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ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันดีเซลที่ใช้
เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
อาศัยอํานาจตามความในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๙๐)
ลงวัน ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิบดี กรมสรรพสามิต จึงกํ าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
การยกเว้นภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วม
ไทย – มาเลเซีย ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ผู้ประกอบอุตสาหกรรม” หมายถึง ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งได้ทําการผลิตน้ํามันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือที่เดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วม
ไทย - มาเลเซีย
“น้ํามันดีเซล” หมายถึง น้ํามันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับระหว่างชายฝั่งกับ
แปลงสํารวจปิโตรเลียมต่าง ๆ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
“สถานที่เก็บน้ํามันดีเซล” หมายถึง สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลเพื่อรอการนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
“พื้นที่พัฒนาร่วม” หมายความว่า พื้น ที่พัฒ นาร่ว มไทย - มาเลเซีย ตามกฎหมายว่าด้ว ย
องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย
“องค์กรร่วม” หมายความว่า องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรร่ว ม
ไทย - มาเลเซีย และให้หมายความรวมถึงผู้รับผิดชอบในการดําเนิน การสํารวจปิโตรเลียม ณ แปลง
สํารวจต่าง ๆ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรร่วม
“เรือเดินทาง” หมายถึง เรือที่เดินทางไปกลับระหว่างชายฝั่งกับแปลงสํารวจปิโตรเลียมต่าง ๆ
ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วม
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพสามิต
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะขอยกเว้นภาษีน้ํามันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในเรือที่เดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วม ยื่นคําขอยกเว้นภาษี ตามแบบ Ex - JDA - ๐๑ ท้ายประกาศนี้
จํานวน ๓ ฉบับ ต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สํานักงานสรรพสามิต พื้น ที่แ ห่งท้องที่ที่โ รงอุตสาหกรรม
ที่จะขอยกเว้น ภาษีนั้นตั้งอยู่ก่อนนําน้ํามันดีเซลออกจากโรงอุตสาหกรรม
เมื่อสรรพสามิตพื้นที่มีคําสั่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีแล้ว ให้คืนแบบ Ex - JDA - ๐๑ จํานวน ๒ ฉบับ
ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
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ข้อ ๓ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะขอยกเว้นภาษีโ ดยขอนําน้ํามัน ดีเซลส่งไปยัง
สถานที่เก็บน้ํามันดีเซล ให้ขออนุมัติสถานที่เก็บน้ํามันดีเซลต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บ
น้ํามันดีเซลตั้งอยู่พร้อมรายละเอียดและเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู่ของสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล
(๒) ชื่อเจ้าของหรือผู้มีอํานาจดําเนินการของสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล
(๓) แบบแปลนแผนผังของสถานที่เก็บน้ํามันดีเซลโดยให้ระบุหมายเลขถังเก็บน้ํามันดีเซลด้วย
(๔) หลักฐานแสดงความยินยอมให้ใช้สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลจากเจ้าของสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล
เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต เข้าไปทําการตรวจสอบน้ํามัน ดีเซลและบัญชีหลักฐานต่าง ๆ ภายใน
สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลได้ตลอดเวลา
ข้อ ๔ ในกรณีที่สรรพสามิต พื้น ที่มีคําสั่งอนุมัติให้ยกเว้น ภาษีแ ล้ว และจะมีการนําน้ํามัน
ดีเซล ที่ได้รับการยกเว้นภาษีออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือที่เดินทางไปกลับ
ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมโดยตรง หรือเก็บไว้ที่สถานที่เก็บน้ํามันดีเซล ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งเป็น
หนังสือโดยตรงหรือโดยทางโทรสารให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบเพื่อทําการ
ตรวจสอบชนิดและปริมาณน้ํามันดีเซลก่อนนําออกจากโรงอุตสาหกรรม
ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตามวรรคหนึ่งผนึกดวงตรากรมสรรพสามิตที่ท่อทางรับ - จ่ายน้ํามัน
ของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งก่อนนําออกจากโรงอุตสาหกรรม เว้นแต่เป็นการขนส่งทางท่อ
เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ดําเนิน การตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้บัน ทึกผลการ
ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบในข้อ ๖ ของแบบ Ex - JDA - ๐๑ จํานวน ๒ ฉบับ
ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับกลับคืนตามข้อ ๒ และให้เก็บไว้ ณ สํานักงานสรรพสามิตของผู้ควบคุม
โรงอุตสาหกรรมหนึ่งฉบับ ส่วนอีกหนึ่งฉบับให้กํากับไปกับน้ํามันดีเซลที่นําออกจากโรงอุตสาหกรรม
