ข้อตกลงการเบิกสาร Marker
ข้าพเจ้า.................................................... โดย.....................................................................
ผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่.................... ถนน.................................................
ตาบล/แขวง...................... อาเภอ/เขต............................ จังหวัด.................................. โทรศัพท์...............................
ตอไปนี้ เรี ย กวา “ผู้ เ บิ ก สาร Marker” ประสงคขอเบิ ก สาร Marker ของกรมสรรพสามิ ต ซึ่ ง ตอไปนี้ เรี ย กว่ า
“สาร Marker” เพื่อใชเติมในน้ามันดีเซล และจะใชสิทธิขอยกเว้นหรือคืนภาษีสาหรับน้ามันดีเซลที่สงออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนาเขาไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 103 หรือกรณีที่เติมในเรือที่มีขนาดเกิน กว่าห้าร้อยตัน
กรอสส ซึ่งพนั กงานศุล กากรได้ ป ล่ อยให้ ไปต่างประเทศแลว ตามมาตรา 107 (4) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 หรือกรณีเพื่อนาไปจาหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
ผู้เบิกสาร Marker จึงตกลงใหสัญญาตอกรมสรรพสามิตโดยยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ตอไปนี้
ขอ 1 ผู้ เบิ กสาร Marker ตกลงจะเก็บ สาร Marker ที่ ได้ รับ จากกรมสรรพสามิตไวในสภาพที่
เรียบร้อยและปลอดภัย ณ สถานที่ที่กาหนดไวในคาขอเบิกสาร Marker ตามแบบ Marker 01
ขอ 2 ผู้เบิกสาร Marker ตกลงจะเติมสาร Marker ในน้ามันดีเซลที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษีในกรณี
ที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือนาเขาไปในเขตปลอดอากรหรือในกรณีที่เติมในเรือที่มีขนาดเกิน กว่าห้าร้อยตัน
กรอสสซึ่งพนั กงานศุล กากรได้ป ล่อยใหไปต่างประเทศแลว หรือในกรณี เพื่อนาไปจาหน่ายในเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ามันดีเซล
ขอ 3 ผู้เบิกสาร Marker ตกลงไม่จาหน่าย จ่าย โอน หรือทาใหสาร Marker ขาดจานวนไปไม่ว่า
ด้วยประการใด ๆ เว้นแต่โดยวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ามันดีเซล
ขอ 4 ผู้เบิกสาร Marker ตกลงยินยอมใหเจาพนักงานสรรพสามิตเขาทาการตรวจสอบการเก็บ
สาร Marker และการเติมสาร Marker ในน้ามันดีเซล ณ สถานที่เก็บสาร Marker หรือสถานที่เติมสาร Marker
ได้ตลอดเวลา
ขอ 5 ผู้ เบิ กสาร Marker ยอมรับวาสาร Marker ที่เบิ กไปจากกรมสรรพสามิต เป็น กรรมสิ ท ธิ์
ของกรมสรรพสามิต ซึ่งกรมสรรพสามิตมีสิทธิที่จะเรียกคืนได้ตลอดเวลา
ขอ ๖ ผู้ เบิ ก สาร Marker ยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของกรมสรรพสามิ ต หรื อ เจ้ า พนั ก งาน
สรรพสามิตเกี่ยวกับการเติมสาร Marker และตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการเติมสาร Marker ในน้ามันดีเซล ที่ออกบังคับใช้อยู่ในขณะนี้ และที่จะออกใชบังคับภายหนาโดยเคร่งครัด

-๒ข้อ 7 หากสาร Marker ที่อยู่ในความรับผิ ดชอบของผู้ เบิกสาร Marker คงเหลือตรวจวัดจริง
เทียบกับปริมาณคงเหลือทางบัญชีสูญหายหรือขาดจานวนเกินกว่าร้อยละ 0.5 ให้ผู้เบิกสาร Marker ยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายเป็นจานวนเงินเท่ากับสิบเท่าของสาร Marker ที่กรมสรรพสามิตจัดซื้อหรือจัดหาในขณะนั้น เว้นแต่จะ
พิ สู จ น์ ได้ ว่าเกิ ดจากเหตุสุ ดวิสั ย หรื อ มีเหตุ ผ ลอัน สมควร และกรณี ที่ ผู้ เบิ กสาร Marker ขอใช้ สิ ท ธิย กเว้น ภาษี
ซึ่งต่อมาได้กระทาผิดเงื่อนไข ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ให้ผู้เบิกสาร Marker ชดใช้ค่าสาร Marker เป็นจานวนเงิน
เท่ากับสิบเท่าของราคาของสาร Marker ที่กรมสรรพสามิตจัดซื้อหรือจัดหาให้ในขณะนั้น
ข้อ 8 หากผู้เบิกสาร Marker รายใดไม่มีการส่งน้ามันดีเซลออกนอกราชอาณาจักรหรือนาเข้าไป
ในเขตปลอดอากรหรือใช้เติมในเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อ ยกรอสส์ ซึ่งพนักงานศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศ
แล้ว หรือเพื่อนาไปจาหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ติดต่อกันเป็นเวลา 90 วัน หากยังคงมีสาร Marker
คงเหลืออยู่ ขณะนั้น ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งคืนสาร Marker ต่อกรมสรรพสามิตโดยผู้เบิกสาร Marker จะต้องเป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง คื น สาร Marker ดั ง กล่ า วและหากปล่ อ ยให้ ส าร Marker ที่ ยั ง มิ ไ ด้ ส่ ง คื น
กรมสรรพสามิตหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ ผู้เบิกสาร Marker จะต้องชดใช้ค่าสาร Marker ตามที่กาหนดในข้อ 7
ขอ 9 หากผู้ เบิ กสาร Marker ฝ่ าฝื นไม่ ป ฏิบั ติตามขอตกลงนี้ข อหนึ่ งขอใด ผู้ เบิ กสาร Marker
ยินยอมสละสิทธิในการยกเว้นหรือคืนภาษีสาหรับน้ามันดีเซลที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือเติมในเรือที่มีขนาด
เกินกวาห้าร้อยตันกรอสสซึ่งพนักงานศุลกากรได้ปล่อยใหไปต่างประเทศแลว หรือที่นาไปจาหน่ายในเขตต่อเนื่อง
ของราชอาณาจักร พร้อมทั้งชาระเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ขอ 10 ผู้เบิกสาร Marker ยินยอมใหกรมสรรพสามิตยึดหรือหักจานวนเงินคาเสียหายเบี้ยปรับ
และเงินเพิ่ม ตามขอ 7 ถึงข้อ 9 เอาจากจานวนเงินใด ๆ ที่กรมสรรพสามิตจะตองจ่ายคืน ใหแก่ผู้เบิกสาร Marker
ก็ได้ หากกรมสรรพสามิตเห็นสมควร
ผู้ เบิ กสาร Marker ได้อ่านข้อความในขอตกลงการเบิ กสาร Marker ข้างต้น นี้ โดยตลอดแลว
เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ .................................................. ผูเ้ บิกสาร Marker
(..................................................)
ลงชื่อ .................................................. กรมสรรพสามิต
(..................................................)
ตาแหนง ..................................................
ลงชื่อ .................................................. พยาน
(..................................................)
ลงชื่อ .................................................. พยาน
(..................................................)

