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 ประกาศกรมสรรพสามิต 

เรื่อง การก าหนดคุณสมบัติและหลกัเกณฑ์ของน้ ามันหม้อแปลง 

1.เข้า website กรมสรรพสามิต  https://www.excise.go.th 

2.  เลือก “กฎหมายระเบียบค าสั่ง” 
 

https://www.excise.go.th/
https://www.excise.go.th/


2. เลือก “ประกาศกรมสรรพสามิต” 

3. ดูล าดับที ่50 และ 51 





ข้อท่ี 50  ก าหนดคุณสมบัตสิารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 

(Hydrocarbon Solvent)และน  ามันหล่อลื่น และน  ามันที่คล้ายกัน 





 
รายการทดสอบ 

 
มาตรฐาน 

 
Savita 

 
Gandhar 

 
Panama 

1. ดัชนีความหนืด 
Viscosity Index 

ไม่ต่ ากว่า 85 86 99 89 

2..จุดวาบไฟ °C 

Flash point 

ไม่ต่ ากว่า 70  152 160 154 

3.จุดไหลเท °C 

Pour point 

ไม่สูงกว่า -5 -36 -45 -33 

4.เพนเิทรชั่นหลังถูกกระท า 
Worked penetration 

 

- - - - 

5.จุดหยด°C 

Dropping point 

- - - - 

6. ปริมาณน  า % 
Water content 

ไม่สูงกว่า 5 0.16 0.11 0.15 



ข้อท่ี 51หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศนูย์
ส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)

ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมตา่งๆ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ผู้ประกอบการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. Distribution 
2. Power 



หากผู้ประกอบการมีความประสงค์จะยื่นขอขึ้น
ทะเบียน สค.02 เพื่อเสียภาษีใน ”อัตราศูนย์”  

ส าหรับน้ ามันหม้อแปลงไฟฟา้ มีขั้นตอนดังนี้ 



Stage 1 

ขอขึ้นทะเบียน สค.02 ในฐานะผู้ใช้ รายใหม่ 



1. กรอกแบบฟอร์ม สค.02 จ านวน 2 ชุด 



2   รายการ ชนิดและจ านวนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ต่อเดือน รวมทั้ง
รายชื่อผู้ที่ จะขายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนให้กับตน ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในการขออนญุาตจากกรมสรรพสามิต  ซึ่งรายละเอยีด
ส่วนนี ้ให้กรอกลงในแบบฟอรม์ สค.02 ในหัวข้อ มีความประสงค์ ซ่ึง ให้กรอก ดังนี ้



เลือกผู้ใช้ 

ใส่ชื่อสารละลายที่
ต้องการขอ 

ใส่ชื่อ,ผู้น าเข้า(ผู้ขาย,ผู้แทน) สารละลายซ่ึงได้รีบการขึ้นทะเบียน สค.02 จาก
กรมสรรพสามิตแล้วเท่านั้น 

ปริมาณขออนุญาตต่อปี ให้ค านวณสถิติย้อนหลัง 3 ปีโดยใช้ค่าเฉลี่ย และเผื่อ  10%ในปี
ปัจจุบัน หลังจากได้รับอนุญาตแล้วพบว่าอาจใช้เกินกว่าที่จดแจ้ง ให้ย่ืนหนังสือแงต่อกรม
สรรพสามิต ขอจดเพิ่มเติม อาจจะต้องมีหนังสือสัญญาค้ าประกันย่ืนเพิ่มด้วย 



3. ใบปะหน้า เพื่อชี้แจงเอกสารน าส่งครัง้นี้ 
ตัวอย่าง 

ใส่หัวกระดาษ บริษัท 

กรรมการลงลายเซ็นประทับ 

เลขที่เอกสารบริษัท 
ที่อยู่บริษัท 



4. ข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภท              

ไฮโดรคาร์บอน ที่ได้รับการช าระภาษีในอัตราศูนย์ 



ข้อควรทราบ!!! 

