ที่ กค 0503/ว0459
เรียน หัวหนาสวนราชการระดับสํานัก กอง และดานศุลกากรทุกแหง เพื่อทราบ

21 เมษายน 2548

(นายพงศชัย จินดา)
เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

(สําเนา)
ประกาศกรมศุลกากร
ที่ 16/2548
เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในเขตพืน้ ทีพ่ ัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (JDA)
-------------------------------ตามที่ไดมีการตราพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2548 เกี่ยวกับอํานาจ
ทางศุลกากรในพื้นที่พัฒนารวม และตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่พัฒนารวม จึงเห็นสมควร
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อจัดระเบียบการเคลื่อนยายของที่นําเขามาในหรือสงออก
ไปจากพื้นที่พัฒนารวม รวมถึงวางหลักเกณฑการเก็บภาษีอากรและการยกเวนอากรใหเหมาะสม และ
รัดกุม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 และหมวด 4 ตรี อํานาจทางศุลกากรในพื้นที่
พัฒนารวม แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และตามความในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2480 เพื่อใหการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเปนไปโดยความสะดวกรวดเร็ว
เปนประโยชนตอผูติดตอราชการกับกรมศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง จึงออกประกาศไวดังนี้
“พื้นที่พัฒนารวม” หมายถึง พื้นที่พัฒนารวมตามกฎหมายวาดวยองคกรรวมไทยมาเลเซีย โดยศุลกากรยังคงใชอํานาจทั้งปวงที่เกี่ยวกับของที่นําเขามาในหรือสงออกไปจากพื้นที่
พัฒนารวมตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
ก) การจัดระเบียบการเคลื่อนยายของที่นําเขามาในหรือสงออกไปจากพื้นที่พัฒนารวม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) แบบใบขนสินคาสําหรับพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย มีดังนี้
(1.1) แบบ JDA 1 มีลักษณะและรายการตามแบบที่กําหนด ใชสําหรับพิธีการ
นําของเขามาในพื้นที่พัฒนารวม
(1.2) แบบ JDA 2…
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(1.2) แบบ JDA 2 มีลักษณะและรายการตามแบบที่กําหนด ใชสําหรับพิธีการ
นําของออกจากพื้นที่พัฒนารวม
(1.3) แบบ JDA 3 มีลักษณะและรายการตามแบบที่กําหนด ใชสําหรับพิธีการ
เคลื่อนยายของจากราชอาณาจักรไทยมาในพื้นที่พัฒนารวม
(1.4) ใบขนสินคาขาออกแบบพิเศษ สําหรับสําแดงสินคาจาก JDA สงออกไปยัง
มาเลเซียโดยผานไทย ใชสําหรับพิธีการสงออกของไปยังมาเลเซียจากประเทศไทย
(2) เพื่อเปนการกําหนดจุดที่ภาระภาษีเกิดขึ้นในพื้นที่พัฒนารวมจึงกําหนดจุดซื้อขาย
ทางกฎหมาย (Legal Landing Place) ของพื้นที่พัฒนารวม ดังนี้
(2.1) ใหแทนขุดเจาะรวมถึงพื้นที่โดยรอบ (CKP-processing Platform and
