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ส าหรับเจ้าหน้าที ่
เลขที่รับ............................................       
วันที่รับ............................................. 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ................................... 
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เรียน สรรพสำมิตพื นที่................................................................................................................ 
 

1. ผู้ขอลงทะเบียน (เจ้ำของเรือ)              เรือบรรทุกน  ำมัน          เรือบรรทุกน  ำมันต่อเนื่อง 
ช่ือ...............................................................................................................ช่ือสถำนประกอบกำร......................................................................................... 
 บุคคลธรรมดำ    นิติบุคคล    กิจกำรร่วมทุน/กจิกำรร่วมค้ำ   อื่น ๆ ระบุ ............................................................................. 
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน /เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ ำตัวผูเ้สียภำษี/หนังสือเดินทำง (PASSPORT)   
เลขรหสัประจ ำบ้ำน ............................ ท่ีตั งส ำนักงำนใหญเ่ลขท่ี........................... ช่ืออำคำร ................................................ ห้องเลขท่ี ............................                  
ชั นท่ี ............... หมู่ที ่............... ตรอก/ซอย ................... ถนน .................................... ต ำบล/แขวง ................................อ ำเภอ/เขต............................... 
จังหวัด .................................. รหสัไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ .......................................................Email....................................................................  

2. มีความประสงค์ 
         
                   ขอลงทะเบียนเป็น        เรือบรรทุกน  ำมัน 
                                                 เรือบรรทุกน  ำมันต่อเนือ่ง 
 

ล ำดับ 
ที ่

ช่ือ/ชนิดของน  ำมัน 
จำกโรงอุตสำหกรรม/ 

เรือบรรทุกน  ำมัน 
(ช่ือ) 

ไปยังสถำนีบริกำรจ ำหน่ำย            
น  ำมันในเขตต่อเนื่อง/เรือบรรทุก            

น  ำมันต่อเนื่อง 
(ช่ือ) 

ประมำณกำร 
ขนส่งหรือขนถ่ำย 

น  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. เอกสารประกอบการค าขอลงทะเบียน จ านวน.....................ฉบับ ดังนี ้
5.1 ทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของเรือ 
5.2 ข้อมลูตามใบทะเบียนเรือไทย ได้แก่ เลขท่ีใบอนุญาตใช้เรือจากกรมเจ้าท่า ช่ือเรือ ประเภทเรือ หมายเลขทะเบียนเรือ  

ขนาดความจุของถังน้ ามัน น้ าหนกับรรทุก 
5.3 รายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนและชื่อเรือบรรทุกน้ ามัน หรือเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่อง แล้วแต่กรณ ี
5.4 เอกสารแสดงการติดตั้งระบบส าแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ (Automation Identification System : AIS)   

ของเรือบรรทุกน้ ามัน หรือเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี   
5.5 หนังสือแสดงความยินยอมใหเ้จ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าท าการตรวจสอบในเรือบรรทุกน้ ามัน หรือเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่อง           

ตลอดจนบญัช ีเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ ามนัดีเซลทีไ่ดร้ับการเสียภาษีในอัตราศูนย์ ไดต้ลอดเวลา 
5.6 หลักฐานอื่น ๆ ระบุ............................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อตกลงการลงทะเบียน                            
เป็นผู้ขนส่งน ้ามันดีเซลท่ีเสียภาษีในอัตราศูนย์ทีน่้าไปจ้าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร  

ส้าหรับเรือบรรทุกน ้ามัน 
 

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

 ข้าพเจ้า............................................................โดย...................................................... ..............
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี ....................ถนน.................................... ............
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด................... .........................
โทรศัพท์..............................................ต่อไปนี้เรียกว่า “เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามัน” ซึ่งเป็นผู้ขนส่งน้ ามันดีเซล 
ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ออกจากโรงอุตสาหกรรมไปยังสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่อง ตามข้อ 7 
ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับน้ ามันดีเซล
ที่น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร 

ขอให้สัญญาต่อกรมสรรพสามิตโดยยินยอมตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1. เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันตกลงยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปท าการตรวจสอบ

ในเรือบรรทุกน้ ามัน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทางบัญชีที่เกี่ยวกับการรับ - การจ่ายน้ ามัน และการขนส่งน้ ามัน
ดีเซลที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ ได้ตลอดเวลา 

2. เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันตกลงจะขนส่งน้ ามันดีเซลที่เสียภาษีในอัตราศูนย์จากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุมัติให้เสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับน้ ามันดีเซลที่น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่อง 
ของราชอาณาจักรจากกรมสรรพสามิตแล้วเท่านั้น ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในค าขอ  

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามัน 
ต้องแจ้งให้สรรพสามิตพ้ืนที่ที่ให้ลงทะเบียนไว้ทราบเป็นหนังสือก่อนการด าเนินการ 

 3. กรณีน้ ามันดีเซลที่ได้รับการเสียภาษีในอัตราศูนย์สูญหายหรือขาดจ านวนไปจากเรือบรรทุก
น้ ามันระหว่างที่ท าการขนส่ง หรือมิได้ขนส่งไปยังสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่อง ให้เจ้าของเรือ
บรรทุกน้ ามัน ต้องช าระค่าปรับจ านวนห้าเท่าของค่าภาษีส าหรับจ านวนน้ ามันดีเซลที่สูญหายหรือขาดจ านวนไป 
หรือที่มิได้ขนส่งไปยังสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับ 
ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

4. เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันตกลงจัดท้ำบัญชีแสดงกำรรับ กำรจ่ำย และยอดคงเหลือน ้ำมัน
ดีเซลที่ได้รับกำรเสียภำษีในอัตรำศูนย์ที่ขนส่งไปยังสถำนีบริกำรจ้ำหน่ำยน ้ำมันในเขตต่อเนื่อง ตำมแบบท้ำย
ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับน้ ามันดีเซล 
ที่น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร พร้อมทั งเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีเก็บไว้ประจ้ำเรือบรรทุก
น ้ำมัน เพ่ือให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตตรวจสอบได้ตลอดเวลำ และให้เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำห้ำปีนับแต่วันที่ 
ลงรำยกำรนั น  

5. เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันตกลงจะปฏิบัติตามหากเจ้าพนักงานสรรพสามิตออกหนังสือเชิญ
ให้ไปพบเพ่ือสอบถาม ให้ถ้อยค า หรือตอบข้อซักถามหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐานอ่ืนที่จ าเป็นไปประกอบ 
การพิจารณา พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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 6. หากเจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันมิได้ปฏิบัติตามข้อบังคับในข้อ 1 ข้อ 4 หรือข้อ 5 เจ้าของ

เรือบรรทุกน้ ามันยินยอมช าระค่าปรับต่อกรมสรรพสามิต เป็นเงินจ านวนสองพันบาทถ้วน 
หากเจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันมิได้ปฏิบัติตามข้อบังคับในข้อ 2 วรรคหนึ่ง เจ้าของเรือ

บรรทุกน้ ามันยินยอมช าระค่าปรับต่อกรมสรรพสามิตเป็นเงินจ านวนห้าเท่าของค่าภาษีสรรพสามิตตามจ านวน
น้ ามันดีเซลที่กระท าผิดเงื่อนไขของข้อตกลงในข้อนั้น ๆ ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ความรับผิด 
ในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

 7. นอกจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้แล้ว เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันตกลงปฏิบัต ิ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งทีกรมสรรพสามิตใช้อยู่ในปัจจุบัน
หรือที่จะออกใช้ภายหน้า และยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานสรรพสามิตโดยเคร่งครัด 
   

เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันได้อ่านข้อความในข้อตกลงการขอลงทะเบียนเป็นผู้ขนส่งน้ ามันดีเซล
ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ที่น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ข้างต้นนี้โดยตลอดแล้ว เพ่ือเป็น
หลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 
 
                                           ลงชื่อ ............................................... เจ้ำของเรือบรรทุกน ้ำมัน 
                                                           (..............................................) 
 
 
                                                     ลงชื่อ............................................... กรมสรรพสำมิต  
                                                           (..............................................) 
 
 
                                                     ลงชื่อ...............................................พยำน  
                                                           (..............................................) 
 
