
 
 

ระเบียบกรมสรรพสามิต 
วาดวยการขอยกเวนภาษีสาํหรับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 

(Hydrocarbon Solvent) ที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ พ.ศ. 2552 
 

-------------------------- 
 
เพ่ือใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเวนภาษีสําหรับสําหรับสารละลายประเภท

ไฮโดรคารบอน  (Hydrocarbon Solvent) ที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการยกเวนภาษีสําหรับสารละลายประเภท
ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 21 
กันยายน พ.ศ. 2552 เปนไปโดยถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 
ขอ 3 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 13  ขอ 14  ขอ 16 ขอ 17 ขอ 18 ขอ 19 และ
ขอ 20 แหงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการยกเวนภาษีสําหรับสารละลาย
ประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นําไปใช ในอุตสาหกรรมตางๆ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 
21 กันยายน พ.ศ. 2552 อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

 
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการขอยกเวนภาษีสาํหรับ

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ พ.ศ. 
2552” 

 
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป 
 
ขอ 3 ใหผูอํานวยการสํานกัมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เปนผูรักษาการและ

วินิจฉัยสั่งการ และผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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หมวด 1 
ขอความทั่วไป 

 
       ขอ 4 ในระเบียบนี ้

“สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน” หมายความวา สารละลายประเภท
ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศ
กําหนด ซ่ึงผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาไดขอยกเวนภาษีเพ่ือนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ  

“อุตสาหกรรมตางๆ” หมายความวา อุตสาหกรรมที่ใชสารละลายประเภท
ไฮโดรคารบอน แตไมรวมถึงอุตสาหกรรมที่ใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนเปนเชื้อเพลิงหรืออยาง
เช้ือเพลิง หรือใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ํามันหรือผลิตภัณฑน้ํามัน 
ที่ใชเปนเชื้อเพลิงหรืออยางเช้ือเพลิง 

“ผูใช” หมายความวา เจาของหรือผูจัดการ หรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานในอุตสาหกรรมตางๆ ที่ใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน และใหหมายความรวมถึง 
ผูประกอบกิจการที่เปนตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนเพื่อจําหนายใหแกผูใช
สารละลายประเภทไฮโดรคารบอนในอุตสาหกรรมตางๆ ดวย 

“สถานประกอบการ” หมายความวา สถานที่ต้ังในการดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมตางๆ ที่ใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน หรือสถานที่ต้ังในการดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
การจําหนายสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนใหแกผูใช หรือสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 
หรือสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา 

 
หมวด 2 

การขออนุญาต และการออกใบอนุญาต 
 
ขอ 5 การยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ใหสิทธิ

เฉพาะผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนาํเขาสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ซ่ึงจําหนายหรือสงมอบ
สารละลายประเภทไฮโดรคารบอนใหแกผูใชตามที่ระบุไวในการขออนุญาตและไดรับอนุญาตตามขอ 12 
แลวเทานั้น 

 
ขอ 6 ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาที่ประสงคจะขอยกเวนภาษีสรรพสามิต

สําหรับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ ใหยื่นคําขอตามแบบ  
สค.01 แนบทายระเบียบ ดังนี้ 

6.1 กรณีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร  
ใหผูประกอบอุตสาหกรรมยื่นคําขอตอสรรพสามิตพื้นที่แหงทองที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยูลวงหนา 
ไมนอยกวาสามวันกอนนําออกจากโรงอตุสาหกรรม 
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6.2 กรณีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่นําเขามาในราชอาณาจักร ใหผูนํา

เขายื่นคําขอตอสรรพสามิตพื้นที่แหงทองที่ที่ดานศุลกากรที่มีการนําเขา หรือดานศุลกากรที่มีการ
ดําเนินพิธีการศุลกากรตรวจปลอยสนิคาลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนนําเขา  

6.3 การยื่นคําขอตาม 6.1 หรือ 6.2 ผูยื่นคําขอตองมีหลักฐานประกอบคําขอ 
ดังนี้ 

6.3.1 รายชื่อผูใช และจํานวนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่จะ
จําหนายหรือที่จะนําออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือที่จะนําเขาในราชอาณาจักรแลวแตกรณี ทั้งนี้ 
รายชื่อผูใชตองปรากฏตรงกับที่ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแลว  

6.3.2 หลักฐานแสดงความยินยอมจากผูนําเขา ใหเจาพนักงานสรรพสามิต 
เขาทําการตรวจสอบในสถานประกอบการ ตลอดจนบัญชี เอกสาร หลักฐานตางๆ เกี่ยวกับการรับ-จาย
สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ที่ไดรับการยกเวนภาษีสําหรับกรณีนําเขามาในราชอาณาจักรได
ตลอดเวลาทําการ 

 
ขอ 7 เมื่อเจาพนักงานสรรพสามิตไดตรวจสอบคําขอ หลักฐานตางๆ ตามขอ 6 แลว 

หากเห็นวาถกูตอง ครบถวน ใหเสนอสรรพสามิตพื้นที่ เพ่ือพิจารณาอนุญาตใหแกผูประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผูนําเขานั้น ในแบบคําขอตามขอ 6  

 
ขอ 8 ผูใชที่ประสงคจะใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนในอุตสาหกรรมตางๆ  

ใหยื่นคําขออนุญาตตอผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 หรือสรรพสามิตพื้นที่
แหงทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู แลวแตกรณี ตามแบบ สค.02 ทายระเบียบนี้ พรอมหลักฐาน 
ดังนี้ 

8.1 รายการประเภทสินคาหรือวัตถุประสงค ที่นําสารละลายประเภท
ไฮโดรคารบอนไปใช 

8.2 ขบวนการผลิตและสูตรการผลิตหรือการนําไปใชซ่ึงสินคาของผูใชกรณี               
ที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ 

8.3 รายการชนิดและจํานวนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ตองการซ้ือมา
ใชตอเดือนและสถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 

8.4 รายชื่อผูที่จะขายสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนใหกับตน ทั้งนี้ รายชื่อ
ดังกลาวจะตองเปนไปตามที่ระบุไวในการขออนุญาตจากกรมสรรพสามิต 

8.5 หนังสือแสดงความยินยอมใหเจาพนักงานสรรพสามิตเขาทําการตรวจสอบ
สถานประกอบการ ตลอดจนบัญชี เอกสาร หลักฐานตางๆ เกี่ยวกับการรับ-จาย และการใชสารละลาย
ประเภทไฮโดรคารบอน และเอกสารอืน่ๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อ ผลิต จําหนาย จาย โอนผลิตภัณฑที่
ผลิตไดจากการใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนไดตลอดเวลาทําการ 
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8.6 บันทึกขอตกลงวาจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กรม

สรรพสามิตกําหนด 
8.7 ราคาซ้ือขายสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนเดือนปจจุบัน 
8.8 ใบอนุญาตตามแบบ สค.02 ตนฉบับเดิม ในกรณีท่ีขอตออายุใบอนุญาตหรือ

ขอแกไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต 
8.9 หลักฐานอื่นๆ (ถามี) 
การพิจารณาคําขออนุญาตตามวรรคแรก ใหเปนไปตามขอ 12 
กรณีผูใชตามวรรคแรก มีสถานประกอบการหลายแหงและต้ังอยูในหลายพ้ืนท่ี  

ใหยื่นคําขออนุญาตตอผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพฒันาการจัดเก็บภาษี 2 ตามแบบ สค.02 
ทายระเบียบนี้ พรอมหลักฐานตามขอ 8.1-8.9 พรอมท้ังระบุท่ีต้ังและรายละเอียดเกี่ยวกบัพ้ืนท่ีท่ีมี
สถานประกอบการต้ังอยูใหชัดเจน 
 

ขอ 9 กรณีผูใชท่ีประสงคจะประกอบกิจการเปนตัวแทนในการซ้ือสารละลายประเภท
ไฮโดรคารบอนเพ่ือจําหนายใหแกผูท่ีใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนในอุตสาหกรรมตางๆ  
ใหยื่นคําขออนุญาตตอผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 หรือสรรพสามิต
พ้ืนท่ีแหงทองท่ีท่ีสถานประกอบการต้ังอยู แลวแตกรณี ตามแบบ สค.02ก ทายระเบียบนี้ พรอม
หลักฐาน ดังนี้ 

9.1 รายช่ือผูท่ีจะขายและผูท่ีจะซ้ือสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ท้ังนี้ 
รายช่ือดังกลาวจะตองเปนไปตามท่ีระบุไวในการขออนุญาตจากกรมสรรพสามิต 

9.2 รายการ ชนิด และจํานวนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนท่ีจะซ้ือและจะ
ขายตอเดือน  

9.3 หนังสือแสดงความยินยอมใหเจาพนักงานสรรพสามิตเขาทําการตรวจสอบ
ในสถานประกอบการ ตลอดจนบัญชีเอกสาร หลักฐานตางๆ เกี่ยวกับการรับ-จาย และการใช
สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน และเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือ จําหนาย จาย โอน 
สารละลายประเภทไฮโดรคารบอนไดตลอดเวลาทําการ  

9.4 บันทึกขอตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรม
สรรพสามิตกําหนด 

9.5 ราคาซ้ือขายสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนเดือนปจจุบัน 
9.6 ใบอนุญาตตามแบบ สค.02ก ตนฉบับเดิม ในกรณีท่ีขอตออายุใบอนุญาต 

หรือขอแกไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต 
9.7 หลักฐานอื่นๆ (ถามี) 
การพิจารณาคําขออนุญาตตามวรรคแรก ใหเปนไปตามขอ 12 
กรณีผูใชตามวรรคแรก มีสถานประกอบการหลายแหงและต้ังอยูในหลายพ้ืนท่ี 

ใหยื่นคําขออนุญาตตอผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ตามแบบ สค.02ก     
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ทายระเบียบนี้ พรอมหลักฐานตามขอ 9.1-9.7 พรอมทั้งระบุที่ต้ังและรายละเอียดเกี่ยวกบัพื้นที่ที่มี             
สถานประกอบการตั้งอยูใหชัดเจน 

 
ขอ 10 ผูใชที่ไดรับอนุญาตตามขอ 8 หรือขอ 9 แลวแตกรณี หากมีความประสงค           

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการอนุญาตเพิ่มเติมที่ไมกระทบตอช่ือและปริมาณสารละลายประเภท
ไฮโดรคารบอนที่ไดรับอนุญาตแลว ใหผูใชแจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูอนุญาต
ทราบเปนหนังสือเพ่ืออนุมติั กอนการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของไมนอยกวาสิบหาวัน 

 
ขอ 11 ผูใชตามขอ 8 หรือขอ 9 ตองทําขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลาย

ประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ที่ไดรับการยกเวนภาษีเพ่ือนําไปใชในอุตสาหกรรม 
ตางๆ ตอกรมสรรพสามิต ตามแบบขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 
(Hydrocarbon Solvent) ที่ไดรับการยกเวนภาษีเพ่ือนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ ทายระเบียบนี้ และ 
ยื่นตอผูอํานวยการสาํนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 หรือสรรพสามิตพื้นที่แหงทองที่ 
ที่สถานประกอบการตั้งอยู พรอมกับการยื่นคําขออนุญาต 

 
ขอ 12 เมื่อเจาพนักงานสรรพสามิตไดตรวจสอบคําขออนุญาตและหลักฐานตางๆ  

ตามขอ 8 หรือ 9 พรอมทั้งขอตกลงตามขอ 11 หากเห็นวาถูกตองครบถวน ใหเสนอผูมีอาํนาจ
พิจารณาอนุญาตใหแกผูใชในแบบคําขออนุญาตในจํานวนที่เหมาะสมตอไป เวนแต มีเหตุอันควร
สงสัยวาจะหลีกเลีย่ง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหมีอายุคราวละหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับอนุญาต  
และใหผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนเก็บใบอนุญาตไว ณ สถานประกอบการ โดยให 
เจาพนักงานสรรพสามิตมีอํานาจพิจารณาอนุญาต ดังนี้  

12.1 สรรพสามิตพื้นที่ มีอํานาจพิจารณาอนุญาตไดเฉพาะกรณีที่ผูใชมีสถาน
ประกอบการตั้งอยูในเขตทองที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

12.1.1 สําหรับจํานวนการใชไมเกินหนึ่งหมื่นลิตรตอเดือน  
12.1.2 สําหรับจํานวนการใชเกินกวาหนึ่งหมื่นลิตร แตไมเกินหาหมื่น

ลิตรตอเดือน โดยขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค 
เมื่ออนุญาตแลวใหสําเนาแบบคําขอพรอมหลักฐานแจงใหกรมสรรพสามิต

ทราบภายในวันที่สิบของเดือนถัดจากเดือนที่อนุญาต  
12.2 อํานาจในการพิจารณาอนุญาตตามขอ 8 วรรคสาม ขอ 9 วรรคสาม 

และในกรณีอื่นๆ นอกจากขอ 12.1 ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 2 หรือหัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สํานักมาตรฐานและพัฒนา 
การจัดเกบ็ภาษี 2 พิจารณาอนุญาตไดทั่วราชอาณาจักรโดยไมจํากัดจํานวน  
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ผูที่ขออนุญาตเปนผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนจํานวนตั้งแตสาม

หมื่นลิตรขึ้นไป ตองวางหลักประกันเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศจํานวนรอยละ
หาสิบของคาภาษีสรรพสามิตตามจํานวนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ขอรับอนุญาต และใน
ระหวางปหากมีการเพิ่มเติมจํานวนการใช ตองวางหลักประกันเพิ่มเติม  

ทั้งนี้ ในปถัดไปหากผูใชปฏิบัติตามประกาศขอบังคับที่กําหนด ผูมีอํานาจ
พิจารณาอนุญาตอาจพิจารณาผอนผันใหไมตองวางหลักประกันก็ได ทั้งนี้ เวนแตผูมีอํานาจพิจารณา
อนุญาตเห็นสมควรจะสั่งการเปนอยางอื่นก็ได 

กอนสิ้นกําหนดระยะเวลาในใบอนุญาต หากผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน
มีความประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ใหยื่นคําขออนญุาตตามขอ 8 หรือขอ 9 แลวแตกรณี ตอผูอํานวยการ
สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 หรือสรรพสามิตพื้นที่แลวแตกรณี ไมนอยกวาสิบหาวันกอน
สิ้นกําหนดระยะเวลาในใบอนุญาต และเมื่อไดยื่นคําขออนุญาตดังกลาวแลวใหดําเนินกิจการตอไปจนกวา           
ผูออกใบอนญุาตจะสั่งไมอนุญาตใหตอใบอนุญาตนั้น 

