คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ EX-JDA-01 แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเรือเดินทางไปกลับ ในเขต
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
หมวดข้อมูลตามแบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม

ชื่อข้อมูล
ทะเบียนรับเลขที่

วันที่รับ
เรียน สรรพสามิต
พื้นที่
ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
สถานที่ตั้งเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลำดับการรับหนังสือ
ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นำเข้า ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอ
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิตของผู้ยื่นคำ
ขอ
เลขที่ที่ตั้งสำนักงานของ สถานที่ผลิต
สินค้า/สถาน ประกอบกิจการ
ตรอกหรือซอยของที่สถานที่ผลิต
สินค้า/สถานประกอบกิจการ
ถนนของสถานที่ผลิต สินค้า/สถาน
ประกอบ กิจการ
ตำบลหรือแขวงของ สถานที่ผลิต
สินค้า/สถานประกอบกิจการ
อำเภอหรือเขตของสถานที่ ผลิต
สินค้า/สถานประกอบ กิจการ
จังหวัดของสถานที่ผลิต สินค้า/สถาน
ประกอบ กิจการ
รหัสไปรษณีย์ของสถานที่ ผลิตสินค้า/
สถานประกอบ กิจการ
เบอร์โทรศัพท์สำหรับ ติดต่อของ
สถานที่ผลิต สินค้า/สถานประกอ
กิจการ

ตัวอย่างข้อมูล
22347869998113

12 ธ.ค. 2562
สรรพสามิตพื้นที่
สมุทรปราการ
นาย สมชาย สุขดี
11223344556677
111
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400

หมวดข้อมูลตามแบบ
ขออนุญาต

ชื่อข้อมูล
ขออนุญาตนำน้ำมัน
ดีเซลออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมชื่อ...
ขออนุญาตนำน้ำมัน
ดีเซลออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด..
( ) เพื่อนำไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงเรือเดินทาง
ไปกลับ ในเขตพื้นที่
พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียโดยตรง
ชื่อเรือเดินทาง

ความหมาย
ชื่อโรงอุตสาหกรรมที่ผลิต น้ำมัน
ดีเซล

ตัวอย่างข้อมูล
บริษัท ไทยน้ำมัน จำกัด

จังหวัดที่ตั้งของโรง อุตสาหกรรมที่
ผลิตน้ำมันดีเซล

ชลบุรี

สัญชาติ
ระยะทางจากชายฝั่ง
ถึงแปลงสำรวจปิโต
เลียมต่างๆในพื้นที่
เขตไทย-มาเลเซีย
แผนการใช้น้ำมัน
ดีเซลแต่ละลำ
( ) เพื่อนำไปเก็บไว้ที่
สถานที่เก็บน้ำมัน
ดีเซลเพื่อรอใช้เป็น
เชื้อเพลิงเรือเดินทาง
ไปกลับ ในเขตพื้นที่
พัฒนาร่วมไทยมาเลเซีย
ชื่อ
ชื่อโรงอุตสาหกรรมที่เก็บน้ำมันดีเซล
สถานที่ตั้งเลขที่
เลขที่ที่ตั้งสำนักงานของ สถานที่เก็บ
น้ำมันดีเซล
ตรอก/ซอย
ตรอกหรือซอยของสถานที่ เก็บน้ำมัน
ดีเซลเพื่อรอการ จำ

()
เพื่อนำไปจำหน่ายในเขต
ต่อเนื่องของราชอาณาจักร

เรือบรรทุกสินค้า ไทยมาเลเซีย
ไทย
1500 กิโลเมตร

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

ลำดับที่
รายการ
ชนิด
จำนวน(ลิตร)
มูลค่า(บาท)
จำนวนภาษี (บาท)
จำนวนภาษี (สต.)
รวมทั้งสิ้น
 ทางเรือ ชื่อ
 ยานพาหนะ

