กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
แบบคำขอเสียภำษีในอัตรำศูนย์สำหรับนำมันดีเซล
ที่นำไปจำหน่ำยในเขตต่อเนื่องของรำชอำณำจักร

สาหรับเจ้าหน้าที่
2234
เลขที่รับ
12 ธ.ค. 2562
วันที่รับ
นายธงชัย ใจดี
เจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ ับ

ภส. 05-08

สมุทรปราการ
เรียน สรรพสามิตพื้นที่................................

1. ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม
นาย สมชาย สุขดี
ชื่อ
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่ --
111
สถานที่ตั้งเลขที่
หมู่ที่ 2
ตรอก/ซอย
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
038-239400
โทรศัพท์
Email

สุขาภิบาล2

ถนน

รหัสไปรษณีย์

ชลบุรี

20150

2. มีความประสงค์
บริษัท ไทยน้ำมัน จำกัด
ชลบุรี
2.1 ขออนุญาตนาน้ามันดีเซลออกจากโรงอุตสาหกรรมชื่อ..........................................................................................จั
งหวัด...................................................
 เพื่อนาไปจาหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
 เพื่อนาไปเก็บไว้ทสี่ ถานที่เก็บน้ามันดีเซลเพื่อรอการจาหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรชื่อ.......................................................................................
สุขาภิบาล2
111
สถานที่ตั้งเลขที่
หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย
ถนน
บางละมุง
ห้วยใหญ่
20150
ชลบุรี
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
038-239400
โทรศัพท์
Email
โดยขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ ดังนี้

อัตราภาษี

จานวนภาษี

ตาม
ตาม
มูลค่า ปริมาณ
ร้อย หน่วยละ
ละ

บาท

รายการสินค้า
ราย
การ
ที่

ประ
เภท
ที่

1

01.05 (1)

ชื่อสินค้าและชนิด

น้ำมันดีเซล

แบบ
หรือ ขนาด
รุ่น
-

จานวน
(หน่วย)

ราคา
ขาย
ปลีก
แนะ
นา

1,000 ลิตร

29.25

0

6.440

รวมทั้งสิ้น

18,837

18,837

สต.

25

25

2.2 น้ามันดีเซลที่นาไปจาหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ขออนุญาต
 ทาเครื่องหมายแสดงการภาษีในอัตราศูนย์ ดังนี้ .........................................................................................................................................................
 ไม่ทาเครื่องหมายแสดงการภาษีในอัตราศูนย์...............................................................................................................................................................
2.3 น้ามันดีเซลตามรายการข้างต้นจะขนส่งโดย
 ทางเรือ ชื่อ..................................................................................................................................................................................................................
อน 6789
 ยานพาหนะ……………………………………….………………………………………………………หมายเลขทะเบียน…………………......................….……………………….
 อื่น ๆ ............................................................................................................................................................................................................................
ชลบุรี-วงแหวนลำลูกกา
ตามเส้นทาง.................................................................................................................................................................................................................................
2562
ธ.ค
15
ภายในวันที่ .................เดื
อน............................................พ.ศ...............................
3. เอกสารประกอบการดาเนินการ

1
3.1 ได้แนบหลักฐาน รวม ............................................ฉบั
บ มาพร้อมกับคาขอนี้ คือ
(1) ........................................................................................................................................................................................................................................
(2) ........................................................................................................................................................................................................................................
(3) ........................................................................................................................................................................................................................................

4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบของทางราชการทุกประการ และหากน้ามันดีเซลที่นาไปจาหน่ายในเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักรนีเ้ กิดการสูญหายหรือขาดจานวนไปเกินเกณฑ์ที่กรมสรรพสามิตกาหนด ข้าพเจ้ายินยอมเสียภาษีให้แก่กรมสรรพสามิตตามชนิดและจานวนที่
สูญหายหรือขาดจานวนไปนั้น ในอัตราที่ใช้บังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
สมชาย สุขดี
ลงชื่อ ...........................................................................
ผู้ยื่นคำขอ (ประทับตรำนิติบุคคล ถ้ำมี)
นาย
สมชาย
สุ
ข
ดี
(...........................................................................)
ลงชื่อ
(ผู้ประกอบอุตสาหก
12 ธ.ค. 2562
วันที่ ............................................................................

5. การพิจารณา
ความเห็นเจ้าพนักงานสรรพสามิต

คาสั่ง

 เห็นควรอนุมัติ
 อนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก........................................................................................
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.........................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ................................................................................................................................................
มานะ ปีดรี
ลงชื่อ .............................................................
นาย มานะ ปีดรี
(.....................................................................)
2562
12
ธ.ค.
.........../............./.............

ลงชื่อ .............................................................
(.....................................................................)
.........../............./.............

