
๒๒๓ 
 

 

 

แบบใบขอรับเงินจากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมตามประมวลฯ ข้อ 4 03 01 09 (2.2.1) 

                                                                                                                                 
แบบ ศุลฯ – รก. – 1.4 

ใบขอรับเงินจำกกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงเพ่ิมเติม 
 
 เลขท่ี..............................................            เขียนที ่...................................... 

 วันท่ี…………………………………………………………… 
 เรียน อธิบดีกรมศุลกากร 

 ข้าพเจ้า ............................................................................. ผู้ขายหรอืจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง
ให้แก่เรือ....................................................................... วันเรือออก ...............................................................  เพื่อใช้ส าหรับ
เดินทางนอกราชอาณาจักร ขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง ตามอัตราที่ประกาศเปลี่ยนแปลงใหม่ วันที่  
.....................................  ดังมีรายการต่อไปนี ้
              ประเภทน้ ามัน                 ปริมาณ (ลติร/กก)            อัตรา (บาท/ลิตร หรือ กก.)    จ านวนเงิน (บาท) 
 ...................................       ...................................          ................................... ................................... 
 ...................................       ...................................          ................................... ................................... 
 ...................................       ...................................          ................................... ................................... 
 ...................................       ...................................              .................................... ................................... 

 รวมเป็นเงินท่ีขอคืน  ................................... 
                                            ( ขอคืนเนื่องจาก  .................................................................... ) 
 ได้รับเงินคืนไปแล้ว จ านวน  .................................................... บาท ตามค าขอรับเงินท่ี  .....................................                  
 ลงวันท่ี ..................................... เช็คธนาคาร  .......................................เลขท่ี  ...................................................... 
 ลงวันที่  ..................... คงเหลือที่จะต้องขอรับเพิ่ม  ..................................... บาท ( .................................................................. ) 

 ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานประกอบรายการข้างต้น จ านวน ................... ฉบับ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 (ลายมือช่ือ) ............................................................... 

    ( ............................................................ ) 
 ต าแหน่ง .................................................................... 

 
 (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก) 
 เรียน อธิบดีกรมศุลกากร 
 

 ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบหลักฐานการขอรับเงินเพิ่ม ส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงที่เติมเรือ เพื่อใช้
เดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามค าขอข้างต้นกับค าขอรับเงิน  ซึ่งทางกรมศุลกากรไดส้่งไปให้กระทรวง
พลังงานด าเนินการจา่ยตามหนังสอื ที่ กค  ............................... ลงวนัท่ี  ................. แล้วเห็นว่าถูกต้อง
สมควรจ่ายเงินเพิ่มเติมไดจ้ านวน  ................................... บาท 

  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไป 

 
(ลายมือช่ือ) ................................................................ 

  ( .............................................................. ) 
ต าแหน่ง 

.................................................................... 



๒๒๔ 
 

 

 

 
บันทึกใบอนุญำตน ำน้ ำมันเชื้อเพลิงขึ้นเรือ 

 
เรียน  หัวหน้าฝ่ายพิธีการกลาง/นายด่านศลุกากร 
        เห็นควรอนุญาต 
     ........................................ 
             นักวิชาการศุลกากรปฏิบตัิการ/ช านาญการ 
        
           อนุญาต 
  ค าสั่ง  หัวหน้าฝ่ายพิธีการกลาง/นายด่านศลุกากร 
   อนุญาต 
 ให้ท าการตรวจสอบและรับรองชนิดปริมาณของน้ ามัน 
 เชื้อเพลิงตามระเบียบ      หากมกีรณสีงสัยหรือมีปัญหา               (     ) ไดเ้รยีกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ตามใบเสรจ็ 
 ให้ชักตัวอย่างส่ง กวส. ต่อไป                                                       เล่มที่...........เลขท่ี...............ลว.............. 
 