 
หมวด 3 

การขนสงและตรวจสอบสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน  
 

ขอ 13 เมื่อสรรพสามิตพื้นที่มีคําสั่งอนุญาตใหยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับสารละลาย
ประเภทไฮโดรคารบอนที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ ในแบบคําขอตามขอ 6 แลว ใหผูประกอบ
อุตสาหกรรมที่ไดรับยกเวนภาษีแจงใหเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยูหรือ               
เจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบเปนหนังสือ เพ่ือทําการตรวจสอบชนิดและจาํนวน
ของสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน กอนนําออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือใหผูนําเขาที่ไดรับยกเวน
ภาษีแจงใหเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองที่ที่ดานศุลกากรที่มีการนําเขา หรือดานศุลกากรที่มีการ
ดําเนินพิธีการศุลกากรตรวจปลอยสนิคาสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนทราบเปนหนังสือ เพ่ือทําการ
ตรวจสอบชนิดและจํานวนของสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่นําเขากอนสงไปเก็บยังสถานประกอบการ 

 
ขอ 14 การขนสงสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ไดรับการยกเวนภาษีของ 

ผูประกอบอตุสาหกรรม และผูนําเขา จะตองมีใบกํากับการขนสง ตามแบบที่ 1 ทายระเบียบนี้  
กํากับไปกับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ขนสงดวย และตองขนสงไปตามเสนทางที่กําหนดไว
ในใบกํากับการขนสงนั้น เวนแตเปนการขนสงทางทอ 

กรณีการขนสงสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ไดรับการยกเวนภาษีของ 
ผูนําเขาจากดานศุลกากรไปยังสถานที่เก็บสารละลาย จะตองนําคําขอยกเวนภาษี ตามแบบ สค.01  
ที่ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแลวตามขอ 6 พรอมเอกสารที่ผานพิธีการศุลกากร กํากบัไปกับ
สารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ทําการขนสง 
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ขอ 15 การขนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ไดรับการยกเวนภาษี จากผูใช 

ที่ประกอบกิจการเปนตัวแทนไปยังผูใชอื่น หรือสถานที่อื่น จํานวนตั้งแตหาพันลิตรขึ้นไป ตองมี
ใบกํากับการขนสงตามแบบที่ 2 ทายระเบียบนี้ กํากบัไปกับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ขนสง 
โดยตองขนสงไปตามเสนทางที่กําหนดไวในใบกํากับการขนสงนั้น เวนแต เปนการขนสงโดยทางทอ 

 
ขอ 16 ยานพาหนะที่ใชสําหรับการขนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ที่ไดรับการ

ยกเวนภาษีตองแสดงขอความใหชัดเจนวา “สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน” หรือ “Hydrocarbon 
Solvent” โดยใชตัวอักษรสีสม ขนาดไมนอยกวา 2x1 นิ้ว และพื้นสีขาว ขนาดไมนอยกวา 6x31 นิ้ว 
แสดงไวที่ดานขางหรือดานหนาของยานพาหนะที่ขนสงหรือจัดทําปายแสดงขอความดังกลาว ไวตลอด
ระยะเวลาที่ทําการขนสง 

 
ขอ 17 ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาหรือผูใชสารละลาย จะตองเก็บสําเนา

เอกสารใบกํากับการขนสงไวรวมกับสําเนาหลักฐานการจําหนายหรือสงมอบที่โรงอุตสาหกรรม หรือ
สถานประกอบการ เพ่ือใหเจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบไดตลอดเวลา ทั้งนี้ ตองเก็บรักษาไวไม
นอยกวา 5 ป 

 
ขอ 18 ผูใชที่รับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนจํานวนตั้งแตหาพันลติรขึ้นไปตองแจง

การรับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนนั้น เปนหนังสือ หรือโดยทางโทรสาร หรือโทรศัพท ในเวลา 
ทําการของราชการ โดยใหแจงสรรพสามิตพื้นที่แหงทองที่ที่รับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนนั้น 

 
ขอ 19  กรณีการขนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนไปถึงปลายทางแลวตรวจพบวา

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอนไมไดคุณภาพหรือมีเหตุจําเปน จนไมสามารถรับเขาหรือสูบถาย  
ณ สถานประกอบการปลายทางได และมีความประสงคขอนํากลับคืน ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือ
ผูนําเขาหรือผูใช แลวแตกรณี ดําเนินการ ดังนี้ 

19.1 แจงใหสรรพสามิตพื้นที่แหงทองที่ที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือ 
ผูนําเขาหรือผูใชที่ประกอบกิจการเปนตัวแทนซึ่งมีความประสงคขอนําสารละลายดังกลาวกลับคืน  
เปนหนังสือหรือโดยทางโทรสารเพื่อขออนุมัตินํากลับ โดยชี้แจงเหตุผลและระบุสาเหตุ ระบุหมายเลข
ถังเก็บซึ่งตองผานการตรวจสอบรับรองจากกรมสรรพสามิต หรือสถานที่เก็บใหชัดเจน พรอมหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา  

19.2 แจงใหสรรพสามิตพื้นที่แหงทองที่ที่ผูใชไมไดรับสารละลายดังกลาว
เปนหนังสือโดยชี้แจงและระบุสาเหตุที่ไมสามารถนําสารละลายไปใชในอุตสาหกรรมได พรอม
หลักฐานการอนุมัติใหนํากลับตามขอ 19.1 เพ่ือบันทึกผลการตรวจสอบขอเทจ็จริง และออกใบกํากับ
การขนสง ตามแบบที่ 3 ตอไป 
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ทั้งนี้ ในการขนสงสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนกลับคืนดังกลาวตองอยู

ภายใตการควบคุมของเจาพนักงานสรรพสามิต 
 

ขอ 20 เมื่อสรรพสามิตพื้นที่แหงทองที่ที่ผูใชไมไดรับสารละลายประเภท
ไฮโดรคารบอนไดรับแจงตามขอ 19.2 แลว ใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง เอกสารหลักฐาน  
โดยใหจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบขอเท็จจริงรวมกับผูใช พรอมทั้งผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต             
หรือโดยวิธีการอื่น และออกใบกํากับการขนสงประเภทไฮโดรคารบอน ตามแบบที่ 3 ทายระเบียบนี้ 
กํากับไปกับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ขนสงดวย และตองขนไปตามเสนทางที่กําหนดไวใน
ใบกํากับการขนสงนั้น พรอม แจงทางโทรสารใหสรรพสามิตพื้นที่แหงทองที่ที่ผูประกอบอตุสาหกรรม
หรือผูนําเขาหรือผูใช ที่ประกอบกิจการเปนตัวแทนตามที่ระบุไวในใบขนทราบ เพ่ือดําเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของตอไป  

 
ขอ 21 เมื่อสรรพสามิตพื้นที่ไดรับแจง ใหไปดําเนินการตรวจสอบชนิดและจํานวน

ของสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน พรอมทั้งลงลายมือช่ือในใบกํากับการขนสง ตามแบบที่ 3  
ทั้งนี้ หลังจากดําเนินการแลวเสร็จตองรายงานผลการปฏิบัติงาน พรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ 
ใหสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ทราบภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไปทุกครั้ง 
  