Living accommodation , CKR-Riser Platform ,CKA Well-head Platform) และจุดตั้งมาตรวัดเพื่อ
วัดปริมาณการสงออกกาซ (Gas Export Metering Point) เปนจุดที่ภาระภาษีเกิดขึ้นตามกฎหมาย
(2.2) ใหเรือกักเก็บน้ํามัน (Floating Storage and Offloading Vessel Area
:FSOA) และจุดตั้งมาตรวัดเพื่อวัดปริมาณการสงออกน้ํามัน (Condensate Export Metering Point)
เปนจุดที่เกิดภาระภาษีเกิดขึ้นตามกฎหมาย
(3) การนําของเขามาในพื้นที่พัฒนารวม ใหถือปฏิบัติดังนี้
(3.1) การนําของเขามาในพื้นที่พัฒนารวมจากประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย
หรือมาเลเซีย หรือจากคลังสินคาทัณฑบน หรือเขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออก ใหปฏิบัติ
พิธีการขาเขาที่ดานศุลกากรสงขลา โดยใหผูนําเขายื่นใบขนสินคา JDA 1 พรอมสําเนา 4 ชุด เปน
ภาษาอังกฤษ
(3.2) การจัดทําใบขนสินคา JDA 1 ตองมีเอกสารประกอบ ดังตอไปนี้
1) ใบขนสินคา JDA 1 พรอมสําเนา 4 ชุด
2) ใบตราสงสินคา (BILL OF LADING :B/L)
3) บัญชีราคาสินคา (INVOICE)
4) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบหอ (PACKING LIST)
5) ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสําหรับของที่ตองควบคุมการนําเขา
6) เอกสารจําเปนอื่น ๆ เชน เอกสารแสดงสวนผสม คุณลักษณะ การใชงาน
ของสินคา CATALOGUE ฯลฯ
/7) คําขออนุญาตขนยาย…
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7) คํ า ขออนุ ญ าตขน ยาย พรอมสําเนาบัญชีสินคาสําหรับเรือ กรณีการ
นําเขาทาเรืออื่นที่มิใชทาเรือสงขลา
(3.3) กรณีการนําของเขาทางทาหรือที่อื่นที่มิใชดานศุลกากรสงขลาใหผูนําของเขา
ปฏิบัติ ดังนี้
1) ยื่นคําขออนุญาตขนยาย พรอมสําเนาจํานวน 2 ฉบับ ตามแบบที่
กําหนด พรอมดวยสําเนาบัญชีสินคาสําหรับเรือเฉพาะรายการที่ขอขนยายโดยใหเจาหนาที่ผูตรวจสอบ
รับรองสําเนาบัญชีสินคาสําหรับเรือดวย
2) การดําเนินการดานเอกสาร ใหทาหรือที่ที่นําของเขา ออกเลขที่รับ
ใบคําขออนุญาตขนย ายเรียงลําดับกอนหลังเปนรายปทางทะเบียน แลวตรวจสอบรายการตาง ๆ
ในคําขออนุญาตขนยายตรงกับบัญชีสินคาสําหรับเรือแลวใหใชสําเนา 1 ฉบับ เปนใบสั่งปลอย มอบ
ใหกับเจาของโรงพักสินคาไวเปนหลักฐานและเก็บสําเนาอีก 1 ฉบับ ไวที่ทาหรือที่ที่นําของเขา
3) การตรวจปลอย ใหหนวยงานตรวจปลอย ณ ทาหรือที่ที่นําของเขา
ตรวจสอบเครื่องหมายและเลขหมายหีบหอ ใหตรงกับบัญชีสินคาสําหรับเรือแลวมัดลวดประทับตรา
กศก. ที่หีบหอหอละ 1 ดวง หรือถาขนยายโดย คอนเทนเนอรหรือรถตูทึบ (CLOSED VAN) ใหมัดลวด
ประทับตรา กศก. หรือรอยแถบเหล็ก RTC. ที่ประตูคอนเทนเนอรหรือรถตูทึบ ถาใหมัดลวดโดยวิธีอื่น
ก็ใหยื่นคํารองตอดานศุลกากรหรือทาหรือที่ที่นําของเขา
4) ใหดานศุลกากรหรือทาหรือที่ที่นําของเขามอบตนฉบับคําขออนุญาต
