
Hydrocarbon Solvent 

ไฮโดรคารบอน  
คือสารประกอบอินทรียท่ีมีเฉพาะธาตุคารบอนและไฮโดรเจนเปนองคประกอบ ในธรรมชาติพบสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนเกิดอยูในแหลงตางๆ เชน ยางไม ถานหิน ปโตรเลียม นอกจากนี้ยังพบวามีสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนจํานวนมากท่ีไดจากการสังเคราะหแหลงกําเนิดของสารประกอบไฮโดรคารบอนท่ีสําคัญท่ีสุด คือ 

ปโตรเลียม 

ไฮโดรคารบอน ประกอบไปดวยธาตุคารบอน (carbon) และ ไฮโดรเจน (hydrogen) 

ประเภทของไฮโดรคารบอน 

ไฮโดรคารบอนมีอยู 3 ประเภทหลักๆ ไดแก 

1. อะโรมาติคไฮโดรคารบอน (aromatic hydrocarbon) เปนไฮโดรคารบอนท่ีมีวงแหวนอะโรมาติคอยางนอยหนึ่งวง 

2. ไฮโดรคารบอนอิ่มตัว (saturated hydrocarbon) หรือ อัลเคน (alkane) ไมมีพันธะคู, พันธะคูสาม                

หรือพันธะอะโรมาติค 

3. ไฮโดรคารบอนไมอิ่มตัว (unsaturated hydrocarbon) ประกอบไปดวยพันธะคูหรือพันธะคูสามอยางนอยหนึ่ง

พันธะระหวางอะตอมคารบอน แบงไดเปน 2 ชนิด ไดแก 

อัลคีน (alkene)                                อัลไคน (alkyne) 

   

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


Hydrocarbon Solvent 

Solvent  

คือ ตัวทําละลาย เปนของเหลวท่ีสามารถละลาย ตัวถูกละลาย ท่ีเปนของแขง็ 

ของเหลว หรือกาซไดเปน สารละลาย ตัวทําละลายท่ีคุนเคยมากท่ีสุดและใชใน

ชีวิตประจําวันคือน้ํา โดยปกติตัวทําละลายจะมีจุดเดือดต่ํา และระเหยงาย หรือ

สามารถกําจัดโดยการกลั่นได โดยท่ัวไปแลวตัวทําละลายไมควรทําปฏิกิริยากับตัวถูก

ละลาย คือ ตองมีคุณสมบัติเฉื่อยทางเคมี ตัวทําละลายสามารถใชสกัด (extract) 

สารประกอบท่ีละลายในมันจากของผสมได ตัวอยางท่ีคุนเคยไดแก การตม กาแฟ 

หรือ ชา ดวยน้ํารอน ปกติตัวทําละลายจะเปนของเหลวใสไมมีสี และสวนใหญจะมี

กลิ่นเฉพาะตัว ความเขมขนของสารละลาย คือ จํานวนสารประกอบท่ีละลายในตัวทํา

ละลายในปริมาตรท่ีกําหนด การละลาย (solubility) คือ จํานวนสูงสุดของ

สารประกอบท่ีละลายไดในตัวทําละลาย ตามปริมาตรท่ีกําหนดท่ีอุณหภูมิเฉพาะ 
 



นํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน 

โรงกลั่นน้ํามัน 

คลังน้ํามัน สถานีบริการน้ํามัน 

โรงอุตสาหกรรม 

Solvent  สค 01 

ผูใช 

ตัวแทน 

อุตสาหกรรมปโตรเคมี น้ํามันดิบ 

Export 

น้ํามันจําหนายในเขตตอเนื่อง 

Free Zone 

ผลิตภัณฑ 
- LPG 
- กาซโพรเพน, มีเทน, อีเทน 
- แนฟทา 
- Reformate 
- เบนซิน 
- JET 
- กาด 
- ดีเซล (เหลือง) 
- น้ํามันเตา 
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(เหลือง) 

เบนซิน 
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น้ํามันดีเซล B5 

แนฟทา 
อีเทน 

โพรเพน 

เบนซิน, ดีเซล 

-ปโตรเคมีขั้นตน 

- ปโตรเคมีขั้นกลาง 

- ปโตรเคมีขั้นปลาย 
แนฟทา, Reformate 
NGL, Condensate 
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Hydrocarbon Solvent 

