
 
 

โครงการ “การจัดการความรู้  
(Knowledge Management : KM)  

ระหว่างหน่วยงาน”                         
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ชมุพร กับ  
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง 

   
                                      

 



“โครงการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรับชาวประมงในเขต
ต่อเนื่องของราชอาณาจักร (น้ ามันเขียว)”                                      

 



1. ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสีย
ภาษีในอัตราศูนย์ ส าหรับน้ ามันดีเซลที่น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักร ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 

2. พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
3. ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก

ใบส าคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือและใบส าคัญแสดง 
การตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทยส าหรับเรือประมง พ.ศ. 2561 

4. การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับน้ ามัน
ดีเซลที่น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร เพื่อน าไปชี้แจง
ท าความเข้าใจต่อชาวประมงในพื้นที่ 

                                 
 

กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 



กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีใน
อัตราศูนย์ ส าหรับน้ ามันดีเซลที่น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร  
 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 
 นิยามศัพท ์
     “เขตต่อเนื่อง” หมายความว่า ทะเลเขตต่อเนื่องแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีอาณาจักร
จาก 12 ไมล์ทะเลไปถึง 24 ไมล์ทะเล วัดจากเส้นฐาน (ชายฝั่งจุดที่น้ าลงต่ าสุด) 
      น้ ามันดีเซล” หมายความว่า น้ ามันดี เซลที่น าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักร 
     “เรือ” หมายความว่า เรือบรรทุกน้ ามัน เรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่อง สถานีบริการจ าหน่าย
น้ ามันในเขตต่อเนื่อง และเรือประมง 
     “เรือบรรทุกน้ ามัน” หมายความรวมถึง เรือที่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือจากกรมเจ้าท่าตาม
ประเภทที่ก าหนดและได้แจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ ามันตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง  
ซึ่งท าการขนส่งหรือบรรทุกน้ ามันจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บ
น้ ามันดีเซล 

 



กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

     “เรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่อง” หมายความรวมถึง เรือที่ได้รับอนุญาตใช้เรือจากกรมเจ้าทา่
ตามประเภทที่ก าหนดและได้แจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ ามันตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ซึ่งรับขนถ่ายบรรทุกน้ ามันจากเรือบรรทุกน้ ามันในเขตต่อเนื่อง 
     “สถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่อง” หมายความว่า เรือบรรทุกน้ ามัน หรือ
บรรทุกน้ ามันต่อเนื่องที่จ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรับเรือประมงในเขตต่อเนื่อง 
     “เรือประมง” หมายความว่า เรือประมงที่มีใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่ขึ้น
ทะเบียนกับ กรมประมง หรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
เรือไทย พุทธศักราช 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งผ่านการรับรองจากสมาคมการ
ประมงแห่งประเทศไทย 
      “อุปกรณ์” หมายความว่า อุปกรณ์ส าหรับระบบส าแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ 
(Automatic Identification System : AIS) 
      “โครงการ” หมายความว่า โครงการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรับชาวประมงในเขต
ต่อเนื่องของราชอาณาจักร 



กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

             ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือเจ้าของสถานที่เก็บน้ ามันดีเซล 
 เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามัน 
 เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่อง 
 เจ้าของสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขตต่อเนื่อง 
 เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมง 

 



กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ยื่นค าขอตามแบบ 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือเจ้าของ
สถานท่ีเก็บน้ ามันดีเซล 

ภส.05-08 

เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามัน ภส.05-08/2, ภส.05-08 (ก)  

เจ้าของเรือบรรทุกน้ ามันต่อเนื่อง ภส.05-08/2, ภส. 05-08 (ก)  

เจ้าของสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันในเขต
ต่อเนื่อง 

ภส.05-08/1, ภส.05-08 (ก) 

เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมง ภส.05-08 (ข) 



กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
หน้าที่เจ้าของหรือผูค้วบคุมเรือประมง 

 หมายถึง เรือประมงที่มีใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมประมง และผ่านการรับรองจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  

 ยื่นค าขอติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบ ภส.05-08(ข) พร้อมเอกสารหลักฐาน ต่อ
สรรพสามิตพื้นที่ ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่เรือนั้นได้จดทะเบียน หรือ 
ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ เรือนั้นอยู่  หรือผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต https://www.excise.go.th หรือ
ผ่านสมาคมประมงประจ าจังหวัดรวบรวมส่งให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่
ของจังหวัดนั้น ๆ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ (วันที่ 29 
มิถุนายน 2565) 

 น าส าเนาแบบ ภส.05-08 (ข) ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ก ากับไปกับเรือด้วย
ทุกครั้ง 

 



กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
แบบค าขอติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับระบบส าแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ 
(Automatic Identification System : AIS) ส าหรับเรือประมง 
(แบบ ภส.05-08 (ข)) 

 



กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

     เอกสารหลักฐานที่ใช้มีดังนี้ 
 ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าของเรือ 

 ใบทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือจากกรมเจ้าท่า 

 ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง 

 เอกสารรับรองจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 

 รูปถ่ายของเรือ 

 เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) เป็นต้น 
 

 



สรุปขั้นตอนการด าเนินการ 

เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรอืประมงยื่นแบบค าขอฯ (แบบ ภส.05-08 (ข) 

เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
ตรวจสอบความถูกต้อง  

ครบถ้วน 

ลงทะเบียนรับเอกสาร 
เสนอต่อสรรพสามิตพื้นที่

เพื่ออนุมัต ิ

เอกสารไม่ถูกต้อง 
/ไม่ครบถ้วน 

เอกสารถูกต้อง 
/ครบถ้วน 

เจ้าพนักงานสรรพสามิต จัดท าหนังสือแจ้งเจ้าของเรือหรือ  
ผู้ควบคุมเรือประมงพร้อมทั้งส าเนาแบบค าขอฯ ที่ได้รับการ

อนุมัติแล้ว 

เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประมงน าส าเนาแบบค าขอฯ      
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ก ากับไปกับเรือด้วยทุกครั้ง  



ขอบคุณค่ะ 
 

 

มีข้อสงสัย โทร. 0 7751 1184 
เบอร์โทรภายใน 783021 