ขอ 22 อํานาจในการพิจารณา กรณีการนําสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ไมได
คุณภาพกลับคืนหรือมีเหตุจําเปน จนไมสามารถรับเขาหรือสูบถาย ณ ปลายทางได ใหเปนอาํนาจของ
สรรพสามิตพื้นที่แหงทองที่ที่ผูใชไมไดรับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 

 
หมวด 4 

การเลิกกิจการ การโอนกิจการ การยายหรือควบกจิการ 
 
       ขอ 23 การเลิกกิจการ การโอนกิจการ การยายสถานที่ทําการหรือควบกิจการ                          
ใหผูใชแจงเปนหนังสือใหผูออกใบอนญุาตทราบกอนดําเนินการอยางนอยเจด็วัน และในกรณีที่ผูใช 
ถึงแกความตายใหผูรับผิดชอบแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานสรรพสามิตทราบภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ผูใชถึงแกความตาย  

ในกรณีที่เลิกกิจการหรือโอนกิจการหรอืผูใชถึงแกความตายนั้น หากมี
สารละลายประเภทไฮโดรคารบอนคงเหลือเปนจํานวนเทาใด ใหผูใชหรือทายาทของผูใชที่ถึงแกความ
ตายแจงใหเจาพนักงานสรรพสามิตทราบเพื่อดําเนินการตรวจสอบ และเมื่อเจาพนักงานสรรพสามิต
ไดตรวจสอบยอดคงเหลือแลว ผูใชหรือทายาทของผูใชที่ถึงแกความตาย สามารถจําหนายสารละลาย
ประเภทไฮโดรคารบอนใหแกผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนรายอื่นที่ไดรับอนุญาตจาก 
กรมสรรพสามิต หรือสงกลับคืนใหผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา ผูใชที่ประกอบกิจการเปนตัวแทน 
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ในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตซึ่งเปนผูขาย
สารละลายประเภทไฮโดรคารบอนใหแกผูใชนั้นได  

ในการขนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนตามวรรคสอง ใหผูมีอํานาจ 
ในการพิจารณาอนุญาตตามขอ 12.1 หรือ 12.2 แลวแตกรณี มีหนังสืออนุญาตการขนกํากับไปกับ
สารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ขนดวย 

ในกรณีการโอนกิจการ หรือควบกิจการ ใหผูใชที่ซ้ือสารละลายประเภท
ไฮโดรคารบอนจากผูใชที่ประกอบกิจการเปนตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่
ควบกิจการหรือโอนกิจการ ไดรับสิทธิในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนจากผูควบกิจการ
หรือผูรับโอนกิจการไดจนกวาใบอนุญาตจะหมดอายุ 

การยกเลิก ระงับหรือเพิกถอนการใชใบอนุญาต ใหผูมีอํานาจตามขอ 12.2 
ยกเลิกระงับ หรือเพิกถอนการใชใบอนุญาตไดทั่วราชอาณาจักร และผูมีอํานาจตามขอ 12.1  
มีอํานาจยกเลิก ระงับ หรือเพิกถอน การใชใบอนุญาตไดเฉพาะท่ีอนุญาต เมื่อสั่งการใหยกเลิก ระงับ 
หรือเพิกถอนการเปนผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนแลว ใหแจงการยกเลิก ระงับ หรือเพิกถอน 
ใหแกผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขา หรือผูใชที่ขายสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ใหทราบ 

 
หมวด 5 

การจัดทําบัญชีและงบเดือน 
 

ขอ 24 ผูประกอบอุตสาหกรรมและผูนําเขา ตองจัดทําบัญชีประจําวันแสดงการ              
รับ–จายสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ตามแบบ สค.03 ใหแกผูใชในแตละราย เก็บไวที่               
โรงอุตสาหกรรมหรือสํานักงานหรือสถานที่เก็บของผูนําเขา เพ่ือใหเจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ
ไดตลอดเวลา โดยใหจัดทํางบเดือนแสดงการรับ-จายสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ตามแบบ  
สค.04 และรายละเอียดแสดงการรับ-จาย สารละลายไฮโดรคารบอนตามแบบ สค.04ก ทายระเบียบนี้ 
และนําสงใหผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 และสรรพสามิตพื้นที่แหง
ทองที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยูหรือแหงทองที่ที่ดานศุลกากรที่มีการนําเขา หรือดานศุลกากรที่มีการ
ดําเนินการพิธีการศุลกากรตรวจปลอยสินคาทราบภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่จาํหนาย
หรือสงมอบสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 

 
ขอ 25 ผูใชตองจัดทําบัญชีประจําวันแสดงการรับ-จาย สารละลายประเภท

ไฮโดรคารบอน ตามแบบ สค.03 ทายระเบียบนี้ พรอมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบการขนสงเก็บไว
ประจําสถานประกอบการเพื่อใหเจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบไดตลอดเวลา 

การจัดทําบัญชีประจําวันและเอกสารประกอบตามวรรคหนึ่ง ตองทําใหแลวเสร็จ
ภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุที่จะตองลงรายการนั้นเกิดขึ้น และใหเก็บรักษาไวไมนอยกวาหาปนับ
แตวนัที่ลงรายการนั้น                                                 
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ขอ 26 ผูใชตองทํางบเดือนแสดงการรับ-จาย และการนําสารละลายประเภท
ไฮโดรคารบอนไปใชในอุตสาหกรรม ตามแบบ สค.04 และ สค.04ก ทายระเบียบนี้ และนําสงให 
เจาพนักงานสรรพสามิตทราบภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป 

 
หมวด 6 

มาตรการบังคับ 
 

ขอ 27 ในกรณีที่สารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ไดรับการยกเวนภาษี เกิดการ
สูญหายหรือขาดจํานวนไปเกินกวารอยละ 0.5 หรือมิไดนําไปใชในอุตสาหกรรมจริง ใหผูประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผูนําเขา ชําระภาษีสําหรับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนตามจํานวนที่สูญหาย
หรือขาดจํานวนไป หรือมิไดนําไปใชในอุตสาหกรรมจริง ในอัตราภาษีที่ใชบังคับ ณ วันที่ความรับผิด
ในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น พรอมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม เวนแตจะพิสูจนไดวาเปนการสูญหายหรือ
ขาดจํานวนไปโดยเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลอันสมควร และไดรับความเห็นชอบจาก
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษ ี2 

 
ขอ 28 ในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขา มิไดปฏิบัติตาม ขอ 5 ขอ 6  

ขอ 13 ขอ 14 ขอ 16 ขอ 17 ในระเบียบนี้ ใหถือวาสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ขอยกเวน
ภาษีนั้น ไมไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีสรรพสามิต ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขา มีหนาที่
ตองชําระภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม สําหรับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนนั้น ในอัตราภาษีที่ใช
บังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น 

 
ขอ 29 กรณีผูประกอบอตุสาหกรรมหรือผูนําเขาหรือผูใชไมมีหรือไมนําใบกํากับ            

การขนสงสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน กํากับไปกับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ขน    
หรือขนสงสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนไปยังสถานที่อื่นนอกจากสถานที่กําหนดไวในใบกํากับ
การขนสง ใหถือวาสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนจํานวนนั้นไมไดรับอนุญาตใหยกเวนภาษี
สรรพสามิต 

 
ขอ 30 กรณีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนสูญหาย หรือขาดจํานวนไปจาก                 