ขนยาย และเอกสารที่เกี่ยวของใหผูนําของเขาหรือผูรับมอบอํานาจขนของไปยังดานศุลกากรสงขลา
โดยบรรจุและผนึกซองตามระเบียบ
5) เมื่อขนยายของออกจากทาหรือที่ที่นําของเขาใหหนวยงานประจําสถานี
ตรวจสอบตนทางบันทึกวันที่ และเวลาที่ผานสถานีตรวจสอบ แลวใหสงสําเนาคําขอขนยายใหดาน
ศุลกากรสงขลาทราบทางโทรสารโดยพลัน
6) การขนสงใหขนสงทางรถไฟหรือรถยนต กรณีขนสงทางรถยนตใหขนสง
ตามเสนทางที่กําหนดไวนี้โดยไมตองคุมสง เสนทางการขนยายเครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุสิ่งของ
สําหรับใชในพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย ไปยังดานศุลกากรสงขลา ทางรถยนต กําหนดไวดังนี้
6.1) การขนยาย…
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6.1) การขนยายของจากภาคตะวันออกใหใชเสนทางหลวงหมายเลข
36 แลวแยกเขาถนนชลบุรี-พัทยาสายใหม จากชลบุรีไปยังกรุงเทพฯ ใหใชทางหลวงหมายเลข 34 ขึ้น
ทาง
ดวนเฉลิมมหานครลงทางดวนตรงถนนพระราม 2 เพื่อตรงไปยังจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยใชเสนทางหลวงหมายเลข 35 ซึ่งจะไปบรรจบกับเสนทางหลวงเพชรเกษม หมายเลข 4
ตรงสามแยกวังมะนาว แลวเลี้ยวซายเพื่อเขาเสนทางหลวงหมายเลข 4 โดยผานจังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดชุมพร ใชเสนทางหลวงหมายเลข 41 จากจังหวัดชุมพร ผานจังหวัด
สุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง จากจังหวัดพัทลุงใชเสนทางหมายเลข 4
ถึงสี่แยกคูหา อําเภอรัตภูมิ ใชทางหลวงหมายเลข 43 ถึงอําเภอหาดใหญ เลี้ยวซายเขาถนนลพบุรี
ราเมศวร ทางหลวงหมายเลข 414 ถึงหาแยกน้ํากระจาย เลี้ยวซายเขาทางหลวงหมายเลข 408
ขึ้นสะพานติณสูลานนท ผานเกาะยอไปดานศุลกากรสงขลา
6.2) การขนยายจากกรุงเทพฯ ใหใชทางดวนเฉลิมมหานคร ลงทางดวน
ตรงถนนพระราม 2 (ธนบุรี-ปากทอ) จากนั้นใหใชเสนทางตามที่กําหนดในขอ 6.1)
7) กรณีที่ยานพาหนะซึ่งบรรทุกของมีเหตุขัดของหรือจําเปนตองเปลี่ยน
ยานพาหนะ ผูขนสงจะตองแจงใหหนวยงานประจําสถานีตรวจสอบ ณ ทาหรือที่ที่นําเขาหรือ
ดานศุลกากรสงขลา หรือดานศุลกากรที่ใกลที่สุดทราบโดยพลันเพื่อเจาหนาที่จะไดมาควบคุมในกรณี
ตองขนถายของออกจากยานพาหนะหรือเปลี่ยนยานพาหนะ
8) เมื่อขนสงของไปถึงดานศุลกากรสงขลาแลว ใหดานศุลกากรสงขลา
ดําเนินพิธีการในการนําของเขาไปยังเขตพื้นที่พัฒนารวมตามนัยขอ (3.1) และ (3.2) โดยใหใชสําเนา
คําขอขนยายที่ไดรับโทรสารตรวจสอบกับตนฉบับที่มาพรอมกับของ
(3.4) การปฏิบัติพิธีการใบขนสินคาขาเขา ใหดานศุลกากรสงขลารับปฏิบัติพิธีการ
ใบขนสินคาขาเขา รับชําระอากรหรือวางประกัน รับชําระคาธรรมเนียมหรือเงินรายไดอื่นๆ ที่ผูนําของเขา
หรือตัวแทนมาขอปฏิบัติพิธีการศุลกากร
(3.5) การตรวจปลอยของขาเขา ณ ดานศุลกากรสงขลา หรือแทนขุดเจาะ