ตัวทําละลาย สูตรเคมี จุดเดือด Polarity ความหนาแนน 

Non-Polar Solvents 

เฮกเซน CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 69 °C 2.0 0.655 g/ml 

เบนซีน C6H6 80 °C 2.3 0.879 g/ml 

โทลูอีน C6H5-CH3 111 °C 2.4 0.867 g/ml 

Diethyl ether CH3CH2-O-CH2-CH3 35 °C 4.3 0.713 g/ml 

คลอโรฟอรม CHCl3 61 °C 4.8 1.498 g/ml 

Ethyl acetate CH3-C(=O)-O-CH2-CH3 77 °C 6.0 0.894 g/ml 

Tetrahydrofuran (THF) /-CH2-CH2-O-CH2-CH2-\ 66 °C 7.5 0.886 g/ml 

Methylene chloride CH2Cl2 40 °C 9.1 1.326 g/ml 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Dielectric_constant&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Diethyl_ether&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ethyl_acetate&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetrahydrofuran&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Methylene_chloride


Hydrocarbon Solvent 

ตัวทําละลาย สูตรเคมี จุดเดือด Polarity ความหนาแนน 

Polar Protic Solvents 

กรดนํ้าสม CH3-C(=O)OH 118 °C 6.2 1.049 g/ml 

n-Butanol CH3-CH2-CH2-CH2-OH 118 °C 18 0.810 g/ml 

Isopropanol CH3-CH(-OH)-CH3 82 °C 18 0.785 g/ml 

n-Propanol CH3-CH2-CH2-OH 97 °C 20 0.803 g/ml 

เอทานอล CH3-CH2-OH 79 °C 24 0.789 g/ml 

เมทานอล CH3-OH 65 °C 33 0.791 g/ml 

กรดฟอรมิก H-C(=O)OH 100 °C 58 1.21 g/ml 

นํ้า H-O-H 100 °C 80 0.998 g/ml 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Dielectric_constant&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Butanol&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Isopropanol&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=1-Propanol&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3_(%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5)


Hydrocarbon Solvent 

ผูที่รับการยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับสารละลาย

ไฮโดรคารบอน ประกอบดวย 

1. ผูประกอบอุตสาหกรรม 

2. ผูนําเขา  

3. ผูใช  

4. ผูประกอบกิจการท่ีเปนตัวแทนในการซื้อสารละลายฯ 



Hydrocarbon Solvent 

ข้ันตอนการขอยกเวนภาษีสําหรับสารละลายไฮโดรคารบอน ฯ  

ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนําเขา ประกอบดวย 

1. ยื่นคําขอตามแบบ สค.01 ลวงหนา 3 วัน กอนนําออกจากโรงอตุสาหกรรม/นําเขา โดย 

       - ยื่นคําขอตอสรรพสามิตพ้ืนท่ี ท่ีโรงอุตสาหกรรมต้ังอยู (กรณีโรงอุตสาหกรรม) 

       - ยื่นคําขอตอสรรพสามิตพ้ืนท่ี ท่ีดานศุลกากรท่ีมีการนําเขา/ตรวจปลอยสินคา (กรณีนําเขา) 

2. หลักฐานอื่น ๆ ประกอบคําขอ ประกอบดวย 

 - สําเนาทะเบียนบานของโรงอตุสาหกรรม,สาํเนาบัตรประชาชนของผูขออนญุาต 

 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย ไมเกิน 6 เดือน 

 - หนังสือมอบอาํนาจ พรอมสําเนาบัตรประชาชน 

 - รายชื่อผูใช และจํานวนสารละลาย ฯ ท่ีจําหนาย/ท่ีนาํออกจากโรงอตุสาหกรรม/ท่ีนาํเขา 

 - หนังสือแสดงความยนิยอม ใหเจาพนักงานสรรพสามิตเขาทําการตรวจสอบ  

    สถานประกอบการ,บัญชี,เอกสาร,หลกัฐานตาง ๆ เกี่ยวกับการรบั-จาย 



Hydrocarbon Solvent 

ข้ันตอนการขอยกเวนภาษีสําหรับสารละลายไฮโดรคารบอน ฯ  

ผูใชสารละลาย ฯ ประกอบดวย 

1. ยื่นคําขอตามแบบ สค.02 โดย 

       - ยื่นคําขอตอผูอาํนวยการสาํนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรณี 