  ..........................................                                   ……………………………………… 
 หัวหน้าฝ่ายพิธีการกลาง/นายด่านศุลกากร                                นักวิชาการศุลกากรปฏบิัติการ/ช านาญการ 
 
   
    
บันทึกการน าน้ ามันเชื้อเพลิงขึ้นเรอื 
น้ ามันเชื้อเพลิงที่น าขึ้นเรือ  ณ ..................................................ในวันท่ี.............................................มีดงัต่อไปนี้ 
     ชนิด   ปริมำณ 86 ฟ             ลักษณะกำรน ำขึ้นและกำรเก็บในเรือ 
น้ ามันเตาชนิดที่ 1......................................................ลิตร สูบขึ้นจากเรือล าเลียง............................... 
น้ ามันเตาชนิดที่ 2......................................................ลิตร ส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองในเรือและน าเก็บไว้  

น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว............................................. น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว......................................................ลิตร  ในถังเชื้อเพลิงประจ าเรือ และเปน็เรือท่ีมีขนาดเกิน  
น้ ามันดีเซลหมุนช้า น้ ามันดีเซลหมุนช้า......................................................ลิตร  กว่า 500  ตันกรอสส ์    

   
 
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
........................................... 
 
              ............................................. 
                    นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 
 
 ตรวจสอบแล้วพอใจ และขอรับรองว่าเรือ................................................................เป็นเรือขนาดเกินกวา่ 500 ตัน
กรอสส์ และได้ปล่อยไปต่างประเทศแล้วในวันที่.................................................................................... 
     
              …….…………………………………                                    …………………..…………………… 
    นักวิชาการศุลกากรปฏิบตัิการ/ช านาญการ                    หัวหน้าฝ่ายพิธีการกลาง/นายด่านศลุกากร 
 

บันทึกใบอนุญาตน าน้ ามันเชื้อเพลิงขึ้นเรือตามประมวลฯ ข้อ 4 03 01 09 (2.2.1)  



๒๒๕ 
 

 

 

 
 
เรียน............................................ 
 ตามที่..............................................................ได้ยื่นค าร้องขออนุญาตน าน้ ามันข้ึนเรือ เพื่อเดินทาง 
ไปต่างประเทศดังนี ้
 
  น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว....................................................ลติร 
  น้ ามันเตา.....................................................................ลิตร 
  น้ ามันเตา.....................................................................ลิตร 
  น้ ามันเครื่อง................................................................ลิตร 
  จารบี.......................................................................... 
ส าหรับเรือ.................................................................น าขึ้นเรือในวันท่ี.................................................................... 
เรือจอดอยู่ที่ท่า..........................................................นั้น บัดนี้เจ้าหนา้ที่ได้ออกไปประจ าการแล้ว 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมเจ้าหน้าที่ไปประจ าการนอกสถานท่ีจากบริษัทฯ ด้วย 
         
       ลงช่ือ.......................................ผู้ยืน่ค าร้อง 
เรียน.......................................... 
 ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนาย.........................................................................( นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ/  นักวิชาการ
ศุลกากรช านาญการ )  ประจ าการนอกสถานท่ีแล้ว เห็นควรเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี ้
 1.  นักวิชาการศุลกากรช านาญการ 
ก.  ประจ าการตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.(กลางวัน)  จ านวนเงิน  บาท 
ข.  ประจ าการตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. (กลางคืน)  จ านวนเงิน  บาท 
 2.  นักวิชาการศุลกากรปฏิบตัิการ/นักวิชาการช านาญการ 
ก.  ประจ าการตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. (กลางวัน)  จ านวนเงิน  บาท 
ข.  ประจ าการตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. (กลางคืน)  จ านวนเงิน  บาท 
                    รวมเป็นเงิน  บาท 
                          (               ) 
 
         ลงช่ือ..................................................นักวิชาการศุลกากรช านาญการ  
                                                 (                                  )       
    
                           ลงช่ือ................................................ นักวิชาการศลุกากรปฏิบตัิการ/ช านาญการ 

                                       (                            )   
    
     
หมำยเหตุ  ได้เรียกเก็บเงินแล้วเปน็เงิน.......................................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.............................. 
              เลขท่ี..................................ลงวันท่ี.................................................... 
 