ข้อ ๕ การนําน้ํามัน ดี เซลที่ข อยกเว้นภาษีไปยัง สถานที่เก็บน้ํา มัน ดีเซล ให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตที่ทําการตรวจสอบน้ํามันดีเซลตามข้อ ๔ แจ้งโดยทางโทรสารให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
แห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลตั้งอยู่ทราบ
ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม จัดทําบัญ ชีแสดงการจําหน่ายน้ํามันดีเซล และการนํา
น้ํ า มั น ดี เ ซลไปเก็ บ พั ก ไว้ ณ สถานที่ เ ก็ บ น้ํ า มั น ดี เ ซล ตามแบบท้ า ยประกาศนี้ และรายงานให้
สรรพสามิตพื้นที่ผู้ซึ่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีตามข้อ ๒ ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
ข้อ ๗ ในกรณีที่จะมีการนําน้ํามัน ดีเซลเข้าเก็บ ณ สถานที่เก็บน้ํามัน ดีเซล ให้เจ้าของ
สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลแจ้งเป็นหนังสือโดยตรงหรือโดยทางโทรสารให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่
ที่สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลตั้งอยู่ทราบเพื่อไปทําลายดวงตรากรมสรรพสามิตและตรวจวัดปริมาณน้ํามันดีเซล
ก่อนนําเข้าเก็บ ณ สถานที่เก็บน้ํามันดีเซล โดยก่อนทําลายดวงตรากรมสรรพสามิตจะต้องตรวจสอบว่า
มีส ภาพผิ ด ปกติ หรื อไม่ หากปรากฏว่ ามี สภาพผิ ด ปกติ ให้ ร ายงานต่อ สรรพสามิต พื้น ที่ผู้ ซึ่ง อนุ มั ติ
ให้ยกเว้นภาษีตามข้อ ๒ ทราบทันที
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เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บัน ทึกผลการตรวจสอบและ
ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบในข้อ ๗ ของแบบ Ex - JDA - ๐๑ แล้วเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บน้ํามันดีเซล
ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลตั้งอยู่ตามข้อ ๕ จัดทํา
รายงานการตรวจสอบชนิดและจํานวนน้ํามันดีเซลที่รับเข้าเก็บในสถานที่เก็บน้ํามันดีเซลที่ตรวจวัดได้ทุกครั้ง
และรายงานให้สรรพสามิตพื้นที่ผู้ซึ่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีตามข้อ ๒ ทราบภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดจากเดือนที่มีการนําน้ํามันดีเซลเข้าเก็บในสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล
ข้อ ๙ ในกรณีที่จะมีการนําน้ํามันดีเซลที่ได้รับการยกเว้นภาษีออกจากสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล
เพื่อนําไปใช้เป็น เชื้อเพลิงในเรือเดิน ทางไปกลับ ในเขตพื้น ที่พัฒ นาร่ว ม ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
แจ้งเป็นหนังสือโดยตรงหรือโดยทางโทรสารให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่สถานที่เก็บน้ํามันดีเซล
ตั้งอยู่ทราบเพื่อทําการตรวจสอบชนิดและปริมาณน้ํามันดีเซลก่อนนําออกจากสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล
พร้อมทั้งจัดทําใบต่อแบบ Ex - JDA - ๐๑ จํานวน ๒ ฉบับ
เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บัน ทึกผลการตรวจสอบและ
ลงลายมือชื่อในใบต่อแบบ Ex - JDA - ๐๑ ทั้ง ๒ ฉบับ ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่ง
และให้เก็บไว้ ณ สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลหนึ่งฉบับ ส่วนอีกหนึ่งฉบับให้ดําเนินการตามข้อ ๑๖
กรณี ที่ เ ห็ น สมควร อธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายจะสั่ ง ให้ เ จ้ า พนั ก งานสรรพสามิ ต
ไปควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับของเรือเดินทาง ณ แปลงสํารวจต่าง ๆ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมก็ได้
ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ขอยกเว้นภาษีน้ํามันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทาง
ไปกลับ ในเขตพื้น ที่พัฒนาร่วม จะต้องเติมสาร Marker ในน้ํามัน ดีเซลที่ขอยกเว้นภาษีก่อนนําออก
จากโรงอุตสาหกรรม หรือสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล แล้วแต่กรณี โดยปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
และต้องปฏิบัติต ามระเบีย บกรมสรรพสามิต ที่กําหนดเกี่ย วกับการขนย้ายน้ํามันและผลิตภัณ ฑ์น้ํามัน
ซึ่งออกตามมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมดําเนินการให้เจ้าของสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล จัดทําบัญชี
ประจําวันแสดงการรับ - จ่ายน้ํามันดีเซลที่นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทาง และงบเดือนแสดงการนํา
น้ํามัน ดีเซลไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทาง ตามแบบท้ายประกาศนี้ โดยบัญชีประจําวัน ต้องจัดทํา
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันนับแต่วันที่มีเหตุต้องลงรายการเกิดขึ้นและให้เก็บรักษาไว้ประจํา ณ สถานที่
เก็บน้ํามันดีเซล พร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญ ชีนั้น สําหรับงบเดือนให้ร ายงานต่อสรรพสามิต
พื้นที่ผู้ซึ่งอนุมัติให้ย กเว้น ภาษีต ามข้อ ๒ และเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามข้อ ๗ ภายในวัน ที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่นําน้ํามันดีเซลไปเก็บไว้ยังสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล ต้องส่ง
น้ํา มัน ดี เซลไปใช้เ ป็ น เชื้ อเพลิง ในเรือ เดิน ทางภายใน ๖ เดื อ นนั บแต่ วัน ที่ นํา น้ํ ามั น ดีเ ซลออกจาก
โรงอุตสาหกรรม