  มีสถานประกอบการหลายแหงต้ังอยูใน สํานกังานสรรพสามิตหลายพ้ืนท่ี  

  แตไมไดอยูในเขตสรรพสามิตภาคเดยีวกนั โดยไมจาํกดัจาํนวน 

 - ยื่นคําขอตอผูอํานวยการสาํนกังานสรรพสามิตภาค กรณี 

    - มีสถานประกอบการหลายแหงต้ังอยูใน สํานกังานสรรพสามิตหลายพ้ืนท่ี  

       อยูในเขตสรรพสามิตภาคเดียวกัน โดยไมจาํกดัจาํนวน 

    - ปริมาณการใชสาร ฯ เกิน 50,000 ลิตร 

       - ยื่นคําขอตอสรรพสามิตพ้ืนท่ี ท่ีสถานประกอบการตัง้อยู 



Hydrocarbon Solvent 

2. หลักฐานอื่น ๆ ประกอบคําขอ ประกอบดวย 

 - ขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลาย ฯ (ตามแบบทายระเบียบกรมสรรพสามติ ฯ) 

 - รายการ ชนิด และจํานวนสาร ฯ ที่ตองการซื้อตอเดือน รายช่ือ ที่อยูและจํานวนผูที่ขาย ฯ 

 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย ไมเกิน 6 เดือน 

 - ราคาซื้อขายสารละลาย ฯ 

 - รายการประเภทสินคา/วัตถุประสงค ที่นําสาร ฯ ไปใช 

 - สําเนาทะเบียนบานของโรงอุตสาหกรรม,สําเนาบตัรประชาชนของผูขออนุญาต 

 - หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประชาชน 

 - ขบวนการผลิต และสูตรการผลิต หรือการนําไปใช 

 - สถานที่เก็บสารละลายและแผนที่ แสดงเสนทาง 

 - หนังสือคําประกัน ฯ ของธนาคาร กรณีขอใชสาร ฯ ตั้งแต 30,000 ลิตร 

 - หนังสือแสดงความยินยอม ใหเจาพนักงานสรรพสามิตเขาทาํการตรวจสอบ  

    สถานประกอบการ,บัญชี,เอกสาร,หลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับการรับ-จาย 



Hydrocarbon Solvent 

ข้ันตอนการขอยกเวนภาษีสําหรับสารละลายไฮโดรคารบอน ฯ  

ผูใชสารละลาย ฯ ท่ีจะเปนผูประกอบกจิการเปนตัวแทน ฯ ประกอบดวย 

1. ยื่นคําขอตามแบบ สค.02 ก โดย 

       - ยื่นคําขอตอผูอาํนวยการสาํนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรณี 

  มีสถานประกอบการหลายแหงต้ังอยูใน สํานกังานสรรพสามิตหลายพ้ืนท่ี  

  แตไมไดอยูในเขตสรรพสามิตภาคเดยีวกนั โดยไมจาํกดัจาํนวน 

 - ยื่นคําขอตอผูอํานวยการสาํนกังานสรรพสามิตภาค กรณี 

    - มีสถานประกอบการหลายแหงต้ังอยูใน สํานกังานสรรพสามิตหลายพ้ืนท่ี  

       อยูในเขตสรรพสามิตภาคเดียวกัน โดยไมจาํกดัจาํนวน 

    - ปริมาณการใชสาร ฯ เกิน 50,000 ลิตร 

       - ยื่นคําขอตอสรรพสามิตพ้ืนท่ี ท่ีสถานประกอบการตัง้อยู 



Hydrocarbon Solvent 

2. หลักฐานอื่น ๆ ประกอบคําขอ ประกอบดวย 

 - ขอตกลงการขออนุญาตเปนผูใชสารละลาย ฯ (ตามแบบทายระเบียบกรมสรรพสามติ ฯ) 

