
 
 

ระเบียบกรมสรรพสามิต 

      วาดวย การตรวจปฏิบัติการผูประกอบกิจการเปนผูใชที่ประกอบกิจการเปนตัวแทน        

      ในการซ้ือสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนเพื่อจําหนายใหแกผูที่ใชสารละลายประเภท 

      ไฮโดรคารบอนในอุตสาหกรรมตางๆ และผูใชที่ใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน  

      (Hydrocarbon Solvent) ในอุตสาหกรรมตางๆ พ.ศ. 2554 

----------------------------------------------------- 

 

เพื่อใหการควบคุมและตรวจสอบผูประกอบกิจการเปนผูใชที่ประกอบกิจการเปนตัวแทนใน

การซ้ือสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนเพื่อจําหนายใหแกผูที่ใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนใน

อุตสาหกรรมตางๆ และผูใชที่ใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ใน

อุตสาหกรรมตางๆ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการยกเวนภาษีสําหรับ

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ เปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ และรัดกุม  
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ 

ขอ 20 แหงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการยกเวนภาษีสําหรับสารละลาย

ประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 21 

กันยายน พ.ศ. 2552 อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการตรวจปฏิบัติการผูประกอบ

กิจการเปนผูใชที่ประกอบกิจการเปนตัวแทนในการซ้ือสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนเพื่อจําหนายใหแก

ผูที่ใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนในอุตสาหกรรมตางๆ และผูใชที่ใชสารละลายประเภท

ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ในอุตสาหกรรมตางๆ พ.ศ. 2554”  
 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

ขอ 3 บรรดาระเบียบหรือคําสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
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ขอ 4 ใหเจาพนักงานสรรพสามิตที่สังกัดสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 หรือ

สังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีหนาที่รวบรวมขอมูล จัดทําแผนที่ (Tax Map) ควบคุมและตรวจสอบ 

รวมทั้งวิเคราะหขอมูลการรับ-จายสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) สําหรับ

ผูใชที่ประกอบกิจการเปนตัวแทนในการซ้ือสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนเพือ่จําหนายใหแกผูที่ใช

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอนในอุตสาหกรรมตางๆ และผูใชที่ใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 

(Hydrocarbon Solvent) ในอุตสาหกรรมตางๆ กอนการดําเนินการตรวจปฏิบัติการทุกครั้ง 
 

ขอ 5 ใหบุคคลตอไปนี้มีอํานาจหนาที่ในการตรวจปฏิบัติการและการอนุมัติการออก 

ตรวจปฏิบัติการ 

5.1 สรรพสามิตพื้นที่ หรือผูซ่ึงสรรพสามิตพื้นที่มอบหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

5.2 ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1- 10 หรือผูซ่ึงผูอํานวยการสํานักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 1- 10 มอบหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

5.3 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 หรือผูซ่ึงผูอํานวยการ

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 มอบหมาย ในเขตพื้นทีท่ั่วราชอาณาจักร 
 

ขอ 6 ในการตรวจปฏิบัติการใหตรวจปฏิบัติการผูใชที่ประกอบกิจการเปนตัวแทนใน     

การซ้ือสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนเพื่อจําหนายใหแกผูทีใ่ชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน      

ในอุตสาหกรรมตางๆ และผูใชที่ใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ใน

อุตสาหกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 

6.1 รายที่ไดรับอนุญาตใหใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ชนิดรับเบอร 

โซลเวนท (Rubber Solvent) และชนิดไวทสปริต (White Spirit) หรือสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนที่

มีชื่อทางการคาตางกันแตมีคุณสมบัติที่เหมือนหรือใกลเคียงกันเปนหลัก จํานวนตั้งแต 30,000 ลิตรขึ้นไป  

6.2 รายที่มีขอมูลและพฤติกรรมนาสงสัยวาจะไมนําสารละลายประเภท

ไฮโดรคารบอน ไปใชตามวัตถุประสงคที่ขอยกเวนภาษี 

6.3 รายอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอ 6.1-6.2 ใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจตามขอ 5 

