
กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
แบบค ำขอเสียภำษีในอัตรำศูนย์ส ำหรับน  ำมันดีเซล 
ที่น ำไปจ ำหน่ำยในเขตต่อเนื่องของรำชอำณำจักร 

 

 
ภส. 05-08 

ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที ่
เลขที่รับ............................................       
วันที่รับ.............................................. 
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ.................................... 
   

 

 
  เรียน สรรพสำมิตพื้นที่................................ 
 

1. ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
ช่ือ 
ทะเบียนสรรพสำมิตเลขท่ี  -- 
สถำนท่ีตั้งเลขท่ี                        หมู่ที่              ตรอก/ซอย                                     ถนน 
ต ำบล/แขวง                              อ ำเภอ/เขต                                   จังหวัด                                           รหัสไปรษณยี์ 
โทรศัพท ์                                                                     Email 
                                                
2. มีความประสงค์ 
2.1 ขออนุญำตน ำน้ ำมันดีเซลออกจำกโรงอุตสำหกรรมช่ือ..........................................................................................จังหวัด................................................... 
 เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยในเขตต่อเนื่องของรำชอำณำจักร 
 เพื่อน ำไปเก็บไว้ท่ีสถำนท่ีเก็บน้ ำมันดีเซลเพื่อรอกำรจ ำหน่ำยในเขตต่อเนื่องของรำชอำณำจักรช่ือ....................................................................................... 
สถำนท่ีตั้งเลขท่ี                        หมู่ที่              ตรอก/ซอย                                     ถนน 
ต ำบล/แขวง                              อ ำเภอ/เขต                                   จังหวัด                                           รหัสไปรษณยี์ 
โทรศัพท ์                                               Email 
โดยขอเสียภำษีในอัตรำศูนย์ ดังนี ้
 

รำยกำรที ่ ประเภทที ่
รำยกำรสินค้ำ อัตรำภำษ ี จ ำนวนภำษ ี

ช่ือสินค้ำและชนิด จ ำนวน 
(หน่วย) 

 ตำมปริมำณ
หน่วยละ 

บำท สต. 

       
       
       
       
       
       
       
       
    รวมทั้งสิ้น   

 
2.2 น้ ำมันดีเซลที่น ำไปจ ำหน่ำยในเขตต่อเนื่องของรำชอำณำจักร ขออนุญำต 
       ท ำเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีในอัตรำศูนย์ ดังนี้ .................................................................................................................................................... 
       ไม่ท ำเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษีในอัตรำศูนย์.......................................................................................................................................................... 
2.3 น้ ำมันดีเซลตำมรำยกำรข้ำงตน้จะขนส่งโดย        
       ทำงเรือ  ช่ือ.................................................................................................................................................................................................................. 
       ยำนพำหนะ……………………………………….………………………………………………………หมำยเลขทะเบียน…………………......................….………………………. 
      อื่น ๆ ............................................................................................................................................................................................................................ 
ตำมเส้นทำง................................................................................................................................................................................................................................. 
ภำยในวันท่ี .................เดือน............................................พ.ศ.............................. 
 
 
 
 



- ๒ - 
3. เอกสารประกอบการด าเนินการ 
3.1 ได้แนบหลักฐำน รวม ............................................ฉบับ มำพร้อมกับค ำขอน้ี คือ 
     (1) ........................................................................................................................................................................................................................................ 
     (2) ........................................................................................................................................................................................................................................ 
     (3) ........................................................................................................................................................................................................................................ 
 
4. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร และหำกน้ ำมันดีเซลที่น ำไปจ ำหน่ำยในเขตต่อเนื่อง 
ของรำชอำณำจักรนี้เกิดกำรสูญหำยหรือขำดจ ำนวนไปเกินเกณฑ์ที่กรมสรรพสำมิตก ำหนด ข้ำพเจ้ำยินยอมเสียภำษีให้แก่กรมสรรพสำมิตตำมชนิดและ
จ ำนวนที่สูญหำยหรือขำดจ ำนวนไปนั้น ในอัตรำภำษีทีใ่ช้บังคับ ณ วันท่ีควำมรับผิดในอันจะต้องเสียภำษีเกิดขึ้น 
 

 
ลงช่ือ ................................................................ผู้ประกอบอุตสำหกรรม (ประทับตรำนิตบิุคคล ถ้ำมี) 

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

5. การพิจารณา 
 

ควำมเห็นเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต ค ำสั่ง 
  เห็นควรอนุมัต ิ
  ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจำก........................................................................................ 
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 

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

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

 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เนื่องจำก......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 

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

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

6. การตรวจสอบน  ามันดีเซลที่น าออกจากโรงอุตสาหกรรมของเจา้พนักงานสรรพสามิต 

 เจ้ำพนักงำนสรรพสำมติได้ตรวจสอบน้ ำมันดเีซลที่น ำออกจำกโรงอตุสำหกรรมชื่อ.................................................................................................................... 
 จังหวัด.......................................................แล้วเมื่อวันที่.....................เดือน..................................พ.ศ..........................ปรำกฏว่ำ.............................................. 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
                  

                                               
 
 

 
7. การตรวจสอบน  ามันดีเซลที่น าเข้าเก็บในสถานที่เก็บน  ามันดีเซลของเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตได้ตรวจสอบน้ ำมันดีเซลที่น ำเข้ำเก็บทีส่ถำนที่เก็บน้ ำมันดีเซลช่ือ..........................................................................................................
จังหวัด.......................................................แล้วเมื่อวันที่........................เดือน..................................พ.ศ..............................ปรำกฏว่ำ........................................ 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ ............................................................................ 
       (...........................................................................)                   
ต ำแหน่ง........................................................................ 
วันท่ี ............................................................................. 
 

ลงช่ือ ............................................................................ 
       (...........................................................................)    
ต ำแหน่ง........................................................................ 
วันท่ี ............................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................................ 
       (...........................................................................)    
ต ำแหน่ง........................................................................ 
วันท่ี ............................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................................ 
       (...........................................................................)    
ต ำแหน่ง........................................................................ 
วันท่ี ............................................................................. 



- ๓ - 
ข้อปฏิบัติ 
 

1. ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมจัดท ำค ำขอตำมแบบ ภส.05-08 จ ำนวน 3 ฉบับ ยื่นต่อสรรพสำมิตพื้นที่ ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิต
พื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสำหกรรมตั้งอยู่ หรือโดยยื่นผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสำมิต https://www.excise.go.th 
ก่อนน ำน้ ำมันดีเซลออกจำกโรงอุตสำหกรรม  

2. ในกำรยื่นค ำขออนุญำตเป็นสถำนที่เก็บน้ ำมันดีเซลให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมแนบหนังสือยินยอมให้ใช้สถำนท่ีเก็บน้ ำมันดีเซล
จำกเจ้ำของหรือผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรของสถำนท่ีเก็บน้ ำมันดีเซลและหนังสือยินยอมให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตเข้ำไปท ำกำรตรวจสอบน้ ำมัน
ดีเซลและบัญชีหลักฐำนต่ำง ๆ ภำยในสถำนที่เก็บได้ตลอดเวลำ โดยยื่นค ำขอต่อสรรพสำมิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถำนที่เก็บน้ ำมันดีเซลตั้งอยู่ 
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ ก่อนกำรรับน้ ำมันดีเซลที่ขอเสียภำษีในอัตรำศูนย์ครั้งแรก 

3. ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมน ำแบบ ภส.05-08 อีก 2 ฉบับ ก ำกับไปกับน้ ำมันดีเซลที่จะน ำไปจ ำหน่ำยในเขตต่อเนื่อง 
ของรำชอำณำจักรหรือน ำไปเก็บไว้ ณ สถำนที่เก็บน้ ำมันดีเซล โดยจะต้องแจ้งให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตแห่งท้องที่ที่โรงอุตสำหกรรม  
และสถำนที่เก็บน้ ำมันดีเซลทรำบเพื่อท ำกำรตรวจสอบกำรจ่ำยน้ ำมันดีเซลที่น ำออกจำกโรงอุตสำหกรรมและกำรรับน้ ำมันดีเซลเข้ำเก็บ  
ณ สถำนท่ีเก็บน้ ำมันดีเซล ตลอดจนกำรน ำออกจำกสถำนท่ีเก็บน้ ำมันดีเซล และให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตลงลำยมือช่ือรับรองกำรตรวจสอบ
ตำมข้อ 6 หรือข้อ 7 ของแบบ ภส.05-08 หรือในใบต่อแบบ ภส.05-08 (ถ้ำมี) ด้วย 