 
       ลงช่ือ.........................................ผูเ้ก็บเงิน 
              (     ) 
 

 

       บันทึกใบอนุญาตน าน้ ามันเชื้อเพลิงขึ้นเรือ  แนบท้ายประมวลฯ ข้อ 4 03 01 09 (2.2.1) 



๒๒๖ 
 

 

 

แบบใบขอรับเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงานตามประมวลฯ ข้อ 4 03 01 09 (2.2.1) 

                                                                                                                                      
แบบ ศุลฯ – รก. – 1.2 

ใบขอรับเงินจำกกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
  
 เลขท่ี......................       เขียนที ่...................................... 

 วันท่ี.................................................... 
 เรียน อธิบดีกรมศุลกากร 
 

 ข้าพเจ้า ............................................................................. ผู้ขายหรอืจ าหน่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิง ให้แก่เรือ .............................................................. วันเรือออก 
.............................................................................               เพื่อใช้ส าหรับเดินทางนอกราชอาณาจักร ขอรับ
เงินคืนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ตามมติและประกาศคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน
แห่งชาติ ดังมีรายการต่อไปนี ้

             ประเภทน้ ามัน                  ปริมาณ (ลิตร/กก)  อัตรา (บาท/ลติร หรือ กก.)    จ านวนเงิน (บาท) 
 ...................................       ...................................          ................................... ................................... 
 ...................................       ...................................          ................................... ................................... 
 ...................................       ...................................          ................................... ................................... 
 ...................................       ...................................          .................................... ................................... 

 รวมเป็นเงินท่ีขอคืน  ................................... 
 จ านวนเงิน (          ) 

 จึงขอรับเงินคืนส าหรับน้ ามันที่เติมเรือไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไดแ้นบหลักฐานประกอบ           
  รายการข้างต้น จ านวน ...............  ฉบับ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว และโปรดจ่ายเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของข้าพเจ้าเลขท่ี ...................................... ธนาคาร .................................. สาขา .......................................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 (ลายมือช่ือ) ............................................................... 

    ( ............................................................ ) 
 ต าแหน่ง .................................................................... 

 (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก) 
 เรียน  ................................... 

 ข้าพเจา้ไดต้รวจสอบหลักฐานการขอรับเงินส าหรบัน้ ามันเช้ือเพลิง ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรตาม
หลักฐานข้างต้นแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ และลงนามในใบสั่งจ่ายเงินคืนกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน 

 
 (ลายมือช่ือ) ................................................................ 

   ( .............................................................. ) 
 ต าแหน่ง ..................................................................... 

 
 อนุมัติและลงนามในใบสั่งจ่ายเงินกองทุนฯ แล้ว 
 

 (ลายมือช่ือ) ................................................................ 
   ( .............................................................. ) 

 ต าแหน่ง ..................................................................... 



๒๒๗ 
 

 

 

 
 
แบบรำยงำนกำรเติมน้ ำมันเชื้อเพลิงให้แก่อำกำศยำน 

  (STATEMENT OF PETROLEUM PRODUCTS SUPPLIED TO AIRCRAFT) 
         ยกเว้นภาษี (Tax Exempt) 
                   ขอคืนภาษีน้ ามัน (For Tax Refund) 
    รายงานการเติมน้ ามันเชื้อเพลิงใหแ้ก่อากาศยาน 
     ประจ าวันท่ี.................................. 
     ผู้ส่งออก........................................ 
     ณ  สนามบิน.................................. 
  STATEMENT OF PETROLEUM PRODUCTS SUPPLIED TO AIRCRAFT 
    ON…./…./……….TO………../……./…….. 
   EXPORTER…………………………………………………………. 
   AIRPORT :………………………………………………………….. 
   PRODUCT :…………………………………………………………. 

เลข
ที ่
No. 