สถานประกอบการจากจํานวนที่รับหรอืนําเขาเก็บของผูใชโดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือไมไดใช                   
ในอุตสาหกรรมจริง ผูใชตองชําระเบี้ยปรับตามขอตกลงที่ใหไวตอกรมสรรพสามิตจํานวนสองเทาของ               
คาภาษีสรรพสามิตสําหรับจํานวนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่สูญหาย หรือขาดจํานวนไป                     
หรือที่ไมไดนําไปใชในอุตสาหกรรมจริง ในอัตราภาษีที่ใชบังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะตองเสีย 
ภาษีเกิดขึ้น และผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 หรือสรรพสามิตพื้นที่ 
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6. หลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุญาตยกเวนภาษี  จํานวน......................ฉบับ  ดังนี้ 
6.1  สําเนาทะเบียนบานของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขออนุญาต 

6.2  หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

6.3  สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ท่ีออกใหไมเกิน 6 เดือน) 

6.4  รายชื่อ ท่ีอยู และจํานวนการซื้อของผูซื้อหรือผูใชท่ีไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต พรอมสําเนาหลักฐานการไดรับอนุญาต 

6.5  หนังสือแสดงความยินยอมจากผูนําเขา ใหเจาพนักงานสรรพสามิตเขาทําการตรวจสอบในสํานักงาน สถานที่เก็บ ตลอดจนบัญชี             
เอกสารหลักฐานตาง ๆ เก่ียวกับการรับ – จายสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ท่ีไดรับการยกเวนภาษีสําหรับกรณีนําเขาใน
ราชอาณาจักรไดตลอดเวลาทําการ 

6.6  หลักฐานอื่น ๆ ระบุ................................................................................................................................................ 
ขอ ค. เงื่อนไขวาดวยการขอยกเวนภาษีสรรพสามิตสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ 

7. เม่ือไดรับอนุญาตใหไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต สําหรับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ แลว 
ขาพเจาตกลงยินยอมจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี ้
7.1  ขาพเจาจะจําหนายสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนใหแก ผูใชหรือผูประกอบกิจการเปนตัวแทนในการซื้อ ตามรายชื่อผูใช              

ชนิด และจํานวนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ระบุไว ในคําขออนุญาตและกรมสรรพสามิตไดอนุญาตแลวเทานั้น 
7.2  การขนสงสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนขาพเจาจะจัดทําใบกํากับการขนสงตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนด และปฏิบัติ          

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ท่ีกรมสรรพสามิตกําหนดโดยเครงครัด 
7.3  หากขาพเจาไมปฏิบัติตามขอ 7.1 หรือ 7.2 ขาพเจาตกลงยินยอมชําระภาษี เบ้ียปรับ และเงินเพ่ิมตามจํานวนสารละลาย            

ประเภทไฮโดรคารบอน ท่ีไมไดรับสิทธิการยกเวนภาษี นั้น 
7.4  ขาพเจาจะจัดทําบัญชีประจําวันแสดงการรับ – จายสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่กรมสรรพสามิตกําหนด โดยจะจัดทํา                

ใหแลวเสร็จภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุตองลงรายเกิดขึ้น และจะเก็บบัญชีประจําวัน พรอมเอกสารประกอบการลงบัญชีไว              
ท่ีโรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการเพื่อใหเจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบไดตลอดเวลาทําการ ขาพเจาจะจัดทําและ         
นําสงงบเดือนแสดงการรับ – จายสารละลายฯ ตามหลักเกณฑ วิธีการ ท่ีกรมสรรพสามิตกําหนด 

7.5  หากสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ไดรับการยกเวนภาษีสูญหาย หรือขาดจํานวนไปในระหวางการขนสงเกินกวารอยละ 0.5          
หรือการครอบครอง หรือระหวางการเก็บเพ่ือรอจําหนาย โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ขาพเจาตกลงยินยอมรับผิดเสียภาษี เบ้ียปรับ 
สองเทาและเงินเพ่ิมตามจํานวนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่สูญหายหรือขาดจํานวนไป นั้น 

7.6  นอกจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้แลวขาพเจาจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศกรมสรรพสามิต 
ท่ีใชอยูในปจจุบัน หรือท่ีจะออกใชภายหนาทุกประการ 

       ขาพเจาไดอานขอความในเงื่อนไขดังกลาวขางตนโดยตลอดแลว เพ่ือเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี)  
ไวเปนสําคัญ 

        
 
       ลงชื่อ......................................ผูขออนุญาต (ประทับตรานิติบุคคล ถามี) 
                                                                                  (.....................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เขียนที่....................................................... 

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

เร่ือง  การขอใหเจาหนาทีไ่ปตรวจวัดสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพฒันาการจัดเกบ็ภาษี 2 

   ดวยขาพเจา (ช่ือนิติบคุคล)...................................................................ไดรับอนุญาต
นําเขาสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน โดยวิธีการยกเวนภาษี ตามใบอนุญาต สค.01 เลขที่................................
ลงวันที่..........................................................................มีความประสงคใหเจาพนักงานสรรพสามิต ไปตรวจวัด
จํานวนและชนดิของสารละลายกอนสงไปเก็บยังสถานทีต่างๆ ในวันที.่..............................................................
เวลา.......................น. ณ สถานที่.....................................................................โดยมีรายละเอียดสารละลายฯ 
ที่จะตรวจวัด ไดแก 

1...........................................................................จํานวน.................................ลิตร 
2...........................................................................จํานวน.................................ลิตร 
3...........................................................................จํานวน.................................ลิตร 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ขาพเจายินยอมปฏบิัตติาม มาตรา 23 แหง พ.ร.บ.               
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เก่ียวของ โดยเครงครัด 
ทุกประการ 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

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

การพิจารณาอนุญาต 
 
ความเห็น................................................................. 
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................. 
 
              ลงช่ือ.............................................. 
                       (...........................................) 
           ตาํแหนง.................................................. 
 

 
คําส่ัง         อนุญาต 
                 ไมอนุญาต 
............................................................................ 
............................................................................ 
 
                ลงช่ือ.............................................. 
                       (...........................................) 
           ตาํแหนง.................................................. 
 

 



 
หนังสือยินยอมใหเจาพนักงานสรรพสามิตเขาทําการตรวจสอบ 

 

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

เรียน      ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2   สรรพสามิตพื้นที่...................... 

ตามที่บริษัท.........................................................................................ย่ืนคําขอยกเวนภาษี
สรรพสามิต/คําขออนุญาต สําหรับ 

 ผูนําเขาสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน โดยการขอยกเวนภาษีสรรพสามิต ประจําเดือน......................... 
 ผูใชที่ประสงคจะประกอบกิจการเปนตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนเพื่อจําหนายใหแก 

     ผูที่ใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนในอตุสาหกรรมตางๆ  
 ผูใชที่ประสงคจะใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนในอุตสาหกรรมตางๆ 

ตามรายการขางลางนี้ 
1.....................................................จํานวน.....................................ลิตร 
2.....................................................จํานวน.....................................ลิตร 
3.....................................................จํานวน.....................................ลิตร 
         รวมจํานวน.....................................ลิตร 

บริษัทฯ ยินยอมใหเจาพนักงานสรรพสามิตเขาทําการตรวจสอบในสถานประกอบการ ตลอดจนบัญชีและ
เอกสารหลักฐานตางๆ ที่เก่ียวกับการรับ-จายสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต ได
ตลอดเวลาทําการ 

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

กรมสรร

และใบอนุญาต
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6. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต  จํานวน......................ฉบับ  ดังนี้ 

6.1  สําเนาทะเบียนบานของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขออนุญาต 

6.2  หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

6.3  สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ท่ีออกใหไมเกิน 6 เดือน) 

6.4  ขบวนการผลิต  สูตรการผลิต  หรือการนําไปใชซึ่งสินคาของผูใชกรณีนําไปใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ  
6.5  สถานที่เก็บสารละลายและแผนที่แสดงเสนทางไปยังสถานประกอบการและสถานที่เก็บสารละลายทุกแหง 
6.6  หนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคาร............................................................................................................. 
6.7  ขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ท่ีไดรับการยกเวนภาษี เพ่ือ                            

นําไปใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ  
6.8  หลักฐานอื่น ๆ ระบุ.................................................................................................................................... 
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6. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต  จํานวน......................ฉบับ  ดังนี้ 

6.1  สําเนาทะเบียนบานของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขออนุญาต 

6.2  หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

6.3  สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ท่ีออกใหไมเกิน 6 เดือน) 

6.4  รายชื่อ ท่ีอยู และจํานวนการซื้อของผูซื้อหรือผูใชท่ีไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต พรอมสําเนาหลักฐานการไดรับอนุญาต 

6.5  สถานที่เก็บสารละลายและแผนที่แสดงเสนทางไปยังสถานประกอบการและสถานที่เก็บสารละลายทุกแหง 
6.6  หนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคาร................................................................................................................. 
6.7  ขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ท่ีไดรับการยกเวนภาษี เพ่ือ                            

นําไปใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ  
6.8  หลักฐานอื่น ๆ ระบุ......................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารแนบ สค.02/สค.02 ก. 
 

สําหรับเจาพนกังาน
ทะเบียนรับเลขที่..................... 
วัน เดือน ป ที่รับ.................... 
เจาพนักงานผูรบั..................... 

 

ลําดบัที ่ ช่ือ/ชนิดสารละลาย ช้ือจากผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนําเขา/ 
ผูประกอบกิจการเปนตัวแทน (ระบุช่ือ) 

จํานวนที่อนุญาต
ตอเดือน (ลิตร) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 รวม  
 
 
 
 
 
 
       
 ลงช่ือ..............................................ผูขออนุญาต 
        (...........................................) 
            ประทับตรานิตบิุคคล (ถามี) 
 

คําส่ัง     อนญุาตตั้งแตวันที่..................ถึงวันที่............... 
            ไมอนุญาต 
 
 
 
                ลงช่ือ.............................................. 
                       (...........................................) 
           ตาํแหนง.................................................. 
                 วันที่................................................ 
 

 
 



 
 
 

บัญชีรายช่ือลูกคาบริษัท.................................................... 
ประกอบการยื่นคําขออนุญาต สค...........  เลขที่ ................. ลงวันที่ ............................. 

ลําดับที ่ ชื่อ/ที่อยู     
 บริษัท.............................................     
 ใบอนุญาตเลขที่................................     
 ตั้งอยูเลขที่.......................................     
 ......................................................     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 รวม     

 
 

 
                                    ............................................ผูขออนุญาต 
                                    ประทบัตรา (ถามี) 
 
 
 
 
 
 
 



ขอตกลงการขออนุญาต 
เปนผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (HYDROCARBON SOLVENT) 

ที่ไดรับการยกเวนภาษี  เพื่อนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ 
 

ทําที่ ................................................................... 
             วันที่ ..........เดือน .........................................พ.ศ....................... 

ขาพเจา ....................................................... โดย .......................................................................
ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  สํานักงานใหญต้ังอยู เลขที่ ............................ ถนน .............................................. 
ตําบล/แขวง ........................ อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ...................................โทรศัพท..................... 
ตอไปน้ีเรียกวา “ผูใช” ซ่ึงเปนผูใชตามขอ 4 ของระเบียบกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเวนภาษีสําหรับสารละลายประเภท
ไฮโดรคารบอน (HYDROCARBON SOLVENT) ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “สารละลาย” ที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ  

ผูใชใหสัญญาตอกรมสรรพสามิตโดยยินยอมตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 
1. ผูใชตกลงยินยอมใหเจาพนักงานสรรพสามิตเขาไปทําการตรวจสอบสํานักงานสถานที่เก็บสารละลายและ

สถานที่ผลิตสินคาที่ใชสารละลายทุกแหงที่ขาพเจาเปนเจาของหรือเปนผูมีสิทธิในสถานที่น้ัน ๆ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทางบัญชี
ที่เก่ียวกับการรับ-จายสารละลาย และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการซ้ือ ผลิต จําหนาย จาย โอน ผลิตภัณฑที่ผลิตไดจาก
สารละลายไดตลอดเวลา 

2. ผูใชตกลงจะซื้อสารละลายจากบุคคลที่มีรายชื่อตามที่ระบุไวในคําขอและไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
แลวเทาน้ัน และจะซื้อหรือขนสารละลายตามชนิดและจํานวนที่ไดรับอนุญาตใหใชไดในแตละเดือน 

3. ผูใชตกลงจะไมนําสารละลายไปจําหนาย จาย แจก โอน หรือสงมอบใหกับบุคคลอ่ืนหรือนําไปใชในการอ่ืน 
นอกจากอุตสาหกรรมหรือกิจการอ่ืนที่ผูใชไดรับอนุญาต เวนแตกรณีการเลิกกิจการหรือโอนกิจการหรือกรณีผูใชถึงแกความตาย 
หากมีสารละลายคงเหลือเปนจํานวนเทาใด ผูใชหรือทายาทของผูใชที่ถึงแกความตายสามารถจําหนายสารละลายดังกลาวใหผูใช
สารละลายประเภทไฮโดรคารบอนรายอ่ืนที่ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต หรือสงกลับคืนใหผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา 
ผูใชที่ประกอบกิจการเปนตัวแทนในการซ้ือสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตซ่ึงเปนผูขาย
สารละลายดังกลาวใหแกผูใช และหากมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนการซ้ือหรือการใชหรือสูตรการผลิตสินคาแลวแตกรณี ผูใช
จะแจงใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตทราบเปนหนังสือภายในสามวันกอนดําเนินการ 

4. กรณีขนสารละลายต้ังแตหาพันลิตรข้ึนไปตองมีและนําใบกํากับการขนสงตามแบบที่กรมสรรพสามิต
กําหนดกํากับไปกับสารละลายท่ีขนสง และพาหนะที่ใชสําหรับการขนสงสารละลายตองแสดงขอความใหเห็นชัดเจนวาเปน 
“สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน” หรือ “HYDROCARBON SOLVENT” โดยใชตัวอักษรสีสมขนาดไมนอยกวา 2 × 1 น้ิว 
และปายพื้นสีขาวขนาดไมนอยกวา 6 × 31 น้ิว แสดงไวที่ดานขางหรือดานหนาของพาหนะที่ขนสง หรือจัดทําปายแสดงขอความ
ดังกลาวไวตลอดระยะเวลาท่ีทําการขนสงดวย 

5. ผูใชที่รับสารละลาย ต้ังแตหาพันลิตรข้ึนไปตองแจงใหเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองที่ที่รับสารละลายน้ัน
ทราบเปนหนังสือ หรือโดยทางโทรสาร หรือโทรศัพท ในวันเวลาทําการของทางราชการ 

