
 
ระเบียบกรมสรรพสามิต 

ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 
พ.ศ. 2560 

----------------------------- 
 

 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการจัดเก็บภาษี การก้ากับดูแลและการตรวจสอบการขนย้าย
น ้ามันดีเซลหมุนเร็วอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 6 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บและการขนย้ายน ้ามันดีเซลหมุนเร็วไว้ ดังต่อไปนี  
 

ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน ้ามันดีเซล
หมุนเร็ว พ.ศ. 2560” 

 
ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3 ในระเบียบนี  
“คลังเก็บน ้ามัน” หมายความว่า สถานที่ใช้ส้าหรับเก็บน ้ามันดีเซลหมุนเร็วที่มีขนาดความจุ

ตั งแต่ 200,000 ลิตรขึ นไป แต่ไม่รวมถึงคลังเก็บน ้ามันซึ่งมีเจ้าพนักงานสรรพสามิตอยู่ควบคุมสถานที่เป็น
ประจ้าตลอดเวลา 

 
ข้อ ๔ ให้ผู้ อ้านวยการส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นผู้รักษาการ        

ตามระเบียบนี  
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

----------------------------- 
 

ข้อ ๕ ให้เจ้าของหรือผู้รับผิดชอบคลังเก็บน ้ามันแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี ต่อเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตแห่งท้องที่ที่คลังเก็บน ้ามันตั งอยู่ ทราบภายใน 15  วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี ใช้บังคับและทุกครั งที่
มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของคลังน ้ามัน 

(1) ชื่อคลังเก็บน ้ามัน 
(2) ชื่อเจ้าของหรือผู้รับผิดชอบ 
(3) แบบแปลน แผนผังของสถานที่ตั งคลังเก็บน ้ามัน 
(4) ขนาด ความจุ หมายเลขภาชนะ และจ้านวนภาชนะท่ีใช้เก็บน ้ามัน 
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ข้อ ๖ ในการซื อหรือรับน ้ามันดีเซลหมุนเร็วเข้าเก็บในคลังเก็บน ้ามันไม่ว่าจ้านวนเท่าใด      
หรือการน้าน ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งมีปริมาณตั งแต่ 50,000 ลิตรขึ นไปออกจากคลังเก็บน ้ามันให้เจ้าของหรือ
ผู้รับผิดชอบคลังเก็บน ้ามัน แจ้งต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่คลังเก็บน ้ามันตั งอยู่ ส้าหรับคลังน ้ามัน  
ที่ตั งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประจ้าห้องปฏิบัติการกรมสรรพสามิตทราบล่วงหน้าทุกครั ง 
โดยใช้โทรสารหรือใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

๖.1 ชนิดและปริมาณที่ซื อ หรือจะน้าเข้าเก็บ หรือจะน้าออก 
๖.2 วัน เดือน ปี ที่จะน้าเข้าเก็บ หรือที่จะน้าออก 
๖.3 ประเภท ชื่อ หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ (ถ้ามี) ของยานพาหนะที่จะขนน ้ามัน

เข้าเก็บในคลังเก็บน ้ามัน หรือที่จะขนน ้ามันออกจากคลังเก็บน ้ามัน เว้นแต่การส่งน ้ามันทางท่อ 
กรณีเป็นวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการให้แจ้งในวันแรกที่เปิดท้าการ 

 
ข้อ ๗ ภายใต้บังคับข้อ ๖ การน้าน ้ามันดีเซลหมุนเร็วเข้าเก็บหรือน้าออกจากคลังเก็บน ้ามัน 

ทุกครั ง เจ้าของหรือผู้รับผิดชอบคลังเก็บน ้ามันจะต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี  เพ่ือแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
๗.1 เอกสารแสดงการซื อขาย หรือการได้มา หรือการน้าออก ซึ่งน ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 
๗.2 เอกสารแสดงประเภท ชื่อ หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ (ถ้ามี) ของยานพาหนะ