 
                                                     ลงชื่อ...............................................พยำน  
                                                            (..............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อตกลงการลงทะเบียน                            
เป็นผู้รับขนถ่ายน ้ามันดีเซลที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ที่น้าไปจ้าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร 

ส้าหรับเรือบรรทุกน ้ามันต่อเนื่อง 
 

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

 ข้าพเจ้า............................................................โดย...................................................... ..............
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี ....................ถนน................................................
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด................... .........................
โทรศัพท์..............................................ต่อไปนี้เรียกว่า “เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่อง” ซึ่งเป็นผู้รับขนถ่าย
น้ ามันดีเซลที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ที่จ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามข้อ 7 ของประกาศ 
กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับน้ ามันดีเซลที่น าไป
จ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร 

ขอให้สัญญาต่อกรมสรรพสามิตโดยยินยอมตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1. เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่องตกลงยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปท าการ

ตรวจสอบในเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่อง รวมทั้งเอกสารหลักฐานทางบัญชีที่เกี่ยวกับการรับ - การจ่ายน้ ามัน  
และการขนถ่ายน้ ามันดีเซลที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ ได้ตลอดเวลา 

2. เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่องตกลงจะขนถ่ายน้ ามันดีเซลที่เสียภาษีในอัตราศูนย์จาก 
เรือบรรทุกน้ ามันในเขตต่อเนื่อง ที่ได้รับการลงทะเบียนจากกรมสรรพสามิตแล้วเท่านั้น ตามรายชื่อที่ระบุไว้ 
ในค าขอ 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามัน 
ต่อเนื่องต้องแจ้งให้สรรพสามิตพ้ืนที่ที่ให้ลงทะเบียนไว้ทราบเป็นหนังสือก่อนการด าเนินการ 

3. กรณีน้ ามันดีเซลที่ได้รับการเสียภาษีในอัตราศูนย์สูญหายหรือขาดจ านวนไปจากเรือบรรทุก
น้ ามันต่อเนื่องระหว่างที่ท าการขนถ่าย หรือท าการขนถ่ายน้ ามันจากเรือบรรทุกน้ ามันที่ไม่มีรายชื่อตามที่ระบุ 
ไว้ในค าขอลงทะเบียน ให้เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่องต้องช าระค่าปรับจ านวนห้าเท่าของค่าภาษีส าหรับ
จ านวนน้ ามันดีเซลที่สูญหายหรือขาดจ านวนไป หรือตามจ านวนที่ท าการขนถ่ายจากเรือบรรทุกน้ ามันที่ ไม่มี
รายชื่อตามที่ระบุไว้ในค าขอลงทะเบียน ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี
เกิดข้ึน 

4. เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่องตกลงจัดท้ำบัญชีแสดงกำรรับ กำรจ่ำย และยอดคงเหลือ
น ้ำมันดีเซลที่ได้รับกำรเสียภำษีในอัตรำศูนย์ ตำมแบบท้ำยประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับน้ ามันดีเซลที่น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร 
พร้อมทั งเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีเก็บไว้ประจ้ำเรือบรรทุกน ้ำมันต่อเนื่อง เพ่ือให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต
ตรวจสอบได้ตลอดเวลำ และให้เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำห้ำปี นับแต่วันที่ลงรำยกำรนั น 

5. เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่องตกลงจะปฏิบัติตามหากเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
ออกหนังสือเชิญให้ไปพบเพ่ือสอบถาม ให้ถ้อยค า หรือตอบข้อซักถามหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐานอ่ืน  
ที่จ าเป็นไปประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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 6. หากเจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่องมิได้ปฏิบัติตามข้อบังคับในข้อ 1 ข้อ 4 หรือข้อ 5 
เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่องยินยอมช าระค่าปรับต่อกรมสรรพสามิต เป็นเงินจ านวนสองพันบาทถ้วน 

หากเจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่องมิได้ปฏิบัติตามข้อบังคับในข้อ 2 วรรคหนึ่ง 
เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่องยินยอมช าระค่าปรับต่อกรมสรรพสามิตเป็นเงินจ านวนห้าเท่าของค่าภาษี
สรรพสามิตตามจ านวนน้ ามันดีเซลที่กระท าผิดเงื่อนไขของข้อตกลงในข้อนั้น ๆ ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่  
ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 

7. นอกจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้แล้ว เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่องตกลง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่กรมสรรพสามิตใช้อยู่ 
ในปัจจุบันหรือท่ีจะออกใช้ภายหน้า และยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานสรรพสามิตโดยเคร่งครัด 

 
เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่องได้อ่านข้อความในข้อตกลงการขอลงทะเบียนเป็นผู้ขนถ่าย

น้ ามันดีเซลที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ที่น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ข้างต้นนี้โดยตลอดแล้ว 
เพ่ือเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
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                                                      (..............................................) 
 
 
                                                ลงชื่อ...............................................พยำน  
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