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  เรียน  สรรพสามิตพื้นท่ี................................ 
1. ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
ช่ือ 
ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี  -- 
สถานท่ีตั้งเลขท่ี                        หมู่ที่              ตรอก/ซอย                                     ถนน 
ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต                                   จังหวัด                                           รหัสไปรษณยี์ 
โทรศัพท ์                                                                    Email 
                                               
2. มีความประสงค์ 
2.1 ขออนุญาตน าน้ ามันดีเซลออกจากโรงอุตสาหกรรมช่ือ..........................................................................................จังหวัด................................................... 
 เพื่อน าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร 
 เพื่อน าไปเก็บไว้ท่ีสถานท่ีเก็บน้ ามันดีเซลเพื่อรอการจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรช่ือ....................................................................................... 
สถานท่ีตั้งเลขท่ี                        หมู่ที่              ตรอก/ซอย                                     ถนน 
ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต                                   จังหวัด                                           รหัสไปรษณยี์ 
โทรศัพท ์                                               Email 
โดยขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ดังนี ้
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รายการสินค้า อัตราภาษ ี จ านวนภาษ ี  
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รวมทั้งสิ้น   

 
2.2 น้ ามันดีเซลที่น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ขออนุญาต 
       ท าเครื่องหมายแสดงการภาษีในอัตราศูนย์ ดังนี้ ......................................................................................................................................................... 
       ไม่ท าเครื่องหมายแสดงการภาษีในอัตราศูนย์...............................................................................................................................................................   
2.3 น้ ามันดีเซลตามรายการข้างตน้จะขนส่งโดย        
       ทางเรือ  ช่ือ.................................................................................................................................................................................................................. 
       ยานพาหนะ……………………………………….………………………………………………………หมายเลขทะเบียน…………………......................….………………………. 
      อื่น ๆ ............................................................................................................................................................................................................................ 
ตามเส้นทาง................................................................................................................................................................................................................................. 
ภายในวันท่ี .................เดือน............................................พ.ศ............................... 
 
3. เอกสารประกอบการด าเนินการ 



3.1 ได้แนบหลักฐาน รวม ............................................ฉบับ มาพร้อมกับค าขอน้ี คือ 
     (1) ........................................................................................................................................................................................................................................ 
     (2) ........................................................................................................................................................................................................................................ 
     (3) ........................................................................................................................................................................................................................................ 
 
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบของทางราชการทุกประการ และหากน้ ามนัดีเซลที่น าไปจ าหนา่ยในเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักรนีเ้กิดการสญูหายหรือขาดจ านวนไปเกินเกณฑ์ที่กรมสรรพสามติก าหนด ข้าพเจา้ยินยอมเสียภาษีให้แก่กรมสรรพสามิตตามชนิดและจ านวนที่
สูญหายหรือขาดจ านวนไปนั้น ในอัตราที่ใช้บังคับ ณ วันท่ีความรับผดิในอันจะต้องเสยีภาษีเกดิขึ้น 
 
 
 
                                                                          ลงช่ือ                                                        (ผู้ประกอบอุตสาหก 
                                                                                                                       
5. การพิจารณา 
 

ความเห็นเจ้าพนักงานสรรพสามิต ค าสั่ง 
  เห็นควรอนุมัต ิ
  ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก........................................................................................ 
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 

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

.........../............./............. 
 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 

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

.........../............./............. 

6. การตรวจสอบน  ามันดีเซลที่น าออกจากโรงอุตสาหกรรมของเจา้พนักงานสรรพสามิต 

 เจ้าพนักงานสรรพสามติได้ตรวจสอบน้ ามันดเีซลที่น าออกจากโรงอตุสาหกรรมชื่อ.................................................................................................................... 
 จังหวัด.......................................................แล้วเมื่อวันที่.....................เดือน..................................พ.ศ..........................ปรากฎว่า.............................................. 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

                  
                                               
 
 
 

7. การตรวจสอบน  ามันดีเซลที่น าเข้าเก็บในสถานที่เก็บน  ามันดีเซลของเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบน้ ามันดีเซลที่น าเข้าเก็บทีส่ถานที่เก็บน้ ามันดีเซลช่ือ..........................................................................................................
จังหวัด.......................................................แล้วเมื่อวันที่........................เดือน..................................พ.ศ..............................ปรากฎว่า........................................ 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ ........................................................................... ผู้ยื่นค ำขอ (ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี) 
       (...........................................................................) 
วันท่ี ............................................................................ 

