ้ืนที่แห่งท้องที่ท่ีรับสารละลายฯ  

3. จัดทำบัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสารละลายฯ ตามแบบ (สค.
03) จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่ที่มีเหตุต้องลงรายการ
นั้น และเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันลงรายการนั้น 

4. จัดทำงบเดือนแสดงการรับ-จ่ายสารละลายฯ ตามแบบ (สค.04) 
5. จัดทำรายละเอียดแสดงการรับ-จ่ายสารละลายฯ (สค.04ก) 

9. ภาคจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจปฏิบัติการ (แบบ Solvent 
02) พร้อมสำเนาบันทึกการตรวจฯ (แบบ Solvent 01) ให้ 
สมฐ. 2 ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 

 
 
กรณีตรวจสารละลายฯ ที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่สามารถรับเข้าปลายทาง 
- ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตจำนวน 2 คน ตรวจสอบรายละเอียด

ชนิด และจำนวนสารละลายฯ ตามใบกำกับการขนส่ง แบบที่ 1 
หรือแบบที่ 2 ว่าชนิด และจำนวนถูกต้องตรงกับแบบหรือไม่ 

- บันทึกรายละเอียด และสาเหตุการไม่รับสารละลายฯ และระบุ
หมายเลขถังที ่จะทำการขนกลับไปยังต้นทาง  ในด้านหลัง
ใบกำกับการขนส่ง แบบที่ 1 หรือ แบบที่ 2 พร้อมลงชื่อการ
ตรวจสอบ 

- ให้สรรพสามิตพื้นที่ปลายทางแจ้งสรรพสามิตพื้นที่ต้นทาง เพ่ือ
ตรวจสอบปริมาณสารละลายฯ ที่ทำการขนส่งกลับไปยังสถาน
ประกอบการต้นทาง  

- ให้รายงานผลการปฏิบัติ พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้สำนัก
มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ทราบภายในวันที่สิบห้า
ของเดือนถัดไป 

http://www.excise.go.th/
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/86.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/86.PDF
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363378.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363376.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363375.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/86.PDF
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363378.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363376.pdf
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6. นำส่งแบบ (สค.04) และ (สค.04ก) ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ทราบ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
   กรณีตรวจพบว่าสารละลายฯ ที ่ส ่งไปยังปลายทางไม่ได้

คุณภาพ หรือมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถรับเข้าปลายทางได้ ให้ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู ้นำเข้า หรือผู ้ใช้ที ่ เป็นตัวแทน แจ้ง
สรรพสามิตพื ้นที ่ปลายทาง พร้อมชี ้แจ้ง เหตุผลและสาเหตุ ระบุ
หมายเลขถังเก็บ หรือสถานที่เก็บให้ชัดเจนในใบกำกับการขนส่ง เพื่อ
ตรวจสอบรับรองแล้วทำการขนส่งกลับไปยังสถานประกอบการต้นทาง 

   ยานพาหนะที่ใช้ขนสารละลายฯ ต้องแสดงข้อความให้ชัดเจน
ว่า “สารละลายฯ หรือ Hydrocarbon Solvent” โดยใช้อักษรสีสัม 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 1 นิ้ว และพื้นสีขาวขนาดไม่น้อยกว่า 6 x 31 
นิ้ว แสดงไว้ด้านข้างหรือด้านหน้าของยานพาหนะหรือจัดทำป้ายแสดง
ข้อความดังกล่าวไว้ 

 
7 ความรับผิดของผู้รับ

อนุญาต 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้นำเข้า 
1. กรณีสารละลายฯ ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์เกิดการสูญหาย หรือขาด

จำนวนไปเกินกว่าร้อยละ 0.5 หรือมิได้นำไปใช้ในอุตสาหกรรมจริง 
เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าชำระภาษี 
ในอัตราภาษีที่กำหนดไว้ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี
เกิดขึ้นพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าสูญหาย
หรือขาดจำนวนไปโดยเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควร ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 2 
     กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีส่วนร่วมในการ

กระทำผิดร่วมกับผู้ใช้ท่ีได้รับอนุญาตฯ ไม่ว่าในฐานะผู้ใช้ ตัวการ หรือ
ผู้สนับสนุน กรมสรรพสามิตจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าต่อไป 

 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363376.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363378.pdf
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ผู้ใช้ หรือผู้ใช้ที่เป็นตัวแทน 
1. กรณีสารละลายฯ สูญหายหรือขาดจำนวน จากสถานประกอบการ 

หรือสถานที่เก็บฯ จากจำนวนที่รับหรือนำเข้าเก็บโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร หรือไม่ได้นำไปใช้ในอุตสาหกรรมจริง ผู้ใช้ต้องชำระเบี้ยปรับ
ตามข้อตกลงฯ จำนวน 2 เท่าของค่าภาษี  ในอัตราภาษี ณ วันที่ความ
รับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