6. กรณีขนสารละลายจากผูใชที่ประกอบกิจการเปนตัวแทนไปยังผูอ่ืน หรือสถานที่อ่ืนหากสูญหายหรือขาด
จํานวนระหวางการขนสงเกินกวารอยละ 0.5 โดยไมมีเหตุอันสมควร ผูใชที่ประกอบกิจการเปนตัวแทนจะตองชําระเบี้ยปรับตอ
กรมสรรพสามิตเปนเงินจํานวนสองเทาของคาภาษีตามจํานวนที่สูญหาย หรือขาดจํานวนในอัตราภาษีที่ใชบังคับอยู ณ วันที่ความ
รับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึน เวนแตจะพิสูจนไดวาเปนการสูญหายหรือขาดจํานวนไปโดยเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผล
อันสมควร และไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
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7. กรณีสารละลายสูญหายหรือขาดจํานวนไปจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่เก็บจากจํานวนที่รับหรือ

นําเขาเก็บของผูใช โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือไมไดนําไปใชในอุตสาหกรรมจริง ผูใชจะตองชําระเบ้ียปรับตอกรม
สรรพสามิตเปนเงินจํานวนสองเทาของคาภาษีสรรพสามิตสําหรับจํานวนที่สูญหาย หรือขาดจํานวนไปหรือไมไดนําไปใชใน
อุตสาหกรรมจริง ในอัตราภาษีที่ใชบังคับอยู ณ วันที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึน เวนแตจะพิสูจนไดวาเปนการสูญ
หายหรือขาดจํานวนไปโดยเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลอันสมควร และไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

8. ผูใชตกลงจัดทําบัญชีประจําวันแสดงการรับ-จาย และจํานวนคงเหลือสารละลายประจําวันตามแบบทาย
ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการขอยกเวนภาษีสําหรับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นําไปใช
ในอุตสาหกรรมตางๆพรอมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบการลงบัญชี และเอกสารประกอบการขนสงเก็บไวประจําโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือสถานที่เก็บเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบไดตลอดเวลา                       

บัญชีประจําวันและเอกสารประกอบการลงบัญชีตามวรรคหน่ึง ใหทําใหแลวเสร็จภายในสามวันนับแตวันที่มี
เหตุตองลงรายการน้ันเกิดข้ึน และใหเก็บรักษาไวไมนอยกวาหาป นับแตวันที่ลงรายการน้ัน 

9. ผูใชตกลงจัดทํางบเดือนแสดงการรับ-จายสารละลาย ซ่ึงนําไปใชในอุตสาหกรรมพรอมทั้งนําสงใหสํานัก
มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  กรณีโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ กรณีโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการต้ังอยูในเขตจังหวัดน้ันๆ แลวแตกรณีภายในวันที่
สิบหาของเดือนถัดไปตามแบบทายระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการขอยกเวนภาษีสําหรับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 
(Hydrocarbon Solvent) ที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ 

10. กรณีผูใชขอเลิกกิจการหรือโอนกิจการหรือยายสถานที่ทําการหรือควบกิจการ ผูใชตองแจงใหเจาพนักงาน
ผูออกใบอนุญาตทราบกอนการดําเนินการไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยทําเปนหนังสือ 

กรณีผูใชถึงแกความตาย ใหทายาทของผูใชที่ถึงแกความตายแจงเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตทราบภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่ผูใชถึงแกความตาย โดยทําเปนหนังสือ 

สารละลายที่คงเหลือในกรณีเลิกกิจการหรือโอนกิจการหรือกรณีผูใชถึงแกความตาย หากเจาพนักงานสรรพสามิต 
ตรวจสอบยอดคงเหลือแลว ผูใชหรือทายาทของผูใชที่ถึงแกความตายสามารถจําหนายสารละลายดังกลาวใหผูใชสารละลายประเภท
ไฮโดรคารบอนรายอ่ืนที่ไดรับอนุญาต จากกรมสรรพสามิต หรือสงกลับคืนใหผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา ผูใชที่ประกอบ
กิจการเปนตัวแทนในการซ้ือสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตซ่ึงเปนผูขายสารละลายดังกลาว
ใหแกผูใชได 

11. ผูใชตกลงจะปฏิบัติตาม หากเจาพนักงานออกหนังสือเชิญใหไปพบเพ่ือสอบถาม ใหถอยคําหรือตอบขอ
ซักถามหรือใหสงบัญชี เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่จําเปนมาประกอบการพิจารณา พรอมทั้งอํานวยความสะดวกตามสมควร 

12. หากผูใชมิไดปฏิบัติตามขอบังคับในขอ 1 ขอ 5 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 วรรคหน่ึง หรือ ขอ 11 ผูใชยินยอม
ชําระเบ้ียปรับตอกรมสรรพสามิต เปนเงินจํานวนสองพันบาทถวน 

หากผูใชมิไดปฏิบัติตามขอบังคับในขอ 2 ขอ 3 หรือ ขอ 4 ผูใชยินยอมชําระเบ้ียปรับตอกรมสรรพสามิตเปน
เงินจํานวนหน่ึงเทาของคาภาษีสรรพสามิตตามจํานวนสารละลายที่กระทําผิดเงื่อนไขในขอน้ัน ๆ  ในอัตราภาษีที่ใชบังคับอยู ณ 
วันที่ความรับผิดในอันตองเสียภาษีเกิดข้ึน 
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13. นอกจากการปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลงน้ีแลว ผูใชตกลงปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง 
ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่กรมสรรพสามิตใชอยูในปจจุบันหรือที่จะออกใชภายหนา และยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งของเจา
พนักงานสรรพสามิตโดยเครงครัด 

ผูใชไดอานขอความในขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon 
Solvent) ที่ไดรับการยกเวนภาษี เพื่อนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ ขางตนน้ีโดยตลอดแลว เพื่อเปนหลักฐาน จึงไดลงลายมือชื่อ
พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 

ลงชื่อ ........................................................... ผูใช 
                    (.........................................................) 
 

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

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

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

  1. การขนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ไดรับการยกเวนภาษีตองปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาจัดทําใบกํากับการขนสงฯ นี้อยางนอย 2 ฉบับ สําเนาเก็บไวท่ีตนทาง สวนตนฉบับ 
ใหกํากับไปกับยานพาหนะที่ใชขนสงโดยเก็บไว ณ ผูรับสารละลายฯ ปลายทาง (ท้ังนี้ตองเก็บรักษาไวอยางนอย 5 ป) 

1.2 ยานพาหนะที่ใชขนสงสารละลายฯ ตองแสดงขอความ “สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน” หรือ “Hydrocarbon Solvent” 
อยางใดอยางหนึ่ง โดยใชตัวอักษรสีสมขนาดไมนอยกวา 2x1 นิ้ว และพ้ืนสีขาวขนาดไมนอยกวา 6x31 นิ้ว แสดงไวท่ี
ดานขางหรือดานหนาของยานพาหนะที่ขนสงหรือจัดทําปายแสดงขอความดังกลาวไวตลอดระยะเวลาที่ทําการขนสง 

 2. ใบกํากับการขนสงฯ ใหใชไดภายใน “2 วัน” นับแตเวลาที่ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือสถานท่ีเก็บสารละลายของผูนําเขา  
หากมี “เหตุสุดวิสัย” ไมสามารถขนสงไปยังปลายทางไดทันภายในเวลา 2 วัน ใหแจงเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองท่ีท่ีเกิด
เหตุสุดวิสัยนั้น เพ่ือออกใบกํากับการขนสงฯ ใบใหม 

