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ระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
เพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
พ.ศ. 2560
เพื่อให้การควบคุมและตรวจสอบผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนเพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ที่
ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรัดกุม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อธิบดี
กรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บกรมสรรพสามิ ต ว่ า ด้ ว ยการตรวจปฏิ บั ติ ก ารผู้ ใช้
ที่ ป ระกอบกิ จการเป็ น ตั วแทนในการซื้ อ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บ อนเพื่ อ จําหน่ ายให้ แก่ ผู้ ที่ ใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ เจ้าพนั กงานสรรพสามิ ตที่ สั งกัด สํานั กมาตรฐานและพั ฒ นาการจัด เก็ บ ภาษี 2
หรือสังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ควบคุมและตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล
การรับ - จ่ายสารละลายประเภทโฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) สําหรับผู้ใช้ที่ประกอบกิจการ
เป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ก่อนการดําเนินการตรวจปฏิบัติการทุกครั้ง
ข้อ 4 ให้บุคคลต่อไปนี้มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจปฏิบัติการและการอนุมัติการออกตรวจ
ปฏิบัติการ
4.1 สรรพสามิตพื้นที่ หรือผู้ซึ่งสรรพสามิตพื้นที่มอบหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4.2 ผู้ อํ านวยการสํ า นั ก งานสรรพสามิ ต ภาคที่ 1 - 10 หรื อ ผู้ ซึ่ งผู้ อํ า นวยการ
สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10 มอบหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4.3 ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก มาตรฐานและพั ฒ นาการจั ด เก็ บ ภาษี 2 หรื อ ผู้ ซึ่ ง
ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 มอบหมาย ในเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
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ข้อ 5 ในการตรวจปฏิบัติการให้ตรวจปฏิบัติการผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์ บ อนเพื่ อ จํ า หน่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ที่ ใช้ ส ารละลายประเภทไฮโดรคาร์ บ อนใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
5.1 รายที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ชนิดรับเบอร์โซลเว้นท์
(Rubber Solvent) และชนิ ด ไว้ท์ ส ปิ ริต (White Spirit) หรื อ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์ บ อน
ที่มีชื่อทางการค้าต่างกันแต่มีคุณสมบัติเหมือนหรือใกล้เคียงกันเป็นหลัก จํานวนตั้งแต่ 30,000 ลิตรขึ้นไป
โดยตรวจปฏิบัติการทุกราย รายละไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
5.2 รายที่มีข้อมูลและพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะไม่นําสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอเสียภาษีในอัตราศูนย์
5.3 รายอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 5.1 - 5.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอํานาจ
ตามข้อ 4 เป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ
ข้อ 6 ในการตรวจปฏิบัติการให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
6.1 การออกตรวจปฏิบัติการในแต่ละครั้งต้องมีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตอย่างน้อย 2 คน
โดยมีข้าราชการตั้งแต่ระดับชํานาญการหรือระดับอาวุโสขึ้นไปเป็นหัวหน้า และต้องจัดทําทะเบียนคุม
การตรวจปฏิบัติการและหนังสือนําตัวออกตรวจปฏิบัติการ
6.2 ให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตตรวจปฏิบัติการ ดําเนินการตรวจปฏิบัติการแต่ละราย
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 2 วัน นับแต่วันที่เข้าตรวจปฏิบัติการตามหนังสือนําตัวออกตรวจ
ปฏิบัติการ หากไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้ชี้แจงเหตุผลและอยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอํานาจตามข้อ 4
พิจารณาสั่งการเป็นกรณีไป
6.3 การออกตรวจปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตตรวจปฏิบัติการ ดําเนินการ
ตรวจตามแนวปฏิบัติในการออกตรวจปฏิบัติการผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามบันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือ
ผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับสิทธิอัตราศูนย์ (แบบ Solvent 01) ท้ายระเบียบนี้
6.4 หากการตรวจปฏิ บั ติ ก ารพบว่าผู้ ใช้ ที่ ป ระกอบกิ จ การเป็ น ตั วแทนในการซื้ อ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์ บ อนเพื่ อ จํ า หน่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ที่ ใ ช้ ส ารละลายประเภทไฮโดรคาร์ บ อน
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์
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วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สําหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon
Solvent) ที่นําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทําไว้กับกรมสรรพสามิต ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจ
ปฏิบัติการรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
6.5 การออกตรวจปฏิ บั ติ ก ารทุ ก กรณี จ ะต้ อ งกระทํ า อย่ า งสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย
ไม่มีลักษณะเป็ นการข่มขู่หรือกลั่นแกล้งผู้รับการตรวจ และระมัดระวังไม่ทํ าให้เป็น ที่เดือดร้อนและ
ขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้รับการตรวจ รวมทั้ง จะต้องไม่มีการเรียกร้องค่าทําการ ทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใด
ข้อ 7 เมื่อตรวจปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ให้ดําเนินการ ดังนี้
7.1 สํ า นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ จั ด ทํ า สรุ ป รายงานผลการตรวจปฏิ บั ติ ก าร
(แบบ Solvent 02) ท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบสําเนาบันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับสิทธิอัตราศูนย์ (แบบ Solvent 01) ให้สํานักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 และสํานักงานสรรพสามิตภาคทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
7.2 สํานั ก งานสรรพสามิ ต ภาค จั ด ทํ าสรุป รายงานผลการออกตรวจปฏิ บั ติ การ
(แบบ Solvent 02) ท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบสําเนาบันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ ได้รับ สิท ธิอัตราศูน ย์ (แบบ Solvent 01) และรวบรวมสรุป
รายงานผลการตรวจปฏิ บั ติ ก ารตามข้ อ 7.1 ให้ สํ า นั ก มาตรฐานและพั ฒ นาการจั ด เก็ บ ภาษี 2
ทราบภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
7.3 ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สํานักมาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 2 จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจปฏิบัติการ (แบบ Solvent 02) พร้อมแนบสําเนา
บันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับสิทธิอัตราศูนย์
(แบบ Solvent 01) ให้ สํ า นั ก มาตรฐานและพั ฒ นาการจั ด เก็ บ ภาษี 2 ทราบภายในวั น ที่ 20
ของเดือนถัดไป
ทั้งนี้ ให้สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 รวบรวมสรุปรายงาน
ผลการตรวจปฏิ บั ติ ก าร และรายงานให้ ก รมสรรพสามิ ต ทราบ ภายในวัน ที่ 30 ของเดื อ นถั ด ไป
ตามสรุปรายงานผลการตรวจปฏิบัติการ (แบบ Solvent 02)
ข้อ 8 การติดตามผลการปฏิบัติการและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
8.1 ให้สํานักงานสรรพสามิตภาคกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิต
พื้นที่ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด
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8.2 ให้สํานักมาตรฐานและพัฒ นาการจัดเก็บภาษี 2 หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด
8.3 กรณี มี เหตุ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ งานตามระเบี ย บนี้ ให้ สํ านั กมาตรฐาน และ
พั ฒ นาการจัดเก็บ ภาษี 2 สํานั กงานสรรพสามิตพื้ น ที่ หรือ สํานั กงานสรรพสามิ ตภาคแล้วแต่ กรณี
รายงานต่อกรมสรรพสามิตโดยด่วน เพื่อวินิจฉัยสั่งการต่อไป
ข้อ 9 ให้ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก มาตรฐานและพั ฒ นาการจั ด เก็ บ ภาษี 2 เป็ น ผู้ รั ก ษาการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

