
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
              แบบค ำขอลงทะเบียนเป็นผู้จ ำหนำ่ยน  ำมันดีเซลที่เสยีภำษีในอัตรำศูนย ์

ในเขตต่อเนื่องของรำชอำณำจักร ส ำหรับสถำนีบริกำรจ ำหนำ่ยน  ำมนั 
ในเขตต่อเนื่อง 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
เลขที่รับ............................................       
วันที่รับ............................................. 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ................................... 
 

 
ภส.05-08/1 

        
 

 
  
เรียน สรรพสำมิตพื นที่................................................................................................................ 
 

1. ผู้ขอลงทะเบียน (เจ้ำของสถำนีบริกำรจ ำหน่ำยน  ำมันในเขตต่อเนื่อง)       
ช่ือ...............................................................................................................ช่ือสถำนประกอบกำร......................................................................................... 
 บุคคลธรรมดำ    นิติบุคคล    กิจกำรร่วมทุน/กจิกำรร่วมค้ำ   อืน่ ๆ ระบุ ............................................................................. 
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน /เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ ำตัวผูเ้สียภำษี/หนังสือเดินทำง (PASSPORT)   
เลขรหสัประจ ำบ้ำน ............................ ที่ตั งส ำนักงำนใหญเ่ลขท่ี........................... ช่ืออำคำร ................................................ ห้องเลขท่ี ............................                  
ชั นท่ี ............... หมู่ที ่............... ตรอก/ซอย ................... ถนน .................................... ต ำบล/แขวง ................................อ ำเภอ/เขต............................... 
จังหวัด .................................. รหสัไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ .......................................................Email....................................................................  

2. มีความประสงค์ 
                              
                    ขอลงทะเบียนสถำนีบริกำรจ ำหน่ำยน  ำมันในเขตต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้จ ำหน่ำยน  ำมันดเีซลที่เสียภำษีในอัตรำศูนย์ในเขตต่อเนื่อง             
         ของรำชอำณำจักร ดังนี  
 

                                                 
ล ำดับ 

ที ่

 
ช่ือ/ชนิดของน  ำมัน 

 

ซื อ/รับ จำกผู้ประกอบอุตสำหกรรม 
(ระบุชื่อ) 

ประมำณกำร 
กำรจ ำหน่ำยน  ำมันต่อป ี

(ลิตร) 

    
 
 
 
 
 

  รวม  
                                                                                                                                                

          ข้ำพเจ้ำขอยื่นหลักฐำนประกอบค ำขอลงทะเบียนตำมรำยกำรที่ระบุไว้ในด้ำนหลังค ำขอลงทะเบียนและตกลงยินยอมท่ีจะปฏิบัติ         
 ตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทำงรำชกำรทุกประกำร  

 
ลงช่ือ ................................................................ ผู้ขอลงทะเบียน (ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี) 

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

3. การพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี  4. ค าสั่ง 
    ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที ่
................................................................................................................... 
...................................................................................................................
................................................................................................................... 
 

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

ต ำแหน่ง ........................................................ 
วันท่ี ........... /............................ /................. 

  อนุญำต ตั งแต่วันท่ี........................................................................... 
  ไม่อนุญำต  เนื่องจำก....................................................................... 
..................................................................................................................
................................................................................................................ 
 

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

ต ำแหน่ง ........................................................ 
วันท่ี ........... /............................ /................. 
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 5. เอกสารประกอบค าขอลงทะเบยีน จ านวน.....................ฉบบั ดังนี้ 
5.1 ทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของสถานประกอบการ 
5.2 แผนท่ีแสดงทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
5.3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกให้ไม่เกินหกเดือน 
5.4 จ านวนเรือสถานีบริการและรายละเอียดเกีย่วกับเรือสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลในเขตต่อเนือ่ง  
5.5 รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อและจ านวนของเรือบรรทุกน้ ามันและเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่องที่เป็นผูข้นส่งหรือขนถ่ายน้ ามันดีเซล  
5.6 เอกสารแสดงการติดตั้งระบบส าแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ (Automation Identification System : AIS)  

ของเรือสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามนัในเขตต่อเนื่อง  
5.7 หนังสือแสดงความยินยอมใหเ้จ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าท าการตรวจสอบในสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่อง  

สถานประกอบการ ตลอดจนบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ การรับน้ ามัน หรือการจ าหน่ายน้ ามันดเีซล  
ทีไ่ด้รับการเสียภาษีในอัตราศูนย์ ได้ตลอดเวลา 

5.8 หลักฐานอื่น ๆ ระบุ............................................................................................................ 



ข้อตกลงการลงทะเบียน                            
เป็นผู้จ าหน่ายน  ามันดีเซลท่ีเสียภาษีในอัตราศูนย์ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร 

 ส าหรับสถานีบริการจ าหน่ายน  ามันในเขตต่อเนื่อง 
 

เขียนที่................................................................. 
วันที่...........เดือน............................................พ.ศ. ................ 