ในพื้นที่พัฒนารวม ใหไดรับการยกเวนการตรวจ เวนแตกรณีที่ใหสุมตรวจตามหลักการบริหารความ
เสี่ยง หรือกรณีผูนําของเขาหรือตัวแทนรองขอใหไปทําการตรวจปลอยสินคานอกสถานที่ ใหเปดตรวจ
ตามปกติ แ ละปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การตรวจปล อ ยสิ น ค า นอกสถานที่ โดยเก็ บ
คาธรรมเนียมหรือเงินรายไดอื่น ๆ ที่ผูนําของเขาหรือตัวแทนมาขอปฏิบัติพิธีการ
(4) การสงออกกาซธรรมชาติ…
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(4) การสงออกกาซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนารวมโดยสงผานแนวทอกาซ ใหถือปฏิบัติ
ดังนี้
(4.1) กาซธรรมชาติที่ผลิตในพื้นที่พัฒนารวม และสงผานแนวทอกาซมายังโรงงาน
แยกกาซในประเทศไทย ใหปฏิบัติพิธีการขาออกที่ดานศุลกากรสงขลา โดยใหผูสงออกยื่นใบขนสินคา
JDA 2 พรอมสําเนา 4 ชุด เปนภาษาอังกฤษ
(4.2) การเคลื่อนยายกาซธรรมชาติเพื่อสงออกจากพื้นที่พัฒนารวม ตองทําการ
ขนสงกาซธรรมชาติตามแนวทอสงกาซ ไทย-มาเลเซีย (Tran-Thailand Malaysia pipeline :TTM) จาก
จุดซื้อขาย ณ แทน ขุดเจาะ ถึงบริเ วณโรงแยกกาซของบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย อํ าเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 266.667 กิโลเมตร
(4.3) ใหผูสงออกซึ่งไดแก องคกรรวมไทย-มาเลเซีย (MTJA) หรือบริษัทผูไดรับ
สัญญา (Contractors)ยื่นใบขนสินคาขาออกจากพื้นที่พัฒนารวมแบบ JDA 2 ตามสวนแบงการผลิต
ของตนเปนรายเดือนที่ดานศุลกากรสงขลา ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยเก็บคาธรรมเนียมหรือ
เงินรายไดอื่น ๆ ที่ผูนําของออกหรือตัวแทนมาขอปฏิบัติพิธีการ
(4.4) การจัดทําใบขนสินคา JDA 2 เพื่อสงออกกาซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนารวม
ตองมีเอกสารประกอบ ดังตอไปนี้
1) ใบขนสินคา JDA 2 พรอมสําเนา 4 ชุด
2) บัญชีราคาสินคา (MONTHLY INVOICE)
3) ใบรับรองปริมาณกาซธรรมชาติ (MONTHLY STATEMENT,Daily sales
breakdown)
4) เอกสารจําเปนอื่นๆ เชน Certificate of Origin , Certificate of Quality,
Certificate of Quantity ,Outward manifest
(4.5) การตรวจปลอยกาซธรรมชาติ ณ แทนขุดเจาะในพื้นที่พัฒนารวม ใหไดรับ
ยกเวนการตรวจ เวนแตกรณีสุมตรวจตามหลักการบริหารความเสี่ยง หรือกรณีผูสงของออกหรือตัวแทน
รองขอใหไปทําการตรวจปลอยสินคานอกสถานที่ ใหดานศุลกากรสงขลาอนุญาตใหหนวยงานตรวจ
ปลอยไปทําการตรวจปลอยนอกสถานที่ ณ สถานที่ตามคํารองขอได โดยเก็บคาธรรมเนียมหรือเงิน
รายไดอื่น ๆ ที่ผูสงของออกหรือตัวแทนมาขอปฏิบัติพิธีการ
(4.6) ปริมาณกาซธรรมชาติ…
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(4.6) ปริมาณกาซธรรมชาติที่สงออกจะถูกวัดตั้งแตเวลา 06.00 น. ของวันแรก
ของเดือน ถึงเวลา 06.00 น. ของวันแรกของเดือนถัดไป (ตามเวลาของไทย) และเวลา 07.00 น.