แบบ Solvent 01
บันทึกการตรวจปฏิบตั กิ ารตัวแทนหรือผูใ้ ช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รบั สิทธิอตั ราศูนย์
เขียนที่ ................................................................
วันที่ ................ เดือน ...................................... พ.ศ. ................
วันนี้ เวลา ............... น. ข้าพเจ้า ............................................................... ตําแหน่ง ..........................................
พร้อมด้วย (1) .......................................................................................... ตําแหน่ง ..........................................
(2) .......................................................................................... ตําแหน่ง ..........................................
(3) .......................................................................................... ตําแหน่ง ..........................................
(4) .......................................................................................... ตําแหน่ง ..........................................
สังกัด ................................................................................................... ได้มาตรวจสอบ
ผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อจําหน่ายให้แก่ผทู้ ี่ใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ชื่อ ................................................................ ตั้งอยู่เลขที่ ...................................... ตรอก/ซอย...........................
หมู่ที่ ....... ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต .............................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .................................... ซึ่งมี ....................................................................
ฐานะเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการหรือเป็น ................................................................................................................
เป็นผู้นําการตรวจ บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ...............................................................................................
1. ข้าพเจ้า .............................................. ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ ตามรายละเอียดแนบท้าย
2. ในการตรวจสอบครั้งนี้ข้าพเจ้าผู้รับการตรวจขอยืนยันว่า เจ้าพนักงานผู้ทําการตรวจสอบดังรายนาม
ข้างต้นทุกคนได้กระทําการโดยสุภาพเรียบร้อย และไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานหรือ
การดําเนินกิจการค้าของข้าพเจ้า ทั้งมิได้กระทําให้ทรัพย์สินหรือเอกสารชํารุดเสียหายและสูญหายและไม่ได้
เรียกร้องทรัพย์สิน เงินทองแต่ประการใด และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับ
ข้อเท็จจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
3. การตรวจปฏิบัติการแล้วเสร็จ เวลา ..................... น.
(ลงชื่อ) ...................................................... เจ้าพนักงาน
(.....................................................)