2. กรณีการขนสารละลายฯ จากผู้ใช้ที่เป็นตัวแทนไปยังผู้ใช้อ่ืนหรือไปยัง
สถานที่อื่น หากสูญหายหรือขาดจำนวนไปเกินกว่าร้อยละ 0.5 ต้อง
ชำระเบี้ยปรับจำนวน 2 เท่าของค่าภาษี ในอัตราภาษี ณ วันที่ความ
รับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าสูญหายหรือ
ขาดจำนวนไปโดยเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควร ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

   
กรณีผู้ใช้แจ้งความอันเป็นเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็น

เท็จ นำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือยื่นบัญชีหรือเอกสารอันเป็น
เท็จ แล้วแต่กรณีแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งหากการกระทำดังกล่าวทำให้กรม
สรรพสามิตได้รับความเสียหายไม่ได้รับค่าภาษีที่พึงจะได้ตามกฎหมาย 
กรมสรรพสามิตจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใช้ต่อไป 

กรณีผู้ใช้มีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon 
Solvent) ที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วนไว้ในครอบครอง ขาย
หรือมีไว้เพื่อขายน้ำมันหล่อลื่นที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน 
กรมสรรพสามิตดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใช้ต่อไป   
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8 บทกำหนดโทษ 1. ให้ถือว่าสารละลายฯ นั้นไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ จึงมี
หน้าที่ต้องชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ในอัตราที่กำหนดไว้ ณ วันที่
ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น ในกรณีดังนี้ 
- ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าไม่ยื่นแบบคำขอเสียภาษีใน

อัตราศูนย์ฯ (สค.01) หรือไม่จำหน่ายหรือส่งมอบสารละลายฯ 
ให้แก่ผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจาก
กรมสรรพสามิต  

- ผู ้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผ ู ้นำเข ้าไม่ แจ ้งเจ ้าพน ักงาน
สรรพสามิตแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่หรือเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบเป็นหนังสือ หรือไม่
แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่สำนักงานศุลกากรหรือ
ด่านศุลกากรที่มีการนำเข้าหรือด่านศุลกากรที่มีการดำเนินพิธี
การศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าสารละลายฯทราบเป็นหนังสือ  

- ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ไม่มีใบกำกับการขนส่งตามแบบที่ 1 
หรือผู้นำเข้าไม่มีใบกำกับการขนส่งตามแบบที่ 1 แบบ สค. 01 ที่
ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต พร้อมเอกสารที่ผ่านพิธีการ
ศุลกากร กำกับไปกับสารละลายฯ ที่ทำการขนส่ง แล้วแต่กรณี  

- ยานพาหนะที่ใช้สำหรับการขนสารละลายฯ ที่เสียภาษีในอัตรา
ศูนย์ไม่แสดงข้อความที ่กำหนดให้ชัดเจน  ไว้ที ่ด ้านข้างหรือ
ด้านหน้าของยานพาหนะท่ีขนส่งตลอดระยะเวลาที่ทำการขนส่ง  

- ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าหรือผู้ใช้สารละลายฯ เก็บ
สำเนาเอกสารใบกำกับการขนส่งไว้รวมกับสำเนาหลักฐานการ
จำหน ่าย หร ือส ่งมอบ ไว ้ท ี ่ โรงอ ุตสาหกรรมหร ือสถาน
ประกอบการ น้อยกว่าห้าปี  

 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363375.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363375.pdf
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2. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้าไม่ทำบัญชีประจำวัน ไม่ส่งงบเดือน 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจำท้ังปรับ 

3. ผู ้ใช้ไม่ทำบัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่าย และจำนวนคงเหลือ
สารละลายฯ (สค. 03) หรือไม่จัดทำงบเดือนแสดงการรับ-จ่าย
สารละลายฯ (สค.04 และ สค.04ก) พร้อมนำส่งให้สำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ มีโทษปรับเป็นเงินสองพันบาทถ้วน 

 

9 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสินค้าสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้าเพื่อนำไปใช้
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (สค.01) 

2. แบบคำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู ้ ใช้ สารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง 
ๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนเพ่ือจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
(สค.02) 

3. ข้อตกลงการขออนุญาต เป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon Solvent) ที ่ เส ียภาษีในอัตราศูนย์ ที ่นำไปใช้ ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

4. หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าทำการตรวจสอบ 
5. บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ (ภส.07-01) 
6. บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย  (ภส.07-02) 
7. บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้าในราชอาณาจักร      (ภส.07-03) 
8. งบเดือนแสดงรายการวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอด

คงเหลือสินค้า (ภส.07-04) 

 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363377.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363378.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363376.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363375.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363379.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf
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9. บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน    
(สค.03) 

10. งบเดือนแสดงการรับ-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน     
(สค.04) 

11. รายละเอียดแสดงการรับ-จ่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน    
(สค.04ก) 

 
 

 

สามารถศึกษาดูรายละเอียดของ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กฎ ระเบียบ และดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง  

ได้ทางเว็ปไซด์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th  หัวข้อ กฎหมายระเบียบคำสั่ง และดาวน์โหลด 

 

 

 

นายนพดล  พิพัฒน์นภาพร 

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363377.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298155.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzcx/~edisp/uatucm371738.pdf
https://webdev.excise.go.th/act2560/