ลงช่ือ ............................................................................ 
       (...........................................................................)                   
วันท่ี ............................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................................ 
       (...........................................................................)                   
วันท่ี ............................................................................. 

ลงช่ือ .......................................................................... 
       (.........................................................................)                   
วันท่ี ............................................................................ 

ลงช่ือ .......................................................................... 
       (.........................................................................)                   
วันท่ี ............................................................................ 



 
 
ข้อปฏิบัติ 
 

   1. ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดท าค าขอตามแบบ ภส.05-08 จ านวนสามฉบับ ยื่นต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ ส านักงานสรรพสามิต
พื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่น
ซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื้นที่ ก่อนน าน้ ามันดีเซลออกจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อน าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรหรือ
น าไปเก็บไว้ ณ สถานท่ีเก็บน้ ามันดีเซลเพื่อรอการน าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร เพื่อพิจารณาอนุมัติในค าขอ  

2. ในการยื่นค าขออนุญาตเป็นสถานที่เก็บน้ ามันดีเซลให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแนบหนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ีเก็บน้ ามันดีเซล
จากเจ้าของหรือผู้มีอ านาจด าเนินการของสถานท่ีเก็บน้ ามันดีเซลและหนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปท าการตรวจสอบน้ ามัน
ดีเซลและบัญชีหลักฐานต่างๆ ภายในสถานท่ีเก็บได้ตลอดเวลา โดยยื่นค าขอต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ท่ีสถานที่เก็บน้ ามันดีเซลตั้งอยู่ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ก่อนการรับน้ ามันดีเซลที่ขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ครั้งแรก 

3. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมน าแบบ ภส.05-08 อีกสองฉบับก ากับไปกับน้ ามันดีเซลที่จะน าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักรหรือน าไปเก็บไว ้ณ สถานท่ีเก็บน้ ามันดีเซล โดยจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม และสถานที่
เก็บน้ ามันดีเซลทราบเพื่อท าการตรวจสอบการจ่ายน้ ามันดีเซลที่น าออกจากโรงอุตสาหกรรมและการรับน้ ามันดีเซลเข้าเก็บ ณ สถานที่เก็บ
น้ ามันดีเซล ตลอดจนการน าออกจากสถานที่เก็บน้ ามันดีเซล และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตลงลายมือช่ือรับรองการตรวจสอบตามข้อ 6 หรือ
ข้อ 7 ของแบบ ภส.05-08 หรือในใบต่อแบบ ภส.05-08 (ถ้ามี) ด้วย 

4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องน าแบบ ภส.05-08 และใบต่อแบบ ภส.05-08 (ถ้ามี) ที่ผ่านการลงลายมือช่ือรับรองจากเจ้า
พนักงานสรรพสามิต พร้อมส าเนาใบขนสินค้าขาออกและส าเนาค าขออนุมัติขนถ่ายน้ ามันดีเซลในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรโดยจัดท าเป็น
ชุดส่งใหส้รรพสามิตพื้นท่ีที่ได้ยื่นค าขอไว้ตามข้อ 1 ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันท่ีกรมศุลกากรได้ตรวจปล่อยน้ ามันดีเซล 

5. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่น าน้ ามันดีเซลไปเก็บไว้ยังสถานที่ เก็บน้ ามันดีเซลต้องส่งน้ ามันดีเซลออกไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่อง
ของราชอาณาจักรภายใน 6 เดือน นับแต่วันท่ีน าน้ ามันดีเซลออกจากโรงอุตสาหกรรม 

6. กรณีที่น้ ามันดีเซลเกิดการสูญหายหรือขาดจ านวนไปเกินกว่าร้อยละ 0.5 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องเสียภาษี
ส าหรับน้ ามันดีเซลที่สูญหายหรือขาดจ านวนไปนั้น ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

 
 