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ให้ถ้อยคํา
(.................................................)

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

(ลงชื่อ) ................................................... เจ้าพนักงาน
(.....................................................)

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

(ลงชื่อ) ................................................... เจ้าพนักงาน
(...................................................) ผู้บันทึก/อ่าน

แบบ Solvent 02

สรุปรายงานผลการตรวจปฏิบัติการ
 สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ..................................  สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ..............  สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ประจําเดือน ........................................
ลักษณะการประกอบการ
ชื่อผู้ประกอบการ
ชนิดสารละลาย

สค.03
สค.04
สค.04ก
ใบขน

พื้นที่

ตัวแทน
ผู้ใช้

ที่

การจัดทําบัญชีเอกสารหลักฐาน

สุ่มตรวจ
การสุ่มตรวจจํานวนการซื้อ ผลการตรวจวัด
เทียบกับจํานวนที่ได้รับอนุญาต จริงเทียบกับ วิเคราะห์จํานวน
บัญชีประจําวัน การใช้เทียบกับ
รายละเอียดกรณีพบ
(สค.03)
สูตรการผลิต
เอกสารประกอบ ผล
ข้อผิดพลาด (ระบุ)
การลงบัญชี

หมายเหตุ

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รบั สิทธิอตั ราศูนย์
 รายใหม่ (กรอกเฉพาะข้อ 1, 7 และ 9 เท่านั้น)
 รายเก่า ตามใบอนุญาตเลขที่................/...............ลงวันที่.........เดือน.....................................พ.ศ...........
(กรณีเป็นตัวแทนกรอกเฉพาะข้อ 1 - 6 และ 9) (กรณีเป็นผู้ใช้กรอกเฉพาะข้อ 1 - 5 และข้อ 7 - 9)
1. ข้อมูลภาพรวม (รายใหม่/รายเก่า)
1.1 ชื่อ........................................................................................................................................................................
1.2 เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร...............................................................................................................................
1.3 จํานวนพนักงานทั้งหมด.................คน พนักงานประจํา...............คน พนักงานชั่วคราว................คน
1.4 สถานที่เก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
1)..........................................................................................................................................................................
2)..........................................................................................................................................................................
3)..........................................................................................................................................................................
4)..........................................................................................................................................................................
5)..........................................................................................................................................................................
1.5 ลักษณะสถานประกอบการ  เจ้าของเอง  เช่าเดือนละ...........................บาท
1.6 วัน เวลาทํางาน
- เวลาเริ่มปฏิบัติและสิ้นสุดงาน ตั้งแต่เวลา.....................น. ถึง....................น.
- เวลาปฏิบัติงานจริงต่อเดือน......................วัน
1.7 จํานวนถังเก็บสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน มีจาํ นวน...................ถัง ประกอบด้วย ถังขนาดความจุ ดังนี้
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
1.8 จํานวนเครื่องมือเครื่องใช้ที่สําคัญ (อาทิ ถังผสม ถังกวน ถังปั่น) ขนาดความจุ ดังนี้
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
1.9 วิธีการสั่งซื้อสารละลายฯ  โรงงานผู้ผลิต
 นําเข้า
 ผ่านตัวแทน
1.10 วิธีการชําระเงิน
 เงินสด
 เงินเชื่อ
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย  อื่น ๆ ระบุ

-22. จํานวนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ขออนุญาตใช้ (ซื้อต่อเดือน) (เฉพาะรายเก่า)
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. การเปรียบเทียบจํานวนยอดคงเหลือตามบัญชีกบั จํานวนการตรวจวัดสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนคงเหลือ
(เฉพาะรายเก่า)
หน่วย : ลิตร

ลําดับที่

รวม

ชื่อสารละลาย

ยอดคงเหลือตามบัญชี
ณ วันที่......................
เวลา.................น.

ยอดที่ตรวจวัดได้
ณ วันที่......................... เกิน (ขาด)
เวลา.................น.