(เวลาของมาเลเซีย) ณ จุดที่ความรับผิดทางภาษีเกิดและอาจปรับปริมาณสินคาไดเปนรายไตรมาส
(หากมี) โดยยื่นตอศุลกากร ใหผูสงของออกหรือตัวแทนยื่นใบรับรองปริมาณกาซธรรมชาติเมื่อทําการ
ยื่นใบขนสินคาขาออกแบบ JDA 2 เพื่อประกอบการตรวจสอบความถูกตองและบันทึกผลการตรวจ
ปลอยของไปจากอารักขาศุลกากร ตามประมวลระเบียบปฏิบัติในการตรวจปลอยสินคาขาออก
(5) การสงออกของที่ผลิตในพื้นที่พัฒนารวมโดยไมไดขนสงผานแนวทอกาซ ใหถือ
ปฏิบัติดังนี้
(5.1) ของที่ผลิตในพื้นที่พัฒนารวมที่ไมไดขนสงผานทางทอสงกาซสงออกจาก
พื้นที่พัฒนารวมใหปฏิบัติพิธีการขาออกที่ดานศุลกากรสงขลา โดยใหผูสงออกยื่นใบขนสินคา JDA 2
พรอมสําเนา 4 ชุด เปนภาษาอังกฤษ
(5.2) ใหผูสงออกซึ่งไดแก องคกรรวมไทย-มาเลเซีย (MTJA) หรือบริษัทผูไดรับสัญญา
(Contractors)ยื่นใบขนสินคาขาออกจากพื้นที่พัฒนารวมแบบ JDA 2 ตามสวนแบงการผลิตของตนทุก
ครั้งที่มีการสงออก โดยใหผูสงออกยื่นใบขนสินคาขาออกแบบ JDA 2 พรอมสําเนาจํานวน 4 ชุด ที่ดาน
ศุลกากรสงขลาภายใน 5 วันทําการ นับแตขนถายสินคา ณ จุดซื้อขายที่เรือเก็บ (FSO) โดยราคาสินคา
เปนไปตามที่ องคกรรวมไทย-มาเลเซีย (MTJA) เปนผูกําหนด
(5.3) การจัดทําใบขนสินคา JDA 2 เพื่อสงออกของที่ผลิตในพื้นที่พัฒนารวม
เชน น้ํามันดิบ คอนเดนเซส ตองมีเอกสารประกอบ ดังตอไปนี้
1)
2)
3)
4)

ใบขนสินคา JDA 2 พรอมสําเนา 4 ชุด
ใบตราสงสินคา (BILL OF LADING :B/L)
บัญชีราคาสินคา (INVOICE)
ใบรับรองปริมาณ เชน Ship Ullage Report ,Tanker Time Sheet,
Notice of Readiness ,Dry Certificate
5) เอกสารจําเปนอื่น ๆ เชน Loading order ,Certificate of Origin,
Certificate of Quality, Certificate of Quantity ,Outward manifest,
Terminal Port Log
(5.4) การตรวจปลอยของที่สงออกในพื้นที่พัฒนารวม ใหไดรับยกเวนการตรวจ
เวนแตกรณีสุมตรวจตามหลักการบริหารความเสี่ยง หรือกรณีผูสงของออกหรือตัวแทนรองขอใหไป
/ทําการตรวจปลอย..