เปนผูวินิจฉัยสั่งการ 

ทั้งนี้ ใหตรวจปฏิบัติการผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนตามขอ 6.1 ทุกราย 

รายละไมนอยกวา 2 ครั้งตอป 
 

ขอ 7 ในการตรวจปฏิบัติการใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

7.1 การออกตรวจปฏิบัติการในแตละครั้งตองมีเจาพนักงานสรรพสามิตอยางนอย   

2 คน โดยมีขาราชการตั้งแตระดับชํานาญการหรือระดับอาวุโสขึ้นไปเปนหัวหนา และตองจัดทําทะเบียนคุม

การตรวจปฏิบัติการและหนังสือนําตัวออกตรวจปฏิบัติการ  
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7.2 ใหเจาพนักงานสรรพสามิตตรวจปฏิบัติการ ดําเนินการตรวจปฏิบัติการ 

แตละรายใหแลวเสร็จโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 2 วัน นับแตวันที่เขาตรวจปฏิบัติการตามหนังสือนําตัวออก

ตรวจปฏิบัติการ หากไมแลวเสร็จในเวลาดังกลาวใหชี้แจงเหตุผลและอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจตามขอ 5 

พิจารณาสั่งการเปนกรณีไป 

7.3 การออกตรวจปฏิบัติการใหเจาพนักงานสรรพสามิตตรวจปฏิบัติการ    

ดําเนินการตรวจตามแนวปฏิบัติในการออกตรวจปฏิบัติการผูใชที่ประกอบกิจการเปนตัวแทนในการซ้ือ

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอนเพื่อจําหนายใหแกผูที่ใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนใน

อุตสาหกรรมตางๆ และผูใชที่ใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ใน

อุตสาหกรรมตางๆ ตามบันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน       

ที่ไดรับสิทธิยกเวนภาษี (แบบ Solvent 01) ทายระเบียบนี้ 

7.4 หากการตรวจปฏิบัติการพบวาผูใชทีป่ระกอบกิจการเปนตัวแทนในการซ้ือ

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอนเพื่อจําหนายใหแกผูที่ใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนใน

อุตสาหกรรมตางๆ และผูใชที่ใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ใน

อุตสาหกรรมตางๆ ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีร่ะบุไวในขอตกลงทายระเบียบกรม

สรรพสามิต วาดวยการขอยกเวนภาษีสําหรับสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) 

ที่นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ ที่ไดทําไวกับกรมสรรพสามิต ใหเจาพนักงานสรรพสามิตตรวจปฏิบัติการ

รายงานใหผูที่เก่ียวของดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

7.5 การออกตรวจปฏิบัติการจะตองกระทําอยางสุภาพเรียบรอย ไมมีลักษณะเปน

การขมขูหรือกลั่นแกลงผูรับการตรวจ และระมัดระวังไมทําใหเปนที่เดือดรอนและขัดขวางการประกอบ

ธุรกิจของผูรับการตรวจ 

7.6 การออกตรวจปฏิบัติการทุกกรณีตองไมมีการเรียกรอง เงินทอง หรือ

ผลประโยชนอ่ืนใด หรือคาทําการจากผูประกอบการ เพราะถือวาเปนการปฏิบัติงานตามหนาที่ 
 

ขอ 8 เม่ือตรวจปฏิบัติการเรียบรอยแลว ใหดําเนินการดังนี้ 

8.1 สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจปฏิบัติการ (แบบ 

Solvent 02) ทายระเบียบนี้ พรอมแนบสําเนาบันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผูใชสารละลาย

ประเภทไฮโดรคารบอนที่ไดรับสิทธิยกเวนภาษี (แบบ Solvent 01) ใหสํานักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 2 และสํานักงานสรรพสามิตภาคทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

8.2 สํานักงานสรรพสามิตภาค จัดทําสรุปรายงานผลการออกตรวจปฏิบัติการ 

 (แบบ Solvent 02) พรอมแนบสําเนาบันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผูใชสารละลายประเภท

ไฮโดรคารบอนที่ไดรับสิทธิยกเวนภาษี (แบบ Solvent 01) และรวบรวมสรุปรายงานผลการตรวจ

ปฏิบัติการตามขอ 8.1 ใหสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ทราบภายในวันที่ 20 ของเดือน

ถัดไป  





แบบ Solvent 01 
 

บันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผูใช 

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอนท่ีไดรับสิทธิยกเวนภาษี  
 

เขียนที ่…………………………………….. 