ใบรับการ
จ่าย 
Receipt  
No 

วันท่ีรับ 
Receipt  
date
  

หมายเลข   
ทะเบียน
เครื่องบิน  
Aircraft 
Register                      

วันท่ีด าเนินพิธีการ  
ศุลกากร Date of   
Outward 
Clearance              
                                                                                                             

สนามบิน
ปลายทาง 
Destinati
on 
 

ปริมาณ 
Quantit
y   

หมาย
เหต ุ
Remark    

1        
2        
3        
ปริมาณรวม (Total  Volume)                
     มูลค่ารวม (Total Value)  

   
                                                 
 ขอรับรองว่ารายงานการเติมน้ ามนั        ในนามของบริษัท....................................... 
 ข้างต้นเป็นความจริง และได้ผา่นพิธี      ข้าพเจ้า ขอรับรองว่ารายงานการเตมิน้ ามันดัง  
           การศุลกากรเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว      รายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ 
  

(ลงช่ือ)..............................        (ลงช่ือ)............................................. 
  ศุลกากร      ลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนาม 
 (CERTIFIED THAT ABOVE        I HEREBY CERTIFY THE PARTICULAR 
 PARTICULARS          GIVEN ABOVE TO BE TRUE ANFUL 
          ARE CORRECT AND THAT        ACCOUNT THEREOF 
 CUSTOMS CLEARANCE         FOR…………………………..…COMPANY LIMITED       
          HAS BEEN GRANTED) 
 ...................................................            .................................................. 
                H.M. CUSTOMS          SIGNATURE OF AUTHORIZED AGENT 
 
  
 

แบบรายงานการเติมน้ ามันเชื้อเพลิงให้แก่อากาศยานตามประมวลฯ ข้อ 4 03 01 09 
(2.1) 



๒๒๘ 
 

 

 

แบบใบส่งเงินคืนเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตามประมวลฯ ขอ้ 4 03 01 09 (2.2.1) 

 
แบบ ศุลฯ – สก. – 1.1 

ใบส่งเงินคืนเข้ำกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 
เลขที่..............................       เขียนที่............................................. 

 
วันที่............................................................................ 

เรียน อธิบดกีรมศุลกากร 
ข้าพเจ้า ................................................................................. ผู้ขายหรือจ าหนา่ยน้ ามันเชื้อเพลิงให้แก่เรือ

....................................... วันเรือออก ..................................... ณ ท่า .........................................เพื่อใช้ส าหรับเดินทางนอกราชอาณาจักร 
ขอส่งเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตามค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 ลง  วนัที่ 23 ธันวาคม 2547 ดังมีรายการต่อไปนี้ 

              ประเภทน้ ามัน            ปริมาณ (ลิตร/กก)             อัตรา (บาท/ลิตร หรือ กก.)    จ านวนเงิน (บาท) 
...................................            ...................................          ...................................   ................................... 
...................................            ...................................          ...................................  ................................... 
...................................            ...................................          ...................................  ................................... 
...................................            ...................................          ....................................  ................................... 

รวมเป็นเงิน  ................................... 
จ านวนเงิน ( ........................................................................................................................................................ ) 
โดยเช็คธนาคาร................................................... เลขท่ี .............................................. วนัท่ี ................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการดังกล่าวขา้งต้นเป็นความจริงทุกประการ และหากปรากฏภายหลัง วา่ยังส่งเงินเข้า
กองทุนฯไม่ครบถว้นตามจ านวนที่ต้องส่ง ขา้พเจา้ยินดีทีจ่ะส่งให้ครบพร้อมเงินเพิ่มตามอัตราที่ก าหนด 

 
(ลายมือชื่อ) ............................................................... 
 ต าแหน่ง .................................................................... 