หมายเหตุ

-34. การรับ - จ่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (เฉพาะรายเก่า)
ในรอบ.......................เดือน ตั้งแต่เดือน........................................ถึงเดือน..................................
เดือน…………………………………………

ชนิดสารละลาย

ยอดยกมา

รับ

จ่าย

คงเหลือ

เดือน...................................................
ยอดยกมา

รับ

จ่าย

คงเหลือ

เดือน....................................................
ยอดยกมา

รับ

จ่าย

คงเหลือ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
รวม
ผลการตรวจสอบ……………………………………………………………………………..….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-45. การตรวจสอบบัญชีประจําวันและงบเดือน (เฉพาะรายเก่า)
5.1 การจัดทําบัญชีประจําวัน
มี
ไม่มี


บัญชีประจําวันแสดงการรับ-จ่ายสารละลายฯ (สค.03)


เอกสารประกอบการลงบัญชี
ผลการตรวจสอบ..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
5.2 การจัดทํางบเดือน
มี
ไม่มี


งบเดือนแสดงรายการรับ-จ่ายสารละลายฯ (สค.04)
เอกสารประกอบการลงบัญชี


ผลการตรวจสอบ.................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
มี
ไม่มี


งบเดือนแสดงรายการรับ-จ่ายสารละลายฯ (สค.04ก)
เอกสารประกอบการลงบัญชี
ผลการตรวจสอบ...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
6. การสุ่มตรวจ (เฉพาะรายเก่า สถานะตัวแทน)
6.1 การสุม่ ตรวจจํานวนการซื้อและการจําหน่ายสารละลายฯ เปรียบเทียบกับจํานวนที่ได้รับอนุญาต
ระหว่างเดือน.......................................ถึงเดือน..........................................พบว่า
การซื้อสารละลายฯ มีจํานวนการซื้อ
 ไม่เกินจากที่ได้รับอนุญาต
 เกินจากที่ได้รับอนุญาต
ซื้อสารละลายฯ จาก
ผู้ได้รับอนุญาต
ผู้ไม่ได้รับอนุญาต
 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม


 ผู้นําเข้า


 ตัวแทน



-5การจําหน่าย
ผู้ได้รับอนุญาต

 ตัวแทน
 ผู้ใช้
 ส่งต่อตัวแทนทอดต่อไป
6.2 วิธีการจําหน่าย
6.3 การจัดทําใบกํากับการขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน

ผู้ไม่ได้รับอนุญาต





 ส่งต่อผู้ใช้โดยตรง

มี
ไม่มี


การจัดทําใบกํากับการขนส่งสารละลายฯ
ผลการตรวจสอบ....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. กรรมวิธีในการผลิต (รายเก่า/รายใหม่ /สถานะผู้ใช้)
7.1 วัตถุดิบและภาชนะ(ระบุรายละเอียด).....................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
7.2 ขั้นตอนการผลิต (เอกสารประกอบ จํานวน.......ฉบับ)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
7.3 สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตได้ (ระบุประเภท/ชนิด/ตราสินค้า)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

-68. การสุ่มตรวจ (เฉพาะรายเก่า สถานะผู้ใช้)
8.1 การสุม่ ตรวจจํานวนการซื้อและการใช้หรือการจําหน่ายสารละลายฯ เปรียบเทียบกับจํานวนที่ได้รับอนุญาต
ระหว่างเดือน.......................................... ถึงเดือน.....................................พบว่า
การซือ้ สารละลายฯ มีจํานวนการซื้อ
 ไม่เกินจากที่ได้รับอนุญาต
ซื้อสารละลายฯ จาก

 เกินจากที่ได้รับอนุญาต
ผู้ได้รับอนุญาต ผู้ไม่ได้รับอนุญาต







 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
 ผู้นําเข้า
 ตัวแทน
ลักษณะการใช้ในอุตสาหกรรม
 ใช้ในอุตสาหกรรม...................................................................................................................
 แบ่งขายปลีก ขนาดบรรจุ (ระบุ)............................................................................................
โดยมีลูกค้าจํานวน.......ราย คือ
(1)................................................ที่อยู่............................................................โทร...........................................
(2)................................................ที่อยู่............................................................โทร...........................................
(3)................................................ที่อยู่............................................................โทร...........................................
(4)................................................ที่อยู่............................................................โทร...........................................
(5)................................................ที่อยู่............................................................โทร...........................................
(6)................................................ที่อยู่............................................................โทร...........................................
8.2 สุม่ ตรวจวิเคราะห์ปริมาณการใช้สารละลายฯ เทียบกับสูตรการผลิต  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
เนื่องจาก.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
9. อื่น ๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