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

วันน้ี เวลา………น. ขาพเจา…….…………………………………………………………..……………..ตําแหนง………………………………...….. 

พรอมดวย  (1) ……………………………….……………………………………………..………..ตําแหนง………………………………...….. 

(2) ………………………………………………………………………………………..ตําแหนง………………………………...….. 

(3) ………………………………………………………………………………………..ตําแหนง………………………………...….. 

(4) ………………………………………………………………………………………..ตําแหนง………………………………...….. 

สังกัด……………………………………………………………….……………………………...…..ไดมาตรวจสอบ  

 ผูใชที่ประสงคประกอบกิจการเปนตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนเพื่อจําหนายใหแกผูที่ใช

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอนในอุตสาหกรรมตางๆ   

 ผูใชที่ประสงคใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ในอุตสาหกรรมตาง ๆ 

ช่ือ…………………………………………………………………..……….ต้ังอยูเลขที…่…………………………..ตรอก/ซอย……………………….…

หมูที…่……ถนน……………….………….………ตําบล/แขวง………………………………….……อําเภอ/เขต…………………….………….……

จังหวัด…………………………….…โทรศัพท……………………..……………ซึ่งม ี……………………………………………………………….……..

ฐานะเปนเจาของหรือผูจัดการหรือเปน ………………………………………………………………………………………………...……………….

เปนผูนําการตรวจ บัตรประจําตัวประชาชนเลขที ่---- 

1. ขาพเจา…..…………………………….………………….…ขอใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ ตามรายละเอียดแบบทาย 

2. ในการตรวจสอบครั้งน้ีขาพเจาผูรับการตรวจขอยืนยันวา เจาพนักงานผูทําการตรวจสอบดังรายนามขางตนทุกคน

ไดกระทําการโดยสุภาพเรียบรอย และไมไดปฏิบัติหนาที่ใหเปนการขัดขวางการปฏิบัติงานหรือการดําเนินกิจการคาของ

ขาพเจาทั้งมิไดกระทําใหทรัพยสินหรือเอกสารชํารุดเสียหายและสูญหายและไมไดเรียกรองทรัพยสิน เงินทองแตประการใด 

และขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับขอเท็จจริงทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

3. การตรวจปฏิบัติการแลวเสร็จ เวลา………………น. 

(ลงช่ือ) …..……………………..……………………เจาพนักงาน         

         (…..……………………..………..….….……) 

(ลงช่ือ) …..……………………..……………………พยาน 

         (…..……………………..………..….….……) 

(ลงช่ือ) …..……………………..……………………พยาน 

         (…..……………………..………..….….……) 

   (ลงช่ือ) …..….…………………………………ผูใหถอยคํา 

            (….……………………..……..….….…) 

   (ลงช่ือ) …..….…………………………………เจาพนักงาน 

            (….……………………..……..….….…) 

   (ลงช่ือ) …..….…………………………………เจาพนักงาน 

            (….……………………..……..…….…)ผูบันทึก/อาน 

  

 

 



รายละเอียดแนบทายบันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผูใช 

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอนท่ีไดรับสิทธิยกเวนภาษี 

 รายใหม (กรอกเฉพาะขอ 1, 7 และ 9 เทาน้ัน)  

 รายเกา ตามใบอนุญาตเลขที…่..………/….………ลงวันที…่..…เดือน…..……………….…………พ.ศ…..…… 

     (กรณีเปนตัวแทนกรอกเฉพาะขอ 1-6 และ 9) (กรณีเปนผูใชกรอกเฉพาะขอ 1-5 และขอ 7-9) 

 

1. ขอมูลภาพรวม (รายใหม/รายเกา) 

1.1 ช่ือ…..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

1.2 เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร…..…………………………………………………………………………….…………………………………. 