4. ผู้ประกอบอุตสำหกรรมต้องน ำแบบ ภส.05-08 และใบต่อแบบ ภส.05-08 (ถ้ำมี) ที่ผ่ำนกำรลงลำยมือช่ือรับรองจำก 
เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต พร้อมส ำเนำใบขนสินค้ำขำออกและส ำเนำค ำขออนุมัติขนถ่ำยน้ ำมันดีเซลในเขตต่อเนื่องของรำชอำณำจักรโดยจัดท ำ
เป็นชุดส่งใหส้รรพสำมิตพื้นท่ีที่ได้ยื่นค ำขอไว้ตำมข้อ 1 ภำยใน 30 วันนับตั้งแต่วันท่ีกรมศุลกำกรได้ตรวจปล่อยน้ ำมันดีเซล 

5. ผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่น ำน้ ำมันดีเซลไปเก็บไว้ยังสถำนที่เก็บน้ ำมันดีเซลต้องส่งน้ ำมันดีเซลออกไปจ ำหน่ำยในเขตต่อเนื่อง
ของรำชอำณำจักรภำยใน 6 เดือน นับแต่วันท่ีน ำน้ ำมันดีเซลออกจำกโรงอุตสำหกรรม 

6. กรณีที่น้ ำมันดีเซลเกิดกำรสูญหำยหรือขำดจ ำนวนไปเกินกว่ำร้อยละ 0.5 ให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมมีหน้ำที่ต้องเสียภำษี
ส ำหรับน้ ำมันดีเซลที่สูญหำยหรือขำดจ ำนวนไปนั้น ในอัตรำภำษีที่ใช้บังคับ ณ วันที่ควำมรับผิดในอันจะต้องเสียภำษีเกิดขึ้น 

 
 



ใบต่อแบบ ภส.05-08 
(ใบตัดบัญชีการน้าน ้ามันดีเซลออกจากสถานที่เก็บน ้ามันดีเซล) 

 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมช่ือ...................................................................................................................................................... 

  ได้ยื่นค าขอเสียภาษีในอัตราศูนยส์ าหรับน  ามันดเีซลที่จะน าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามแบบ ภส.05-08 ไว้แล้ว 
  ทีส่ านักงานสรรพสามติพื นท่ี..........................................................ลงวันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ........................ 

มีความประสงค์จะน าน  ามันดีเซลออกจากสถานท่ีเก็บน  ามันดีเซลช่ือ....................................................................................................... 
จังหวัด..........................................................ในวันท่ี................................เดือน........................................พ.ศ.......................................... 
จ านวน...............................................ลิตร เพื่อน าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร 
 

จึงขอให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตไปท าการตรวจสอบน  ามันดีเซลดังกล่าว 
 
 
 
       ลงช่ือ........................................................ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
              (........................................................) 
        วันท่ี.......................................................... 
 
 
 
การตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
 

เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบน  ามันดีเซลที่น าออกจากสถานที่เก็บน  ามันดีเซล ช่ือ............................................................ 
จังหวัด................................................... เพื่อน าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรแล้ว เมื่อวนัท่ี...........เดือน.......................... 
พ.ศ.............. ปรากฏว่า ............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
       ลงช่ือ......................................................                                 ลงช่ือ...................................................... 
                               (.......................................................)                                      (.......................................................) 
                          ต าแหน่ง..................................................                                 ต าแหน่ง.................................................. 
                          วันท่ี.........................................................                                 วันท่ี........................................................ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