(ส าหรับเจ้าหนา้ที่กรอก) 
เรียน อธิบดกีรมศุลกากร 

 
ข้าพเจา้ได้ตรวจสอบหลกัฐานการส่งเงินส าหรับน้ ามันเชือ้เพลิง และจ านวนเงินที่น าส่งตามใบส่งเงินข้างต้นและ

ได้ส่งฝากเข้าบัญชีกองทุนน้ ามันเชื้อเพลงิตามใบน าฝากเลขที่ ..............................................................               ลงวันที่ 
................................... เป็นการถูกต้องแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไป 

 
(ลายมือชื่อ) ................................................................ 
     ( .............................................................. ) 

ต าแหน่ง ..................................................................... 
ที่ กค .............. / .............. 
เรียน ปลัดกระทรวงพลังงานหรือผู้ที่ปลดักระทรวงพลังงานมอบหมาย 

กรมศุลกากร ได้ตรวจสอบหลักฐานการส่งเงิน และจ านวนเงินที่น าส่งตามใบส่งเงินข้างต้นแล้ว         เห็นวา่
ถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไป 

 
(ลายมือชื่อ) ................................................................   

   (............................................................... ) 
    อธบิดีกรมศุลกากร 

 
ค าสั่งปลัดกระทรวงพลังงานหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงพลังงานมอบหมาย…………………………………………………………….. 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

 



๒๒๙ 
 

 

 

 
 

รำยงำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบและควบคุมกำรน ำน้ ำมันขึ้นเรือ 
OPERATION REPORT ON EXAMINATION AND SUPER VISION OF BUNKERING 

 
เรียน 
  

ข้าพเจ้าไดไ้ปท าการตรวจสอบและควบคุมการน าน้ ามันขึ้นเรือ..................................................... ..........  
I nave examined and supervised bunkering of Vessel 
เที่ยววันที่......................................เดินทางมาจาก...................................ตัวแทนเรือ............................................... 
Arrived on   from               Ship Agent 
เป็นเรือขนาดเกินว่า 500 ตันกรอสส์ ซึ่งได้ขออนุญาตน าน้ ามันขึ้นเรือตามค าร้อง.................................................. 
Which  is a ship in excess in excess of 500 tonnege gross and for which a bunker permit has been 
 granted with  reference 
โดยน าน้ ามันขึ้นจาก..........................................................................................ดังรายการต่อไปนี้ 
Bunkers are delivered from            with details in the following 
ชนิด      ปริมำณ   ลักษณะกำรน ำขึ้นและเก็บในเรือ 
Type of oil   Quantity @86.F  Mode of Deliver and Storage in Ship 
1.   .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2   …………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….. 
3.  ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
4.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
เริ่มควบคมุการน าน้ ามันขึ้นเรือเมือ่วันท่ี...............................................เวลา.....................................น. 
Bunkering Commenced on               at 
สูบถ่ายน้ ามันแล้วเสร็จ  เมื่อวันที่..........................................................เวลา.....................................น. 
Finished on      at 
 
(ลงช่ือ)............................นักวิชาการศุลกากรปฏิบตัิการ/ช านาญการ           
       (................................) EXAMINING OFFICER                            
                                                             (ลงช่ือ)................................ผู้ควบคุมเรือล าเลียง 
             (.................................)TRANPORTING BARGES 
 
     (ลงช่ือ)................................  (ลงช่ือ)................................นายเรอื/ต้นกล/หรือผู้แทน 
         (....................................)              (.................................)  
หัวหน้างานก ากับเรือค้าต่างประเทศ    SHIP CAPTAIN CHIEF ENGINEER OF SHIP’S 
HEAD OF FOREIGN VESSEL CONTROL 
 
 
 

 
 
 

รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมการน าน้ ามันขึ้นเรือ แนบทา้ยประมวลฯ ข้อ 4 03 01 09 (2.2.1) 



๒๓๐ 
 

 

 

แบบใบขอรับเงินจากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตามประมวลฯ ขอ้ 4 03 01 09 (2.2.1) 
แบบ ศุลฯ – รก. – 1.2 

ใบขอรับเงินจำกกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 
 
เลขท่ี         เขียนที ่...................................... 