1.3 จํานวนพนักงานทั้งหมด………..……คน พนักงานประจํา………..……คน พนักงานช่ัวคราว………..……คน 

1.4 สถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน   

1)……………………………...…………………………………………………………………………….…………………………………………… 

2)……………………………...…………………………………………………………………………….…………………………………………… 

3)……………………………...…………………………………………………………………………….…………………………………………… 

4)……………………………...…………………………………………………………………………….……............................................ 

5)……………………………...…………………………………………………………………………….………………………………………….. 

1.5 ลักษณะสถานประกอบการ  เจาของเอง  เชาเดือนละ………………………บาท 

1.6 วัน เวลาทํางาน 

- เวลาเริ่มปฏิบัติและสิ้นสุดงาน ต้ังแตเวลา………………………น. ถึง………………………น. 

- เวลาปฏิบัติงานจริงตอเดือน……………วัน 

1.7 จํานวนถังเก็บสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน  มีจํานวน……………ถัง ประกอบดวย ถังขนาดความจุ ดังน้ี 

……………………………...……………………………………………………………………….…………….…………………………………...………………

……………………………………………………….…………….…………………………………...………………………………………………………………

……….…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………...……………………………………………………………………….…………….…………………………………………………… 

1.8 จํานวนเครื่องมือเครื่องใชที่สําคัญ (อาทิ ถังผสม ถังกวน ถังปน) ขนาดความจุ ดังน้ี 

……………………………...……………………………………………………………………….…………….…………………………………...………………

……………………………………………………….…………….…………………………………...………………………………………………………………

……….…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………...……………………………………………………………………….…………….…………………………………………………… 

1.9 วิธีการสั่งซื้อสารละลายฯ    โรงงานผูผลิต        นําเขา           ผานตัวแทน    

1.10 วิธีการชําระเงิน              เงินสด                                      เงินเช่ือ   
                                           โอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูขาย      อื่น ๆ ระบ…ุ…….……………….………….. 
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2. จํานวนสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนท่ีขออนุญาตใช (ซื้อตอเดือน) (เฉพาะรายเกา) 

2.1 ชนิด…………………………………………………………...….…………….……จํานวน…….………………………..………..…….……ลิตร 

2.2 ชนิด………………………………………………………..….….…………….……จํานวน…….….…………………………………….……ลิตร 

2.3 ชนิด………………………………………………………..….….…………….……จํานวน…….….…………………………………….……ลิตร 

2.4 ชนิด………………………………………………………..….….…………….……จํานวน…….….…………………………………….……ลิตร 

2.5 ชนิด………………………………………………………..….….…………….……จํานวน…….….…………………………………….……ลิตร 

2.6 ชนิด………………………………………………………..….….…………….……จํานวน…….….…………………………………….……ลิตร 

2.7 ชนิด………………………………………………………..….….…………….……จํานวน…….….…………………………………….……ลิตร 

2.8 ชนิด………………………………………………………..….….…………….……จํานวน…….….…………………………………….……ลิตร 

2.9 ชนิด………………………………………………………..….….…………….……จํานวน…….….…………………………………….……ลิตร 

                              รวมทั้งสิ้น             จํานวน……………………….….….………..…….……ลิตร 

 

3. การเปรียบเทียบจํานวนยอดคงเหลือตามบัญชีกับจํานวนการตรวจวัดสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนคงเหลือ 

(เฉพาะรายเกา) 
 

หนวย : ลิตร 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อสารละลาย 

ยอดคงเหลือตามบัญช ี 

ณ วันท่ี….……………… 

เวลา….….……น. 

ยอดท่ีตรวจวัดได ณ 

วันท่ี….……………… 

เวลา….….……น. 

เกิน (ขาด) หมายเหต ุ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวม      
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4. การรับ-จายสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (เฉพาะรายเกา) 

ในรอบ……….....…เดือน ต้ังแตเดือน…………………………….…..……ถึงเดือน……………………….…….….…… 
         

ชนิดสารละลาย 
เดือน……………………………..…………. เดือน……………………………..………… เดือน……………………………..…………. 