ที่ใช้ขนส่งน ้ามันดีเซลหมุนเร็วมายังคลังเก็บน ้ามัน หรือขนน ้ามันดีเซลหมุนเร็วออกจากคลังเก็บน ้ามัน 
๗.3 บัญชีเอกสารเกี่ยวกับการซื อขาย รับ - จ่าย การโอน หรือ การยืม น ้ามันในคลังเก็บ

น ้ามัน 
 

ข้อ ๘ การขนย้ายน ้ามันดีเซลหมุนเร็วที่มีปริมาณตั งแต่ 3,000 ลิตรขึ นไป ผู้ด้าเนินการขนส่ง
จะต้องมีเอกสารหรือใบก้ากับการขนส่งน ้ามันดีเซลหมุนเร็วก้ากับไปกับน ้ามันดีเซลหมุนเร็วที่ขนนั นด้วย 

เอกสารหรือใบก้ากับการขนส่งน ้ามันดีเซลหมุนเร็วอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี  
(1) วันที่ออกเอกสารหรือใบก้ากับการขนส่งน ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 
(2) ชื่อผู้จ่ายน ้ามัน และสถานที่จ่ายน ้ามัน 
(3) เลขทะเบียนยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง ในการขนส่งทางเรือให้ระบุชื่อเรือ 
(4) ชื่อผู้รับน ้ามัน และสถานที่ส่งมอบน ้ามัน 
(5) วันเวลาที่ออกเดินทางจากสถานที่จ่ายน ้ามันต้นทาง และวันเวลาที่ถึงสถานที่

ปลายทาง 
(6) ชนิด และปริมาณน ้ามันดีเซลหมุนเร็วที่ขนส่ง 
(7) เลขที่เอกสารหรือใบก้ากับการขนส่งน ้ามัน 
(8) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ขนส่ง 

 
ข้อ ๙ ให้ผู้ขายหรือจ่ายน ้ามันดีเซลหมุนเร็ว มีอ้านาจออกเอกสารหรือใบก้ากับการขนส่ง

น ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ตามข้อ ๘ ได้ ทั งนี  จะใช้ใบก้ากับการขนส่งน ้ามันตามที่กระทรวงพาณิชย์ก้าหนดก็ได้  
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

หมวด 2 
การขนน ้ามันดีเซลหมุนเร็วที่มีการด้าเนินคดีผู้กระท้าผิด  

ซึ่งช้าระค่าปรับและเสียภาษีสรรพสามิตแล้ว 
----------------------------- 

 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีการด้าเนินคดีผู้กระท้าผิด ซึ่งช้าระค่าปรับและเสียภาษีสรรพสามิตแล้ว   

ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตที่รับช้าระภาษีเป็นผู้ออกใบก้ากับการขนส่งน ้ามันดีเซลหมุนเร็วที่มีการด้าเนินคดี
ผู้กระท้าผิดตามแบบท้ายระเบียบนี  

 
ข้อ 1๑  ผู้ด้าเนินการขนส่งต้องน้าใบก้ากับการขนส่งน ้ามันดีเซลหมุนเร็วตามข้อ ๑๐ ก้ากับ  

ไปกับน ้ามันดีเซลหมุนเร็วที่ขนนั นด้วย 
ผู้ด้าเนินการขนส่งต้องขนส่งน ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ไปส่งมอบให้ผู้รับตามชื่อ สถานที่ และภายใน

ระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบก้ากับการขนส่งน ้ามันดีเซลหมุนเร็วที่มีการด้าเนินคดีผู้กระท้าผิด 
 

หมวด ๓ 
บทเฉพาะกาล 

----------------------------- 
 

ข้อ 1๒ เอกสารก้ากับการขนส่งหรือใบก้ากับการขนส่งทีไ่ด้ออกไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี ใช้บังคับ 
ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ก้าหนดไว้ หรือจนกว่ าจะมีค้าสั่งยกเลิก  
หรือเปลี่ยนแปลง 

 
ประกาศ ณ วันที่      ๑๖     กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

                  นายสมชาย พูลสวัสดิ ์
  (นายสมชาย พูลสวัสดิ์) 
             อธิบดีกรมสรรพสามิต  

 