ข้าพเจ้า............................................................โดย...................................................... ..............
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี ....................ถนน................................................
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด................... .........................
โทรศัพท์..............................................ต่อไปนี้เรียกว่า “เจ้าของสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่อง” 
ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายน้ ามันดีเซลในเขตต่อเนื่องให้กับเรือประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามข้อ 6 
ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับน้ ามันดีเซล
ที่น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร 

ขอให้สัญญาต่อกรมสรรพสามิตโดยยินยอมตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1. เจ้าของสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่องตกลงยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต 

เข้าไปท าการตรวจสอบในสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่อง สถานประกอบการ รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานทางบัญชีที่เกี่ยวกับการรับ - การจ่ายน้ ามันดีเซล และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ การรับน้ ามัน 
หรือการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลที่ได้รับการเสียภาษีในอัตราศูนย์ ได้ตลอดเวลา 

2. เจ้าของสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่องตกลงจะซื้อหรือรับน้ ามันจาก 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับน้ ามันดีเซลที่น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่อง
ของราชอาณาจักรจากกรมสรรพสามิตแล้วเท่านั้น ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในค าขอ 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เจ้าของสถานีบริการจ าหน่าย
น้ ามันในเขตต่อเนื่อง จะแจ้งให้สรรพสามิตพ้ืนที่ที่ให้ลงทะเบียนไว้ทราบเป็นหนังสือก่อนการด าเนินการ 

3. กรณีน้ ามันดีเซลที่ได้รับการเสียภาษีในอัตราศูนย์สูญหายหรือขาดจ านวนไปจากสถานี
บริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่อง หรือน าไปจ าหน่ายให้กับเรือประมงในเขตต่อเนื่องที่ไม่มีสิทธิ ให้เจ้าของ
สถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่อง ต้องช าระค่าปรับจ านวนห้าเท่าของค่าภาษีส าหรับจ านวนน้ ามัน
ดีเซลที่สูญหายหรือขาดจ านวนไป หรือที่น าไปจ าหน่ายให้กับเรือประมงในเขตต่อเนื่องที่ไม่มีสิทธิ ในอัตราภาษี
ที่ใช้บังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

4. เจ้าของสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่องตกลงจัดท ำบัญชีแสดงกำรรับ กำรจ่ำย 
และยอดคงเหลือน  ำมันดีเซลที่ได้รับกำรเสียภำษีในอัตรำศูนย์ที่น ำไปจ ำหน่ำยในเขตต่อเนื่อง ตำมแบบท้ำย
ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับน้ ามันดีเซล 
ที่น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร พร้อมทั งเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีเก็บไว้ประจ ำ 
สถำนประกอบกำร และสถำนีบริกำรจ ำหน่ำยน  ำมันในเขตต่อเนื่อง เพ่ือให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตตรวจสอบ 
ได้ตลอดเวลำ และให้เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำห้ำปี นับแต่วันที่ลงรำยกำรนั น 

5. เจ้าของสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่องตกลงจะปฏิบัติตามหากเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตออกหนังสือเชิญให้ไปพบเพ่ือสอบถาม ให้ถ้อยค า หรือตอบข้อซักถามหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร 
หลักฐานอื่นที่จ าเป็นไปประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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 6. หากเจ้าของสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่อง มิได้ปฏิบัติตามข้อบังคับในข้อ 1 
ข้อ 4 หรือข้อ 5 เจ้าของสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่องยินยอมช าระค่าปรับต่อกรมสรรพสามิต 
เป็นเงินจ านวนสองพันบาทถ้วน 

หากเจ้าของสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่องมิได้ปฏิบัติตามข้อบังคับในข้อ 2 
วรรคหนึ่ง เจ้าของสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่องยินยอมช าระค่าปรับต่อกรมสรรพสามิตเป็นเงิน
จ านวนห้าเท่าของค่าภาษีสรรพสามิตตามจ านวนน้ ามันดีเซลที่กระท าผิดเงื่อนไขของข้อตกลงในข้อนั้น ๆ  
ในอัตราภาษีท่ีใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

 7. นอกจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้แล้ว เจ้าของสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามัน 
ในเขตต่อเนื่องตกลงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง 
ที่กรมสรรพสามิตใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะออกใช้ภายหน้า และยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตโดยเคร่งครัด 

 
เจ้าของสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่องได้อ่านข้อความในข้อตกลงการลงทะเบียน

เป็นผู้จ าหน่ายน้ ามันดีเซลที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรข้างต้นนี้โดยตลอดแล้ว 
เพ่ือเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 
 
                   ลงชื่อ ............................................... เจ้ำของสถำนีบริกำรจ ำหน่ำยน  ำมันในเขตต่อเนื่อง  
                                  (..............................................) 
 
 
                            ลงชื่อ............................................... กรมสรรพสำมิต  
                                  (..............................................) 
 
 
                            ลงชื่อ.......................................... .....พยำน 
                                  (..............................................) 
 
 
                            ลงชื่อ...............................................พยำน  
                                  (........................................ ......) 
 
 
 
 
 
 
 