ยอดยกมา รับ จาย คงเหลือ ยอดยกมา รับ จาย คงเหลือ ยอดยกมา รับ จาย คงเหลือ 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(7) 

(8) 

(9) 

            

รวม             

 

ผลการตรวจสอบ..……………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………….………………………………………………………………………… 

      ……………………………...……………………………………………………………….……….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………...……………………………………………………………….……….…………….…………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

      ……………………………...……………………………………………………………….……….…………….…………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
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5. การตรวจสอบบัญชีประจําวันและงบเดือน (เฉพาะรายเกา) 

5.1 การจัดทําบัญชีประจําวัน 

   มี               ไมม ี

 บัญชีประจําวันแสดงการรับ-จายสารละลายฯ (สค.03)                     

 เอกสารประกอบการลงบัญชี                                                      

ผลการตรวจสอบ..……………………………………………………………………….…………….…………………………………….. 

……………………………...……………………………………………………………….……….…………….…………………………………...……………

………………………………………………….……….…………….……………………………………………………………………………………………… 

5.2 การจัดทํางบเดือน 

                                                                                        มี               ไมม ี

 งบเดือนแสดงรายการรับ-จายสารละลายฯ (สค.04)                           

 เอกสารประกอบการลงบัญชี                                                      

ผลการตรวจสอบ..……………………………………………………………………….…………….…………………………………….. 

……………………………...……………………………………………………………….……….…………….…………………………………...……………

………………………………………………….……….…………….……………………………………………………………………………………………… 

มี               ไมม ี

 งบเดือนแสดงรายการรับ-จายสารละลายฯ (สค.04ก)                          

 เอกสารประกอบการลงบัญชี                                                       

ผลการตรวจสอบ..……………………………………………………………………….…………….…………………………………….. 

……………………………...……………………………………………………………….……….…………….…………………………………...……………

………………………………………………….……….…………….……………………………………………………………………………………………… 
 

6. การสุมตรวจ (เฉพาะรายเกา สถานะตัวแทน) 

6.1 การสุมตรวจจํานวนการซื้อและการจําหนายสารละลายฯ เปรียบเทียบกับจํานวนที่ไดรับอนุญาต  

ระหวางเดือน.........................................ถึงเดือน......................................... พบวา 

 การซื้อสารละลายฯ มจีํานวนการซื้อ  

 ไมเกินจากที่ไดรับอนุญาต    เกินจากที่ไดรับอนุญาต 

 ซื้อสารละลายฯ จาก  

      ผูไดรับอนุญาต    ผูไมไดรับอนุญาต 

 ผูประกอบอุตสาหกรรม      

 ผูนําเขา        

 ตัวแทน        
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 การจําหนาย         

   ผูไดรับอนุญาต    ผูไมไดรับอนุญาต 

 ตัวแทน        

 ผูใช        

6.2 วิธีการจําหนาย    สงตอตัวแทนทอดตอไป    สงตอผูใชโดยตรง 

6.3 การจัดทําใบกํากับการขนสงสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน  

                                                                                      มี                 ไมม ี

 การจัดทําใบกํากับการขนสงสารละลายฯ                                        

ผลการตรวจสอบ..……………………………………………………………………….…………….……………………………………… 

……………………………...……………………………………………………………….……….…………….…………………………………...…………….

………………………………………………….……….…………….…………………………………...………………………………………………………….

…….……….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. กรรมวิธีในการผลิต (รายเกา/รายใหม สถานะผูใช) 

7.1 วัตถุดิบและภาชนะ(ระบุรายละเอียด)..…..…….…………………………..……………………………….………………………………. 

……………………………………………………..…….…………………………..………………………………..………………………………………………

………..…….…………………………..………………………………..………………………………………………………..…….…………………………..

………………………………..………………………………………………………..…….…………………………..………………………………………….. 

.……………………………………………………..…….…………………………..………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………..…….…………………………..……………………………………………………………………………….. 

7.2 ข้ันตอนการผลิต (เอกสารประกอบ จํานวน ………..ฉบับ) 

……………………………………………………..…….…………………………..………………………………..………………………………………………

………..…….…………………………..………………………………..………………………………………………………..…….…………………………..