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทําใบกํากับการเดินทางตามแบบท้ายประกาศนี้ กํากับ
ไปกับเรือเดินทางทุกครั้ง และดําเนินการให้องค์กรร่วมลงชื่อรับรองการเดินทางในใบกํากับการเดินทาง
ดังกล่าว
ข้อ ๑๔ กรณีจ่ายน้ํามันดีเซลออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือที่เดิน ทาง
ไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมโดยตรง ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมส่งแบบ Ex - JDA - ๐๑ ที่เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบแล้วต่อสรรพสามิตพื้นที่ผู้ซึ่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีตามข้อ ๒
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่นําน้ํามันดีเซลออกจากโรงอุตสาหกรรมพร้อมหลักฐาน ดังนี้
(๑) ใบกํากับการเดินทางตามข้อ ๑๓ ที่องค์กรร่วมลงลายมือชื่อรับรองแล้ว
(๒) สําเนาใบแสดงรายการและราคาสินค้า
ข้อ ๑๕ กรณีนําน้ํามัน ดีเซลไปเก็บไว้ที่สถานที่เก็บน้ํามัน ดีเซล ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ส่งแบบ Ex - JDA - ๐๑ ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบแล้วต่อสรรพสามิตพื้นที่
ผู้ซึ่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีตามข้อ ๒ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่นําน้ํามันดีเซลเข้าเก็บในสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล
เมื่อนําน้ํามันดีเซลออกจากสถานที่เก็บน้ํามันดีเซลตามข้อ ๙ แล้ว ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
จัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) สําเนาใบต่อแบบ Ex - JDA - ๐๑ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
จากเจ้าพนักงานสรรพสามิตแล้ว
(๒) ใบกํากับการเดินทางตามข้อ ๑๓ ที่องค์กรร่วมลงลายมือชื่อรับรองแล้ว
(๓) สําเนาใบแสดงรายการและราคาสินค้า
ให้ สรรพสามิ ตพื้ น ที่ ผู้ซึ่ งอนุ มัติ ให้ ย กเว้ น ภาษี ต ามข้ อ ๒ ภายใน ๓๐ วั น นั บแต่ วั น ที่นํ าน้ํ ามัน ดี เซล
ออกจากสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล
ข้อ ๑๖ กรณีน้ํามันดีเซลที่ตรวจได้ตามข้อ ๗ มีจํานวนน้อยกว่าจํานวนที่ตรวจวัดได้ตามข้อ ๔
วรรคหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ ๐.๕ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องชําระภาษีสําหรับน้ํามันดีเซลตามจํานวน
ที่สูญหายหรือขาดจํานวนไป พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ในอัตราภาษีที่ใช้บังคับ ณ วันที่ความรับผิด
ในอัน จะต้อ งเสี ย ภาษี เ กิด ขึ้น เว้น แต่ มีเ หตุอั น สมควรซึ่ งได้รั บความเห็ น ชอบจากสรรพสามิ ต พื้ น ที่
ผู้ซึ่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีตามข้อ ๒
กรณีน้ํามันดีเซลที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่รับเข้าเก็บในสถานที่เก็บน้ํามันดีเซลเกิดการสูญหาย
หรือขาดจํานวนไปในสถานที่เก็บน้ํามันดีเซลเกินกว่าร้อยละ ๐.๕ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องชําระภาษี
น้ํามันดีเซลตามจํานวนที่สูญหายหรือขาดจํานวนไป พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มในอัตราภาษีที่ใช้บังคับ
ณ วันที่ความรับผิด ในอันจะต้องเสีย ภาษีเกิดขึ้น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
สรรพสามิตพื้นที่ผู้ซึ่งอนุมัติให้ยกเว้นภาษีตามข้อ ๒
ข้อ ๑๗ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และเจ้าของสถานที่เก็บน้ํามันดีเซลจัดทําบัญชีประจําวัน
และงบเดือนตามแบบรายงานดังกล่าวข้างต้นตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข้อ ๑๘ ในกรณีผู้ประกอบอุต สาหกรรมมิได้ปฏิบัติตามประกาศนี้ในข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่า
น้ํามันดีเซลนั้นไม่ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องชําระภาษี
พร้อมทั้งเบี้ย ปรับและเงิน เพิ่มตามจํานวนน้ํามันดีเซลนั้นในอัตราภาษีที่ใช้บังคับ ณ วัน ที่ความรับผิด
ในอันจะต้องเสียภาษีที่เกิดขึ้น
ข้อ ๑๙ ให้ ผู้อํ านวยการสํา นัก มาตรฐานและพั ฒ นาการจั ด เก็บ ภาษี ๒ เป็น ผู้รั กษาการ
และวินิจฉัยสั่งการตามประกาศนี้
ข้อ ๒๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันออกประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เบญจา หลุยเจริญ
อธิบดีกรมสรรพสามิต