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ทําการตรวจปลอยสินคานอกสถานที่ใหดานศุลกากรสงขลาอนุญาตใหหนวยงานตรวจปลอยไปทําการ
ตรวจปลอ ยนอกสถานที่ ณ สถานที่ต ามคํา รองขอได โดยเก็บคา ธรรมเนีย มหรือเงินรายไดอื่น ๆ
ที่ผูสงของออกหรือตัวแทนมาขอปฏิบัติพิธีการ
(5.5) ใหผูสงของออกหรือตัวแทนยื่นใบรับรองปริมาณของที่สงออก เมื่อทําการยื่น
ใบขนสินคาขาออกแบบ JDA 2 เพื่อประกอบการตรวจสอบความถูกตอง และบันทึกผลการตรวจปลอยของ
ไปจากอารักขาศุลกากร ตามประมวลระเบียบปฏิบัติในการตรวจปลอยสินคาขาออก
(6) การสงออกของที่ไมไดผลิตในพื้นที่พัฒนารวม ใหถือปฏิบัติดังนี้
(6.1) ของที่ไมไดผลิตในพื้นที่พัฒนารวม ถาเคลื่อนยายออกมาจากพื้นที่พัฒนารวม
ใหปฏิบัติพิธีการขาออกที่ดานศุลกากรสงขลา โดยใหผูสงออกยื่นใบขนสินคา JDA 2 พรอมสําเนา 4 ชุด
เปนภาษาอังกฤษ
(6.2) ใหผูสงออกยื่นใบขนสินคาขาออกจากพื้นที่พัฒนารวมแบบ JDA 2 โดยยื่น
สําแดงทุกครั้งที่เกิดรายการการสงออก โดยเก็บคาธรรมเนียมหรือเงินรายไดอื่น ๆ ที่ผูนําของออกหรือ
ตัวแทนมาขอปฏิบัติพิธีการ
(6.3) การจัดทําใบขนสินคา JDA 2 เพื่อสงออกของที่ไมไดผลิตในพื้นที่พัฒนารวม
เชน เครื่องมือเครื่องใช วัสดุจําเปนที่นําเขาไปในพื้นที่พัฒนารวมและภายหลังจะนําออกจากพื้นที่พัฒนา
รวม ตองมีเอกสารประกอบ ดังตอไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ใบขนสินคา JDA 2 พรอมสําเนา 4 ชุด
ใบตราสงสินคา (BILL OF LADING :B/L)
บัญชีราคาสินคา (INVOICE)
บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบหอ (PACKING LIST)
เอกสารจําเปนอื่นๆ เชน เอกสารแสดงสวนผสม คุณลักษณะ การใชงาน
ของสินคา CATALOGUE ฯลฯ

(6.4) การตรวจปลอยของที่ไมไดผลิตในพื้นที่พัฒนารวม ใหไดรับยกเวนการตรวจ
เวนแตกรณีสุมตรวจตามหลักการบริหารความเสี่ยง หรือกรณีผูสงของออกหรือตัวแทนรองขอให
ไปทําการตรวจปลอยสินคานอกสถานที่ ใหดานศุลกากรสงขลาอนุญาตใหหนวยงานตรวจปลอย
ไปทําการตรวจปลอยนอกสถานที่ ณ สถานที่ตามคํารองขอได โดยเก็บคาธรรมเนียมหรือเงินรายไดอื่น ๆ
ที่ผูสงของออกหรือ ตัวแทนมาขอปฏิบัติพิธีการ
/(7) การเคลื่อนยายของ…
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(7) การเคลื่อนยายของที่ไดรับความเห็นชอบทางศุลกากรจากไทยหรือมาเลเซียเขาไป
ในพื้นที่พัฒนารวม ใหถือปฏิบัติดังนี้
(7.1) ของที่ไดรับความเห็น ชอบทางศุลกากร เครื่องมือเครื่องใช วัสดุสิ่ง ของ
สําหรับใชในพื้นที่พัฒนารวม ที่ไดรับยกเวนอากรภายใตบัญชีสินคายกเวนอากร (The Common
Master Exemption List :MEL) ถาเคลื่อนยายจากประเทศไทยเขาไปยังพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นารวม ใหปฏิบตั พิ ธิ กี าร
เคลื่อนยายที่ดานศุลกากรสงขลา โดยยื่นใบขนสินคา JDA 3 พรอมสําเนา 4 ชุด เปนภาษาอังกฤษ
(7.2) การจัดทําใบขนสินคา JDA 3 ตองมีเอกสารประกอบ ดังตอไปนี้