ผู้ใช้ที่ใช้สารสะลายฯตั้งแต่ 360,000 ลิตรต่อปี ต้องท าหนังสือสัญญาค้ าประกันอายุ 1 ปี 
( Bank Guarantee)  ตอนขออนุญาตเป็นผู้ใช้ครั้งแรก 

 
หลักเกณฑ ์หนังสือสัญญาค้ าประกัน (Bank Guarantee)   

 ปริมาณการใช้ต่อปี  × อัตราภาษีสรรพสามิต ลิตรละ 6.50 บาท  × 15%  จะไดเ้ป็นจ านวนเงินวาง
ประกัน ซึ่งกรมสรรพสามิต จะเก็บไว้เป็นหลักประกัน 1 ปี ในกรณีผู้ใช้ ปฏิบัติผิดต่อข้อตกลง ทาง
สรรพสามิตอาจมีการหักหลักประกัน เช่น ซื้อเกินกว่าที่ขอจดแจ้ง จ านวนที่เกินจะต้องเสียภาษี 



 

5.   หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ ตลอดจน
บัญชี เอกสาร PO และใบก ากับภาษี ที่มีการซื้อขายล่าสุด 



  1.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 

  2.  PO. ใบก ากับภาษี 

  3.  ส าเนาทะเบียนบ้านโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการหรือสัญญาเช่าโรงงานอุตสาหกรรมหรอื    

สถานประกอบการ และ ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต  

  4.  สูตรการผลิต (ขนาดมาตรฐานของหม้อแปลงที่ผู้ใช้แต่ละรายผลิต พร้อมทั้งใส่ปริมาณน้ ามันหมอ้แปลงที่
ใช้แต่ละขนาด) หรือการน าไปใช้ซึ่งสินค้าของผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ 

  5.  สถานที่เก็บสารละลายและแผนที่แสดงเส้นทางไปยังสถานประกอบการและสถานที่เก็บสารละลายทุก
แห่ง (Layout) 

  6.  ใบอนุญาต สค.02 ของผู้น าเข้า, ผู้แทนในการซื้อ 

  7.   งบการเงินปี 2560 

  8.   ส าเนาภพ.20 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นขึ้นทะเบียน สค.02 



หลังจากเตรียมเอกสารทุกอยา่งเรียบร้อยแล้ว ให้น าไปยื่น
ต่อ สรรพสามิตพื้นที่ ซึ่งสถานประกอบการหรือโรงงาน
ตั้งอยู่ หากเอกสารครบถ้วนเจ้าหน้าที่จ าท าการนัดหมาย
และออกตรวจเยี่ยมก่อนให้ใบอนุญาต ใช้เวลาประมาณ 15 
วันท าการ 
 



ตัวอย่างใบอนุญาต 



เมื่อได้รับใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิต ให้
แสดงเป็นหลักฐาน โดยเก็บเป็นหลักฐานแสดง
ไว้ที่โรงงานหรือส านักงาน ว่าท่านได้รับสิทธิ์ 

เสียภาษีน้ ามันหม้อแปลงในอตัราศูนย ์

ใบอนุญาต สค.02 มีอาย ุ1 ปี 



วิธีการปฏิบัติหลังจากได้รับใบอนุญาต สค.02 

มีทั้งหมด 13 ข้อ 

 







 หากไม่ท าตามข้อตกลงการขออนุญาต ข้อ 1, 5, 8, 

10 วรรค1 หรือข้อ 11 มีโทษปรับ 2,000 บาท 



1. ไม่ยินยอมใหเ้จ้าหน้าตรวจสถานที่เก็บ
สารละลายฯ สถานที่ผลิต รวมทั้งเอกสารบัญช ี 

ที่เกี่ยวกับการรับ-จ่ายสารละลาย และเอกสารอื่นๆ
ในการซื้อหรือผลิตหม้อแปลงไฟฟา้ 



5. ผู้ใช้ที่รับสารละลายฯตั้งแต่ 3,000 ลิตรขึ้นไป  

    มีหน้าทีแ่จ้ง จนท. สรรพสามิตท้องที่รับทราบเป็น  

    หนังสือ, แฟ็กซ์,โทรศัพท์ ในวันและเวลาท าการ 



8. ผู้ใช้จะต้องจัดท าบัญชีแสดงการรับ-จ่าย 

    ประจ าวัน ตามแบบฟอร์ม สค.03  



10. หากผู้ใช้ขอเลิกกิจการ โอนกิจการ ย้ายสถานที่
ผู้ใช้ต้องแจ้งให ้จนท. สรรพสามิต ทราบก่อน 