 3. หากผูดําเนินการขนสงไมปฏิบัติตามขอ 1.1 หรือขอ 1.2 หรือขนสารละลายไปยังสถานที่อ่ืน นอกจากสถานที่ท่ีกําหนดไว     
ในใบกํากับการขนสงฯ ใหถือวาสารละลายฯ จํานวนนั้น ไมไดรับอนุญาตใหยกเวนภาษี 

 4. ในกรณีท่ีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนสูญหาย หรือขาดจํานวนไปเกินกวารอยละ 0.5 โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  หรือ
มิไดนําไปใชในอุตสาหกรรมจริง จากจํานวนที่ขอยกเวนภาษีท่ีความรับผิดในอันตองเสียภาษีเกิดขึ้น ใหผูประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผูนําเขา ตองชําระภาษีสําหรับจํานวนที่สูญหาย หรือขาดจํานวน หรือมิไดนําไปใชในอุตสาหกรรมจริงใน
อัตราภาษีท่ีใชบังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นตามกฎหมาย พรอมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม เวนแตจะ
พิสูจนไดวาเปนการสูญหายหรือขาดจํานวนไปโดยเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลอันสมควร และไดรับความเห็นชอบจาก
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
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เงื่อนไขการขนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ไดรับการยกเวนภาษี 

  1. การขนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ไดรับการยกเวนภาษีตองปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 ใหตัวแทนจัดทําใบกํากับการขนสงฯ นี้อยางนอย 2 ฉบับ สําเนาเก็บไวท่ีตนทาง สวนตนฉบับ ใหกํากับไปกับยานพาหนะ
ท่ีใชขนสง และใหถายเอกสารใบกํากับการขนสงฯ มอบใหผูรับสารละลายปลายทางเก็บไว 1 ฉบับ (ท้ังนี้ตองเก็บรักษาไว
อยางนอย 5 ป) 

1.2 ยานพาหนะที่ใชขนสงสารละลายฯ ตองแสดงขอความ “สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน” หรือ “Hydrocarbon Solvent” 
อยางใดอยางหนึ่ง โดยใชตัวอักษรสีสมขนาดไมนอยกวา 2x1 นิ้ว และพ้ืนสีขาวขนาดไมนอยกวา 6x31 นิ้ว แสดงไวท่ี
ดานขางหรือดานหนาของยานพาหนะที่ขนสงหรือจัดทําปายแสดงขอความดังกลาวไวตลอดระยะเวลาที่ทําการขนสง 

 2. ใบกํากับการขนสงฯ ใหใชไดภายใน “2 วัน” นับแตเวลาที่ออกจากที่เก็บสารละลายตัวแทน หากมี “เหตุสุดวิสัย” ไมสามารถ
ขนสงไปยังปลายทางไดทันภายในเวลา 2 วัน ใหแจงเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองท่ีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยนั้น เพ่ือออกใบกํากับ
การขนสงฯ ใบใหม 

 3. หากผูดําเนินการขนสงไมปฏิบัติตามขอ 1.1 หรือขอ 1.2 หรือขนสารละลายไปยังสถานที่อ่ืน นอกจากสถานที่ท่ีกําหนดไว     
ในใบกํากับการขนสงฯ ใหถือวาสารละลายฯ จํานวนนั้น ไมไดรับอนุญาตใหยกเวนภาษี 

 4. ผูรับสารละลายปลายทางตองเปน “ผูใชฯ” ตามความหมายในระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการขอยกเวนภาษี
สําหรับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ  

 5. ผูใชท่ีรับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ตั้งแตหาพันลิตรขึ้นไป ตองแจงใหเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองท่ีท่ีรับ
สารละลายประเภทไฮโดรคารบอนนั้นทราบ เปนหนังสือ หรือโดยทางโทรสารหรือโทรศัพทในเวลาทําการของทางราชการ 

 6. ในกรณีท่ีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนสูญหาย หรือขาดจํานวนไปเกินกวารอยละ 0.5 โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  หรือ
มิไดนําไปใชในอุตสาหกรรมจริง จากจํานวนที่ขอยกเวนภาษีท่ีความรับผิดในอันตองเสียภาษีเกิดขึ้น ใหตัวแทนตองชําระเบี้ย
ปรับตามขอตกลงที่ใหไวตอกรมสรรพสามิตจํานวนสองเทาของคาภาษีสรรพสามิตสําหรับจํานวนสารละลายประเภท
ไฮโดรคารบอนที่สูญหาย หรือขาดจํานวนไป ในอัตราภาษีท่ีใชบังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น เวนแต
จะพิสูจนไดวาเปนการสูญหายหรือขาดจํานวนไปโดยเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลอันสมควร และไดรับความเห็นชอบจาก
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
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เงื่อนไขการขนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ไดรับการยกเวนภาษี 

  1. การขนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่ไดรับการยกเวนภาษีตองปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขานําใบกํากับการขนสงฯ นี้ สําเนาเก็บไวท่ีตนทาง สวนตนฉบับใหกํากับไปกับ
ยานพาหนะที่ใชขนสงโดยเก็บไว ณ ผูรับสารละลายฯ ปลายทาง (ท้ังนี้ตองเก็บรักษาไวอยางนอย 5 ป) 

1.2 ยานพาหนะที่ใชขนสงสารละลายฯ ตองแสดงขอความ “สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน” หรือ “Hydrocarbon Solvent” 
อยางใดอยางหนึ่ง โดยใชตัวอักษรสีสมขนาดไมนอยกวา 2x1 นิ้ว และพ้ืนสีขาวขนาดไมนอยกวา 6x31 นิ้ว แสดงไวท่ี
ดานขางหรือดานหนาของยานพาหนะที่ขนสงหรือจัดทําปายแสดงขอความดังกลาวไวตลอดระยะเวลาที่ทําการขนสง 

 2. ใบกํากับการขนสงฯ ใหใชไดภายใน “2 วัน” นับแตเวลาที่ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือสถานท่ีเก็บสารละลายของผูนําเขา หรือ
ตัวแทนในการซื้อสารละลาย  

 3. หากผูดําเนินการขนสงไมปฏิบัติตามขอ 1.1 หรือขอ 1.2 หรือขนสารละลายไปยังสถานที่อ่ืน นอกจากสถานที่ท่ีกําหนดไว     
ในใบกํากับการขนสงฯ ใหถือวาสารละลายฯ จํานวนนั้น ไมไดรับอนุญาตใหยกเวนภาษี 

 4. ในกรณีท่ีสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนสูญหาย หรือขาดจํานวน หรือมิไดนําไปใชในอุตสาหกรรมจริง จากจํานวนที่               
ขอยกเวนภาษีท่ีความรับผิดในอันตองเสียภาษีเกิดขึ้น ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขา ตองชําระภาษีสําหรับจํานวน           
ท่ีสูญหาย หรือขาดจํานวน หรือมิไดนําไปใชในอุตสาหกรรมจริงในอัตราภาษีท่ีใชบังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะตองเสีย
ภาษีเกิดขึ้นตามกฎหมาย พรอมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม เวนแตจะพิสูจนไดวาเปนการสูญหายหรือขาดจํานวนไปโดยเกิดจาก
เหตุสุดวสิัยหรือมีเหตุผลอันสมควร และไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