สําหรับเจ้าพนักงาน
ทะเบียนรับเลขที่

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
คําขอยกเว้นภาษีสําหรับน้ํามันดีเซลที่ใช้
เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
Ex-JDA-๐๑ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗

วัน เดือน ปี ทีร่ ับ
..................................

ก. การยื่นคําขอ
เรียน สรรพสามิตพื้นที่ ......................................................................
๑. ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม .......................................................................................................................................................
ทะเบียนสรรพสามิต .................................................................................................................................................................
สถานที่ตั้งเลขที่ ...................................... ตรอก/ซอย ......................................... ถนน ...........................................................
ตําบล/แขวง ...........................................อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด ..........................................................
รหัสไปรษณีย์ ......................................... โทรศัพท์ .................................................................................................................
๒. ขออนุญาตนําน้ํามันดีเซลออกจากโรงอุตสาหกรรมชื่อ ........................................................จังหวัด .......................................
( ) นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย โดยตรง
ชื่อเรือเดินทาง ................................................................................. สัญชาติ ...................................................................
อัตราการใช้เชื้อเพลิงของเรือเดินทาง .…………………………………………………………………………………………………………………
ระยะทางจากชายฝั่งถึงแปลงสํารวจปิโตรเลียมต่าง ๆ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ...………………………...…………
...........................................................................................................................................................................................
แผนการใช้น้ํามันดีเซลของเรือเดินทางในแต่ละลํา ............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
( ) ไปเก็บไว้ที่สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลเพื่อรอไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นทีพ่ ัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
ชื่อ .....................................................................................................................................................................................
สถานที่ตั้งเลขที่ ......................................ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ......................................................
ตําบล/แขวง ...........................................อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด ...................................................
รหัสไปรษณีย์ ......................................... โทรศัพท์ ............................................. ดังนี้
ลําดับที่

รายการ

ชนิด

รวมทั้งสิ้น

จํานวน
(ลิตร)

มูลค่า
(บาท)

จํานวนภาษี
บาท
สต.