หมายเลขทะเบียน

 อื่น ๆ
ตามเส้นทาง
ภายในวันที่
เดือน

ความหมาย
ถนนของสถานที่เก็บน้ำมัน ดีเซลเพื่อ
รอการจำหน่าย
ตำบลหรือแขวงของ สถานที่เก็บ
น้ำมันดีเซล
อำเภอหรือเขตของสถานที่ เก็บน้ำมัน
ดีเซล
จังหวัดของสถานที่เก็บน้ำมันดีเซล
รหัสไปรษณีย์ของสถานที่ เก็บน้ำมัน
ดีเซล
เบอร์โทรศัพท์สำหรับ ติดต่อของ
สถานที่เก็บ น้ำมันดีเซลเพื่อรอการ
จำหน่ายในเขตต่อเนื่อง
ลำดับรายการสินค้า
ชื่อของสินค้า
ชนิดของสินค้า
จำนวนของสินค้า
มูลค่าบาท
มูลค่าภาษีของสินค้า (หน่วยบาท)
มูลค่าภาษีของสินค้า (หน่วยสตางค์)
รวมมูลค่าภาษีทั้งสิ้น (หน่วยบาทและ
สตางค์)
ให้กรอกชื่อเรือ ถ้าเลือก ขนส่งน้ำมัน
ดีเซลทางเรือ
ให้กรอกประเภท ยานพาหนะ ถ้า
เลือกขนส่ง น้ำมันดีเซลทาง
ยานพาหนะอื่นๆ นอกจาก เรือ
ให้ทะเบียนของ ยานพาหนะ ถ้าเลือก
ขนส่ง น้ำมันดีเซลทาง ยานพาหนะ
อื่นๆ นอกจาก เรือ
ให้เลือก ถ้าขนส่งน้ำมัน ดีเซลทาง
อื่นๆ นอกจาก ยานพาหนะ
เส้นทางการขนส่ง
วันที่ ที่ขนส่ง
เดือน ที่ขนส่ง

ตัวอย่างข้อมูล

1
น้ำมันดีเซล
1,000
30
30,000
00
30,000.00

ทางเรือ

อน 6789

ไทย-มาเลเซีย
15
ธ.ค.

หมวดข้อมูลตามแบบ
เอกสารประกอบการ
ดำเนินการ

การพิจารณา

ชื่อข้อมูล

ความหมาย
พ.ศ.
ปีพ.ศ. ที่ขนส่ง
ได้แนบหลักฐาน รวม จำนวนเอกสารแนบท้าย (ฉบับ) ที่
.....ฉบับ มาพร้อมกับ แนบมากับ แบบฟอร์ม
คำขอนี้คือ ....
ลงชื่อ...(...)
ลงชื่อ.....(ผู้ ประกอบ อุตสาหกรรม)
(...................)
วันที่
วันที่
 เห็นควรอนุมัติ เจ้าพนักงานเห็นควรอนุมัติ

ตัวอย่างข้อมูล
2562
1

สมชาย สุขดี
(นาย สมชาย สุขดี)
12 ธ.ค. 2562
เห็นควรอนุมัติ

 ไม่ควรอนุมัติ
ลงชื่อ... (...)

วันที่
 อนุมัติ

เจ้าพนักงานไม่เห็นควรอนุมัติ
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตที่
พิจารณา พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล และ
ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพิจารณา
สรรพสามิตพื้นที่อนุมัติ

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

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
เนื่องจาก
ลงชื่อ... (...)
วันที่
การตรวจสอบน้ำมันดีเซล
ที่นำออกจากโรง
อุตสาหกรรมของเจ้า
พนักงานสรรพสามิต

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตได้
ตรวจสอบน้ำมันดีเซล
ที่นำออกจากโรง
อุตสาหกรรมชื่อ
จังหวัด
แล้วเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ปรากฎว่า
ลงชื่อ... (...)

สรรพสามิตพื้นที่ไม่อนุมัติ พร้อมระบุ
เหตุผล
ลงชื่อสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ-ชื่อ ปรีชา สามารถ
สกุล และตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
(นายปรีชา สามารถ)
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่
12 ธ.ค. 2562
พิจารณา
บริษัท ไทยน้ำมัน จำกัด

ชลบุรี
16
ธ.ค.
2562
สินค้าครบถ้วน
มานะ ปีดรี

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล

วันที่
ลงชื่อ... (...)
วันที่
การตรวจสอบนำมันดีเซล เจ้าพนักงาน
ที่นำเข้าเก็บในสถานที่เก็บ สรรพสามิตได้
น้ำมันดีเซลของเจ้า
ตรวจสอบน้ำมันดีเซล
พนักงานสรรพสามิต
ที่นำเข้าเก็บที่สถานที่
เก็บน้ำมันดีเซลชื่อ
จังหวัด
แล้วเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ
ปรากฎว่า
ลงชื่อ... (...)
วันที่
ลงชื่อ... (...)
วันที่

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล
(นาย มานะ ปีดรี)
12 ธ.ค. 2562