1)
2)
3)
4)

ใบขนสินคา JDA 3 พรอมสําเนา 4 ชุด
บัญชีราคาสินคา (INVOICE)
ใบสงของหรือใบเสร็จรับเงิน (ถามี)
ใบกํากับสินคา (ถามี)

ข) การสงออกของที่เปนผลิตผลจากพื้นที่พัฒนารวมจากไทยไปยังมาเลเซีย ใหถือ
ปฏิบัติดังนี้
(1) การสงออกผลิตภัณฑที่ไดจากกาซธรรมชาติที่ผลิตในพื้นที่พัฒนารวมและ
สงผานแนวทอกาซมายังโรงงานแยกกาซในประเทศไทย ตอมาจะทําการสงออกไปยังมาเลเซีย ให
ปฏิบัติพิธีการขาออกที่ดานศุลกากรสงขลา โดยใหผูสงออกยื่นใบขนสินคาขาออกแบบพิเศษสําหรับ
สําแดงสินคาจาก JDA สงออกไปยังมาเลเซียโดยผานไทย พรอมสําเนา 4 ชุด เปนภาษาอังกฤษ
(2) กรณีการสงออกที่ขนสงผานแนวทอสงกาซ
(2.1) ของที่สง ออกเปน การเคลื่อ นยา ยกา ซเพื่อ สง ออกจากไทยไปยัง
มาเลเซีย โดยทําการขนสงทางทอสงกาซซึ่งเปนทางอนุมัติเพื่อใชขนสงกาซระหวางไทยกับมาเลเซีย
จากสถานีควบคุมกาซและจุดติดตั้งมาตรวัดของบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย ตามแนวทอสงกาซถึง
เขตแดนบริเวณบานดานนอก ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ
3,600 เมตร
(2.2) ใหผูสงออกซึ่งไดแก บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย ยื่นใบขนสินคา
ขาออกเปนรายเดือน ตามแบบพิเศษ สําหรับสําแดงรายการสินคาจาก JDA สงออกไปยังมาเลเซียโดย
ผานไทย ที่ดานศุลกากรสงขลาภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยเก็บคาธรรมเนียมหรือเงินรายไดอื่น ๆ
ที่ผูนําของออกหรือตัวแทนมาขอปฏิบัติพิธีการ
(2.3) การจัดทําใบขนสินคาขาออก…
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(2.3) การจัดทําใบขนสินคาขาออกแบบพิเศษสําหรับสําแดงรายการสินคา
จาก JDA สงออกกาซตามแนวทอกาซไปยังมาเลเซีย ตองมีเอกสารประกอบ ดังตอไปนี้
1) ใบขนสินคาขาออกแบบพิเศษ พรอมสําเนา 4 ชุด
2) ใบตราสงสินคา (BILL OF LADING :B/L)
3) บัญชีราคาสินคา (MONTHLY INVOICE)
4) ใบรับรองปริมาณกาซธรรมชาติ (MONTHLY STATEMENT,
Daily sales breakdown)
5) เอกสารจําเปนอื่นๆ เชน Certificate of Origin , Certificate
of Quality, Certificate of Quantity ,Outward manifest
(2.4) การตรวจปลอยกาซ ณ สถานีควบคุมกาซและจุดติดตั้งมาตรวัด
ของบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย บานดานนอก ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให
ไดรับยกเวนการตรวจ เวนแตกรณีสุมตรวจตามหลักการบริหารความเสี่ยง หรือกรณีผูสงของออกหรือ
ตัวแทนรองขอใหไปทําการตรวจปลอยสินคานอกสถานที่ ใหดานศุลกากรสงขลาอนุญาตใหหนวยงาน
ตรวจปลอยไปทําการตรวจปลอยนอกสถานที่ ณ สถานที่ตามคํารองขอได โดยเก็บคาธรรมเนียมหรือ
เงินรายไดอื่น ๆ ที่ผูสงของออกหรือตัวแทนมาขอปฏิบัติพิธีการ
(2.5) ปริมาณกาซที่สงออกจะถูกวัดตั้งแตเวลา 06.00 น. ของวันแรกของ