-๒๓. น้ํามันดีเซลตามรายการข้างต้นจะขนส่งโดยทาง
( ) ทางเรือชื่อ .........................................................................................................................................................
( ) ยานพาหนะ ..................................................... หมายเลขทะเบียน ..................................................................
( ) อื่น ๆ ................................................................................................................................................................
ตามเส้นทาง ...........................................................................................................................................................
ในวันที่ .................. เดือน ............................... พ.ศ. ...............
๔. ได้แนบหลักฐาน รวม .................. ฉบับ มาพร้อมกับคําขอนี้แล้ว
๕. ข้าพเจ้าได้ยื่นคําขอมาเพื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบ และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการทุกประการ
ลงชื่อ ................................................... ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
(..........................................................)
วันที่ ..........................................................
ข. การตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพสามิต
(กรณีนําออกจากโรงอุตสาหกรรม)
๖. เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบน้ํามันดีเซลที่นําออกจากโรงอุตสาหกรรมชื่อ .........................................................
........................................................................................................จังหวัด ........................................................... แล้ว
เมื่อวันที่ .............. เดือน ............................พ.ศ. ................... ปรากฏว่า .......................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .......................................................
(....................................................)
วันที่ ....................................................

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

ค. การตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพสามิต
(กรณีนําเข้าเก็บที่สถานที่เก็บน้ํามันดีเซล)
๗. เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบน้ํามันดีเซลที่นําเข้าเก็บที่สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลชื่อ .................................................
....................................................................................................... จังหวัด .............................................................. แล้ว
เมื่อวันที่ .............. เดือน ............................พ.ศ. ................ ปรากฏว่า ............................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .......................................................
(.....................................................)
วันที่ ...................................................

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

ใบต่อแบบ Ex-JDA-๐๑
(ใบตัดบัญชีการนําน้ํามันดีเซลออกจากสถานที่เก็บน้ํามันดีเซล)
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมชื่อ ..................................................................................................................................
ได้ยื่นคําขอยกเว้นภาษีน้ํามันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ตามแบบ
Ex-JDA-๐๑ ไว้แล้วที่ .................................................. ทะเบียนรับเลขที่ ............................. ลงวันที่ .............................
เดือน ...........................พ.ศ ........... และได้รับอนุมัติให้ยกเว้นภาษีตามหนังสือ ที่ .................................. ลงวันที่ ..........
เดือน ...........................พ.ศ. ........... ได้นําน้ํามันดีเซลออกจากสถานที่เก็บน้ํามันดีเซลชื่อ .............................................
จังหวัด ................................... ในวันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ........... จํานวน ................................. ลิตร
ชื่อเรือเดินทาง ........................................................................................ สัญชาติ ............................................................
อัตราการใช้เชื้อเพลิงของเรือเดินทาง………………………………………………………………………………………………………..…………
ระยะทางจากชายฝั่งถึงแปลงสํารวจปิโตรเลียมต่างๆ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ....................…..…………………
...........................................................................................................................................................................................
แผนการใช้น้ํามันดีเซลของเรือเดินทางในแต่ละลํา ............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
จึงขอให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตไปทําการตรวจสอบน้ํามันดีเซลดังกล่าว
ลงชื่อ ................................................... ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
(....................................................)
วันที่ ....................................................
เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสอบน้ํามันดีเซลที่นําออกจากสถานที่เก็บน้ํามันดีเซลชื่อ ............................................
..........................................................................................จังหวัด ........................................ แล้วเมื่อวันที่ ..................
เดือน ...........................พ.ศ. .............. ปรากฏว่า ..........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .......................................................
(......................................................)
วันที่ .......................................................