วันท่ี 
เรียน อธิบดีกรมศุลกากร 
 
  ข้าพเจ้า ............................................................................. ผู้ขายหรอืจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิง                          
ให้แก่เรือ.............................................................. วันเรือออก .............................................................................                    
เพื่อใช้ส าหรับเดินทางนอกราชอาณาจักร ขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง ตามค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547                
ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2547 ดังมรีายการต่อไปนี ้

             ประเภทน้ ามัน                  ปริมาณ (ลิตร/กก)   อัตรา (บาท/ลติร หรือ กก.)    จ านวนเงิน (บาท) 
 ...................................       ...................................          ................................... ................................... 
 ...................................       ...................................          ................................... ................................... 
 ...................................       ...................................          ................................... ................................... 
 ...................................       ...................................              .................................... ................................... 

 รวมเป็นเงินท่ีขอคืน  ................................... 
 จ านวนเงิน ( ................................................................................................................................................. ) 

 จึงขอรับเงินคืนส าหรับน้ ามันที่เติมเรือไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไดแ้นบหลักฐานประกอบ          
 รายการข้างต้น จ านวน ...............  ฉบับ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว และโปรดจ่ายเงินเข้าบญัชีเงินฝาก                            
 ของข้าพเจ้าเลขท่ี ........................................ ธนาคาร ..................................... สาขา ............................................. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 (ลายมือช่ือ) ............................................................... 

    ( ............................................................ ) 
 ต าแหน่ง .................................................................... 

 (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก) 
 เรียน  ................................... 

 ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบหลักฐานการขอรับเงินส าหรับน้ ามนัเช้ือเพลิง ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรตาม            
 หลักฐาน ข้างต้นแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ และลงนามในใบสั่งจ่ายเงินกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง 

 
 (ลายมือช่ือ) ................................................................ 

   ( .............................................................. ) 
 ต าแหน่ง ..................................................................... 

 
 อนุมัติและลงนามในใบสั่งจ่ายเงินกองทุนฯ แล้ว 
 

 (ลายมือช่ือ) ................................................................ 
   ( .............................................................. ) 

 ต าแหน่ง 
..................................................................... 



๒๓๑ 
 

 

 

 
 
 

ใบขออนุญำตน ำน้ ำมันเชื้อเพลิงขึ้นเรือ 
 

                (เพื่อขอคืน        ภาษีอากรขาเข้า         ภาษีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน) 
 
       เขียนที่  บริษัท............................................... 
                    วันท่ี........................................................... 
เรื่อง  ขออนุญาตน าน้ ามันเช้ือเพลงิขึ้นเรือ 
เรียน 
 
  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตน าน้ ามันเชื้อเพลิงขึ้นเรือ................................................... 
ซึ่งมีขนาด........................................ตันกรอสส์  ณ............................................เพื่อเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือดังต่อไปนี้  
  ชนิด    ปริมำณ 
 
น้ ามันเตา.............................................................................................................................................................. 
น้ ามันดีเซลหมุนช้า (MARINE DIESE OIL).......................................................................................................... 
น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว (DIESEL 2000)................................................................................................................. เรือล าดังกล่าว
เดินทางเข้ามาเมื่อวันที่..................................................และจะเดินทางออกไปยัง ......................ในวันท่ี....................................
โดยเรือจะออกจากท่า............................และแวะท่า............................................................................................เป็นท่าแรกใน
ต่างประเทศ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตด้วย  จักขอบคุณยิ่ง 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        (       ) 
 
  ขอรับรองว่าน้ ามันเช้ือเพลิงตามชนิดและปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ ซึ่งจะน าขึ้นเรือ…........................ 
เป็นน้ ามันที่ได้ช าระภาษีอากร (       ภาษีอากรขาเข้า          ภาษีน้ ามันและผลติภณัฑ์น้ ามัน) แล้ว และจะด าเนินการขอคืน
อากรดังกล่าวตามชนิดและปรมิาณที่น าขึ้นเรือจริงต่อไป 
 
        
        ........................................... 
 