………………………………..………………………………………………………..…….…………………………..………………………………………….. 

.……………………………………………………..…….…………………………..………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………..…….…………………………..……………………………………………………………………………….. 

7.3 สินคาและผลิตภัณฑที่จะผลิตได (ระบุประเภท/ชนิด/ตราสินคา) 

……………………………………………………..…….…………………………..………………………………..………………………………………………

………..…….…………………………..………………………………..………………………………………………………..…….…………………………..

………………………………..………………………………………………………..…….…………………………..………………………………………….. 

.……………………………………………………..…….…………………………..………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………..…….…………………………..……………………………………………………………………………….. 

.……………………………………………………..…….…………………………..……………………………………………………………………………….. 

.……………………………………………………..…….…………………………..……………………………………………………………………………….. 
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8. การสุมตรวจ (เฉพาะรายเกา สถานะผูใช) 

8.1  การสุมตรวจจํานวนการซื้อและการใชหรือการจําหนายสารละลายฯ เปรียบเทียบกับจํานวนที่ไดรับอนุญาต 

ระหวางเดือน………………….…………ถึงเดือน………………….…………พบวา 

 การซื้อสารละลายฯ มจีํานวนการซื้อ  

 ไมเกินจากที่ไดรับอนุญาต    เกินจากที่ไดรับอนุญาต 

 ซื้อสารละลายฯ จาก  

       ผูไดรับอนุญาต   ผูไมไดรับอนุญาต 

 ผูประกอบอุตสาหกรรม      

 ผูนําเขา        

 ตัวแทน        

 ลักษณะการใชในอุตสาหกรรม         

 ใชในอุตสาหกรรม…………………..………………………….…….……………………………………………………………… 

 แบงขายปลกี ขนาดบรรจุ (ระบุ) ……………………….……………………………....….………...............................

โดยมีลูกคาจํานวน.......ราย คือ 

(1)...................................................ที่อยู................................................................................โทร..................................... 

(2)...................................................ที่อยู................................................................................โทร..................................... 

(3)...................................................ที่อยู................................................................................โทร..................................... 

(4)...................................................ที่อยู................................................................................โทร..................................... 

(5)...................................................ที่อยู................................................................................โทร.................................... 

(6)...................................................ที่อยู................................................................................โทร..................................... 

8.2 สุมตรวจวิเคราะหปริมาณการใชสารละลายฯ เทียบกับสูตรการผลิต   เหมาะสม      ไมเหมาะสม  

เน่ืองจาก……………………………...………………………………………………………………………..………………………………………………… 

……………………………...……………………………………………………………………….………….….…………………………………...……………

………………………………………………………….………….….…………………………………...…………………………………………………………

…………….………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. อ่ืนๆ  

……………………………...……………………………………………………………………….…………….…………………………………...………………

……………………………………………………….…………….…………………………………...………………………………………………………………

……….…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



แบบ Solvent 02 
 

สรุปรายงานผลการตรวจปฏิบัติการ 

 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี..............................  สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี..........  สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

ประจําเดือน............................................................... 

 

ที่ พื้นที่ ชื่อผูประกอบการ 

ลักษณะการประกอบการ การจัดทําบัญช/ีเอกสารหลักฐาน 
การสุมตรวจจํานวนการซ้ือ 

เทียบกับจํานวนที่ไดรับอนุญาต 
ผลการตรวจวัด

จริงเทียบกับ

บัญชีประจําวัน   

(สค.03) 

สุมตรวจ

วิเคราะหจํานวน

การใชเทียบกับ

สูตรการผลิต 

หมาย

เหตุ 
ตัว

แท
น 

  ผู
ใช

 ชนิดสารละลาย 

 ส
ค.

03
 

 ส
ค.

04
 

สค
.0

4ก
 

 ใบ
ขน

 เอกสารประกอบ 

การลงบัญชี 
ผล 

รายละเอียดกรณีพบ

ขอผิดพลาด (ระบุ) 

                 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 