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

บัญชีประจําวันแสดงการรับ-จ่ายน้ํามันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
ณ สถานที่เก็บน้ํามันดีเซล ชื่อ ....................................................................
ระหว่างวันที่ .......................... เดือน ..............................พ.ศ. ..................
การรับ
วันที่

เอกสาร
เลขที่

ลงวันที่

ปริมาณ
(ลิตร)

วันที่

การจ่ายให้เรือเดินทางไปกลับ
ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
ปริมาณ
เอกสาร
ลงวันที่ ชื่อเรือเดินทาง
(ลิตร)
เลขที่

คงเหลือ
(ลิตร)

หมาย
เหตุ

บัญชีแสดงรายการจําหน่ายน้ํามันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นทีพ่ ัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ................................................
ประจําเดือน ........................พ.ศ. ...............

วัน เดือน ปี

รายการ

เลขที่
เอกสาร

การจ่าย
นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือ
นําไปเก็บไว้ในสถานที่เก็บ
เดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่
น้ํามันดีเซล
พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย โดยตรง
(แยกตามคําขอยกเว้นฯ)
(แยกตามคําขอยกเว้นฯ)
ชื่อสถานที่เก็บ
ปริมาณ
ชื่อเรือเดินทาง ปริมาณ (ลิตร)
น้ํามันดีเซล
(ลิตร)

ลงชื่อ ........................................................
(....................................................)
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

งบเดือนแสดงการนําน้ํามันดีเซลไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพืน้ ที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
ณ สถานที่เก็บน้ํามันดีเซลชื่อ ..........................................................
ประจําเดือน...................... พ.ศ. ...............
----------------------------

บวก
หัก

ปริมาณน้ํามันคงเหลือยกมา .......................

ลิตร

รับจากโรงอุตสาหกรรม .......................

ลิตร

รวม .......................

ลิตร

การจ่ายไปยังเรือเดินทางไปกลับ .......................

ลิตร

ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
ยอดคงเหลือ .......................

ลิตร

ลงชื่อ ........................................................
(......................................................)
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ใบกํากับการเดินทาง
น้ํามันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซีย ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
Record Document
For Diesel used as fuels for the vessel within
the Malaysia-Thailand Joint Development Area (JDA)
Under Article 103 of Excises Tax Act B.C. 2527 (1984)

RD No.___________

ต้นทาง (Origin)
โรงอุตสาหกรรม/สถานที่เก็บน้ํามันดีเซล ชือ่ (Name of Manufactory / Storage Place )
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
ที่ตั้ง (Location /Address).................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
ชื่อเรือเดินทาง (Vessel Name) ..........................................................................................................................................
เพื่อเดินทางไปแปลงสํารวจปิโตรเลียมในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ที่ (Depart for JDA exploration field no.)
..............................................................................................................................................................................................
รวมระยะทาง (Total distance)..............................................................................................ไมล์ทะเล (Nautical miles)
ออกเดินทางวันที่ (Departure Date: DD/MM/YY) ........./........../.........เวลา (Departure Time) ..................................
เวลาที่คาดว่าจะใช้เดินทาง (Travelling duration) ……………………………………….…………(ชั่วโมง/นาที) (Hour / Minute)
.............................................................
(
)
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
(Manufacturer)
........../........../..........

.............................................................
(
)
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
(Excises Officer)
........../........../..........

ปลายทาง (Destination)
เรือเดินทางได้มาถึงแปลงสํารวจปิโตรเลียมในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ที่ (The Vessel arrived JDA exploration
field no.) .............................................................................................................................................................................
วันที่ (Arrival Date: DD/MM/YY) ........../........../.......... เวลา (Arrival Time).................................. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
.............................................................
.............................................................
(
)
(
)
องค์กรร่วมฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ควบคุมเรือ
(Field Operator)
(Captain / Vessel Controller)
........../........../..........
........../........../..........
หมายเหตุ : ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมส่งใบกํากับการเดินทางที่ลงลายมือชื่อแล้วส่งกลับมาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
พื้นที่ที่จ่ายน้ํามันเติมเรือเดินทางเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
Note: The Manufacturer must sign and submit this Record Document to the Excises officer in the
area of loading the fuel to the vessel for verification.