 
 
 
 

 
 

 

แบบใบขออนญุาตน าน้ ามันเชื้อเพลิงขึ้นเรือตามประมวลฯ ขอ้ 4 03 01 09 (2.2.1)   



๒๓๒ 
 

 

 

 
แบบใบส่งเงินคืนเข้ากองทุนฯ เพิ่มเติมตามประมวลฯ ข้อ 4 03 01 09 (2.2.1) 

แบบ ศุลฯ – สก. – 1.3 
ใบส่งเงินคืนเข้ำกองทุนฯ เพ่ิมเติม 

 
 เลขที่.......................       เขียนที่....................................... 

 วันที่.............................................................. 
 เรียน อธิบดกีรมศุลกากร 

 ข้าพเจา้ ................................................ ผู้ขายหรอืจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงใหแ้ก่เรือ .....................................................                วันเรือ
ออก .......................... ณ ท่า ................................. เพื่อใช้ส าหรับเดินทางนอกราชอาณาจักร ขอส่งเงินเข้ากองทุน              น้ ามันเชื้อเพลิงตามค าสั่ง
นายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547 ดังมีรายการต่อไปนี้ 
            ประเภทน้ ามัน                  ปริมาณ (ลิตร/กก)  อัตรา (บาท/ลิตร หรือ กก.)    จ านวนเงิน (บาท) 
 ...................................       ...................................          ................................... ................................... 
 ...................................       ...................................          ................................... ................................... 
 ...................................       ...................................          ................................... ................................... 
 ...................................       ...................................          .................................... ................................... 

รวมเป็นเงิน                                 ................................... 
 ได้ส่งแล้วตามใบน าส่ง ที่ สก ........... / ........... ใบเสร็จรับเงินเลขที่  ..................................... ลว ......................... 
 ยังขาดส่งจ านวน  ........................................... บาท  ( ........................................................................... ) 

 ข้าพเจา้จึงขอส่งเงินที่ยังขาดเพิ่มเติมโดยเชค็ธนาคาร  .....................................  เลขที ่ .....................................                 
 ลงวันที่ ................ ทั้งนี้ ไดแ้นบหลักฐานประกอบการรายงานขา้งต้น จ านวน .............. ฉบบั มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว   

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการดังกล่าวขา้งต้นเป็นความจริงทุกประการ  
  

(ลายมือชื่อ) ............................................................... 
 ต าแหน่ง .................................................................... 

 (ส าหรับเจ้าหนา้ที่กรอก) 
 เรียน อธิบดกีรมศุลกากร 

 ข้าพเจา้ได้ตรวจสอบหลกัฐานการส่งเงินเพิ่มเติม ส าหรบัน้ ามันเชือ้เพลิงที่เติมเรือใช้ส าหรับเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร และ
จ านวนเงินที่ได้รับตามใบส่งเงินข้างต้นกับหลักฐานการส่งเงินที่ได้ส่งเข้ากองทุนฯ ตามหนังสือ  ที่ ..................................... ลงวันที่  .......................  แล้ว
เห็นว่าถูกตอ้งและได้ส่งฝากเข้าบัญชีกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตามใบน าฝาก                   ลงวันที่ ................................... แล้ว จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดด าเนินการต่อไป 

 
 (ลายมือชื่อ) ................................................................ 

   ( .............................................................. ) 
 ต าแหน่ง ..................................................................... 

 ที่ กค .............. / .............. 
 เรียน ปลัดกระทรวงพลังงานหรือผู้ที่ปลดักระทรวงพลังงานมอบหมาย 

 กรมศุลกากร ได้ตรวจสอบหลักฐานการส่งเงิน และจ านวนเงินที่น าส่งตามใบส่งเงินข้างต้นแล้ว  เห็นว่าถูกตอ้ง จึงเรียน
มาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไป  

(ลายมือชื่อ) ................................................................   
(............................................................... ) 

อธิบดีกรมศุลกากร 
ค าสั่งปลัดกระทรวงพลังงานหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงพลังงานมอบหมาย 

 .................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 