ด าเนินการไมน่้อยกว่า7 วัน โดยท าเป็นหนังสือ 



11. ถ้ามีหนังสือเชิญจาก จนท. สรรพสามิต ท่านมี
หน้าที่ต้องให้ถ้อยค า ตอบข้อซักถาม หรือน าส่ง
เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา 



 หากไม่ท าตามข้อตกลงการขออนุญาต ข้อ 2, 3 

และ 4  จะถูกปรับ 1 เท่าตามมูลค่าของสารละลายฯ
ที่กระท าผิด 



2. ผู้ใช้ตกลงซื้อสารละลายฯ จากบุคคลที่ได้รับ
อนุญาต(สค.02 ผู้น าเข้า,ผู้แทนในการซื้อ) จากกรม
สรรพสามิต เท่านั้น 

 

3.ผู้จะไม่น าสารละลายฯไปจ าหน่ายจา่ยแจกโอน
หรือส่งมอบให้บุคคลผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 



4.หากขนส่งน้ ามันหม้อแปลงเกิน 3,000 ลิตรขึ้นไปต้อง 
    มีใบก ากับขนส่ง 



การกรอกแบบฟอร์ม 



ตัวอย่าง 



ตัวอย่าง 



ตัวอย่าง 



ใส่ชื่อ เลขที่ใบอนุญาต  
ตามเอกสาร สค.02 

เลือกข้อ ผู้ใช้ 

กรอกข้อมูลตามสารละลาย 
ที่ได้รับเข้ามา 

กรอกข้อมูลตามสารละลาย 
ที่ได้จ่ายออกไป 

พฤษภาคม 2561 

บจก. อูมัง บอร์ดส์ บีเคเค 

Job PEA 01056
1 

Job MEA 15056
1 



ตัวอย่างใบก ากับขนส่งแบบท่ี 1 ส าหรับผู้น าเข้าฯ 

ชื่อ(3) บริษัท เอก หม้อแปลง จ ากัด 
ที่ตั ง 125/123 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสาน กรุงเทพ 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-1234567 
เดินทางถึงสถานที่รับสารละลาย ปลายทางเมื่อ......... 
เวลา................น 

ตัวอย่างแบบท่ี 1 

รายละเอียดอ้างอิงจาก
ใบก ากับภาษี(ต้องตรงกัน) 

ใส่ชื่อฝั่งผู้รับน้ ามันหม้อแปลง 

เอกสารส าคัญ ลูกค้าต้องเก็บไว้ 1 ชุด
เ พื่ อ ก รมส ร รพส ามิ ต ม า ขอต ร ว จ   
เ อ กส า ร ตั ว นี้ ฝ่ า ย ผู้ น า เ ข้ า จ ะ เ ป็ น
ด าเนินการให ้
 



ตัวอย่าง ใบก ากับขนส่งแบบที่ 2 ส าหรับตัวแทนจ าหน่ายสารละลายฯ 



รถที่ใช้ขนส่งต้องมีข้อความเห็นชัดเจนว่า “สารละลายไฮโดรคาร์บอน” 

หรือ “Hydrocarbon Solvent” ใช้ตัวอักษรสีส้ม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 1 นิ้ว 

ป้ายพ้ืนขาวไม่น้อยกว่า 6x 3 นิ้ว ติดไว้ด้านหน้าหรือด้านข้างของรถขนส่ง 

 

ตัวอย่าง 

ตัวอักษรสีส้มขนาดไม่น้อยกว่า  2x1 นิ้ว 

พื้นขาวไม่น้อยกว่า 6x 3 นิ้ว 







เงินเดือนพนักงาน 20,000 x 12เดือน  
240,000 บาท ต่อป ี

ใช้น้ ามัน ปีละ1 ล้านลิตร x ภาษี 6.5บาท  

6,500,000  บาท ต่อป ี