 - รายช่ือ ที่อยูและจํานวนผูที่ขายและผูที่จะซื้อสารละลาย ฯ 

 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย ไมเกิน 6 เดือน 

 - ราคาซื้อขายสารละลาย ฯ 

 - สําเนาทะเบียนบานของโรงอุตสาหกรรม,สําเนาบตัรประชาชนของผูขออนุญาต 

 - หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประชาชน 

 - สถานที่เก็บสารละลายและแผนที่ แสดงเสนทาง 

 - หนังสือคําประกัน ฯ ของธนาคาร กรณีขอใชสาร ฯ ตั้งแต 30,000 ลิตร 

 - หนังสือแสดงความยินยอม ใหเจาพนักงานสรรพสามิตเขาทาํการตรวจสอบ  

    สถานประกอบการ,บัญชี,เอกสาร,หลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับการรับ-จาย 
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ขอปฏิบัติเพ่ิมเติม-ขอยกเวน-ขอควรจํา 

- ใบอนุญาตมีอายุคราวละ 1 ป โดยนับตั้งแตวันอนุญาต 

- ผูขออนุญาตใชสารละลาย ฯ ตั้งแต 30,000 ลิตรขึ้นไป ตองวางหลักประกันเปนหนังสือ

ค้ําประกันธนาคาร รอยละหาสิบของคาภาษีสรรพสามิต ตามจํานวนสารละลาย ฯ ที่

ขออนุญาต และระหวางปหากมีการเพิ่มจํานวน ตองวางหลักประกันเพิ่ม สวนป

ถัดไปใหเปนดุลพินิจของผูอนุญาต 

- กอนหมดกําหนดระยะเวลาในใบอนุญาต ถาผูขออนุญาตประสงคจะดําเนินกิจการตอ 

ใหย่ืนคําขอ กอนหมดกําหนดระยะเวลา ไมนอยกวา 15 วัน 

- เมื่อย่ืนคําขอตอใบอนุญาตแลว ใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวา ผูออกใบอนุญาตจะสั่ง

ไมอนุญาต (ตามประกาศกระทรวงการคลังและระเบยีบกรมสรรพสามิต) 

- อัตราภาษีสําหรับสารละลาย ฯ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวน

ภาษีสรรพสามิต (ฉ.85) ตามมูลคารอยละ 30 

- มูลคาสารละลาย ฯ ตามประกาศกรมสรรพสามติ เรื่อง กําหนดมูลคาสารละลายประเภท

ไฮโดรคารบอน (ลว. 28 ธันวาคม 2542) มูลคาลิตรละ 12 บาท 
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กฎหมาย-ประกาศ-ระเบียบ 

- ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง กําหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 

(Hydrocarbon Solvent) พ.ศ. 2552 ลว. 21 กันยายน 2552 

- ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการยกเวนภาษีสาํหรบั 

สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) ท่ีนําไปใชในอุตสาหกรรม

ตาง ๆ พ.ศ. 2552 ลว. 21 กันยายน 2552 

- ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการขอยกเวนภาษีสาํหรับสารละลายประเภท

ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)  ท่ีนําไปใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ พ.ศ.2552

ลว. 22 ตุลาคม 2552 



Hydrocarbon Solvent 

กฎหมาย-ประกาศ-ระเบียบ 

- ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการขอยกเวนภาษีสาํหรับสารละลายประเภท

ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)  ท่ีนําไปใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ 

พ.ศ.2554 (ฉบับท่ี 2) ลว. 12 กันยายน 2554 

- ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่องลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 85) 

ลว. 13 พฤษภาคม 2552 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดมูลคาสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 

(Hydrocarbon Solvent) เพ่ือถือเปนเกณฑในการคํานวณภาษี ลว. 28 ธันวาคม 

2542 
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- การขนสงและตรวจสอบสารละลาย ฯ 

- การเลิกกิจการ การโอนกิจการ การยายหรือควบกิจการ 

- การจัดทําบัญชีและงบเดือน 

- มาตรการบังคับ 
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