เดือน ถึงเวลา 06.00 น. ของวันแรกของเดือนถัดไป โดยใชมาตรวัด (custody transfer meter) ที่สถานี
ควบคุมกาซและจุดติดตั้งมาตรวัดของบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย ใหผูสงของออกหรือตัวแทนยื่น
ใบรับ รองปริม าณกา ซธรรมชาติ เ มื่ อ ทํ า การยื่ น ใบขนสิ น ค า ขาออกแบบพิ เ ศษ เพื่ อ ประกอบการ
ตรวจสอบความถู ก ตอ งและบั น ทึก ผลการตรวจปลอยของไปจากอารัก ขาศุล กากร ตามประมวล
ระเบียบปฏิบัติในการตรวจปลอยสินคาขาออก
(3) กรณีการสงออกของที่ไมไดขนสงผานแนวทอกาซ
(3.1) สินคาที่ไดจากการผานกระบวนการของโรงงานแยกกาซที่อาํ เภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา และจะทําการสงออกโดยที่ไมไดขนสงผานทางทอสงกาซ เชน NGL ,LPG ที่
สงออกทางรถบรรทุก ใหผูสงออกซึ่งไดแก บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย ยื่นใบขนสินคาขา
ออกแบบพิเศษตามแบบพิเศษสําหรับสําแดงรายการสินคาจาก JDA สงออกไปยังมาเลเซียโดยผาน
ไทย ทุกครั้งที่เกิดรายการการสงออกที่ดานศุลกากรสงขลา โดยเก็บคาธรรมเนียมหรือเงินรายไดอื่น ๆ ที่
ผูนําของออกหรือตัวแทนมาขอปฏิบัติพิธกี าร
/(3.2) การจัดทําใบขนสินคา…
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(3.2) การจัดทําใบขนสินคาขาออก แบบสําแดงรายการสินคาจาก JDA
สงออกของที่ไมไดสงผานตามแนวทอกาซไปยังมาเลเซีย ตองมีเอกสารประกอบ ดังตอไปนี้
1) ใบขนสินคาแบบพิเศษ พรอมสําเนา 4 ชุด
2) ใบตราสงสินคา (BILL OF LADING :B/L)
3) บัญชีราคาสินคา (INVOICE)
4) ใบรับรองปริมาณ เชน Ship Ullage Report ,Tanker Time
Sheet ,Notice of Readiness ,Dry Certificate
5) เอกสารจําเปนอื่น ๆ เชน Certificate of Origin , Certificate of
Quality, Certificate of Quantity ,Outward manifest
(3.3) การตรวจปลอยของที่สงออก ณ โรงงานแยกกาซ ใหไดรับยกเวน
การตรวจ เวนแตกรณีสุมตรวจตามหลักการบริหารความเสี่ยง หรือกรณีผูสงของออกหรือตัวแทนรอง
ขอใหไปทําการตรวจปลอยสินคานอกสถานที่ ใหดานศุลกากรสงขลาอนุญาตใหหนวยงานตรวจปลอย
ไปทําการตรวจปลอยนอกสถานที่ ณ สถานที่ตามคํารองขอได โดยเก็บคาธรรมเนียมหรือเงินรายได
อื่น ๆ ที่ผูสงของออกหรือตัวแทนมาขอปฏิบัติพิธีการ
(3.4) ใหผูสงของออกหรือตัวแทนยื่นใบรับรองปริมาณของที่สงออกเมื่อ
ทําการยื่นใบขนสินคาขาออกแบบพิเศษ เพื่อประกอบการตรวจสอบความถูกตอง และบันทึกผล
การตรวจปลอยของไปจากอารักขาศุลกากร ตามประมวลระเบียบปฏิบัติในการตรวจปลอยสินคาขา
ออก
(3.5) ใหผูควบคุมยานพาหนะจัดทําบัญชีสินคาสําหรับการสงออกทางบก
(แบบ ศ.บ.3) ณ ดานศุลกากรที่กํากับดูแลดานพรมแดนที่จะทําการสงออก และใหทําการตรวจสอบ
ณ ดานพรมแดนที่สงออกตามระเบียบปฏิบัติในการตรวจปลอยสินคาออก แลวใหจัดสงสําเนาแบบ
ศ.บ. 3 มายังดานศุลกากรสงขลาเพื่อทําการบันทึกการรับบรรทุกตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2548