6. การตรวจสอบนามันดีเซลที่นาออกจากโรงอุตสาหกรรมของเจ้าพนักงานสรรพสามิต
บริษัท ไทยน้ำมัน จำกัด
เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบน้ามันดีเซลที่นาออกจากโรงอุตสาหกรรมชื่อ....................................................................................................................
ธ.ค.
สินค้าครบถ้วน
16
ชลบุรี
2562
จังหวัด.......................................................แล้
วเมื่อวันที่.....................เดื
อน..................................พ.ศ..........................ปรากฎว่
า..............................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

มานะ ปีดรี
ลงชื่อ ............................................................................
นาย มานะ ปีดรี
(...........................................................................)
12 ธ.ค. 2562
วันที่ .............................................................................

ลงชื่อ ............................................................................
(...........................................................................)
วันที่ .............................................................................

7. การตรวจสอบนามันดีเซลที่นาเข้าเก็บในสถานที่เก็บนามันดีเซลของเจ้าพนักงานสรรพสามิต
เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบน้ามันดีเซลที่นาเข้าเก็บทีส่ ถานที่เก็บน้ามันดีเซลชื่อ..........................................................................................................
จังหวัด.......................................................แล้วเมื่อวันที่........................เดือน..................................พ.ศ..............................ปรากฎว่า........................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..........................................................................
(.........................................................................)
วันที่ ............................................................................

ลงชื่อ ..........................................................................
(.........................................................................)
วันที่ ............................................................................

ข้อปฏิบัติ
1. ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทาคาขอตามแบบ ภส.05-08 จานวนสามฉบับ ยื่นต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สานักงานสรรพสามิต
พื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่น
ซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื้นที่ ก่อนนาน้ามันดีเซลออกจากโรงอุตสาหกรรม เพื่อนาไปจาหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรหรือ
นาไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บน้ามันดีเซลเพื่อรอการนาไปจาหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร เพื่อพิจารณาอนุมัติในคาขอ
2. ในการยื่นคาขออนุญาตเป็นสถานที่เก็บน้ามันดีเซลให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแนบหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เก็บน้ามันดีเซล
จากเจ้าของหรือผู้มีอานาจดาเนินการของสถานที่เก็บน้ามันดีเซลและหนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปทาการตรวจสอบน้ามัน
ดีเซลและบัญชีหลักฐานต่างๆ ภายในสถานที่เก็บได้ตลอดเวลา โดยยื่นคาขอต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บน้ามันดีเซลตั้งอยู่ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ก่อนการรับน้ามันดีเซลที่ขอเสียภาษีในอัตราศูนย์ครั้งแรก
3. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนาแบบ ภส.05-08 อีกสองฉบับ กากับ ไปกับน้ามันดีเซลที่จะนาไปจาหน่ายในเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักรหรือนาไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บน้ามันดีเซล โดยจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม และสถานที่
เก็บน้ามันดีเซลทราบเพื่อทาการตรวจสอบการจ่ายน้ามันดีเซลที่นาออกจากโรงอุตสาหกรรมและการรับน้ามันดีเซลเข้าเก็บ ณ สถานที่เก็บ
น้ามันดีเซล ตลอดจนการนาออกจากสถานที่เก็บน้ามันดีเซล และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบตามข้อ 6 หรือ
ข้อ 7 ของแบบ ภส.05-08 หรือในใบต่อแบบ ภส.05-08 (ถ้ามี) ด้วย
4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องนาแบบ ภส.05-08 และใบต่อแบบ ภส.05-08 (ถ้ามี) ที่ผ่านการลงลายมือชื่อรับรองจากเจ้า
พนักงานสรรพสามิต พร้อมสาเนาใบขนสินค้าขาออกและสาเนาคาขออนุมัติขนถ่ายน้ามันดีเซลในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรโดยจัดทาเป็น
ชุดส่งให้สรรพสามิตพื้นที่ที่ได้ยื่นคาขอไว้ตามข้อ 1 ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่กรมศุลกากรได้ตรวจปล่อยน้ามันดีเซล
5. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่นาน้ามันดีเซลไปเก็บไว้ยังสถานที่ เก็บน้ามันดีเซลต้องส่งน้ามันดีเซลออกไปจาหน่ายในเขตต่อเนื่อง
ของราชอาณาจักรภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่นาน้ามันดีเซลออกจากโรงอุตสาหกรรม
6. กรณีที่น้ามันดีเซลเกิดการสูญหายหรือขาดจานวนไปเกินกว่าร้อยละ 0.5 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องเสียภาษี
สาหรับน้ามันดีเซลที่สูญหายหรือขาดจานวนไปนั้น ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น

