
 
ระเบียบกรมสรรพสามิต 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน ้ามันดีเซล 
พ.ศ. 2560 

----------------------------- 
 

โดยที่เป็นการสมควรก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน ้ามัน
ดี เซล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสินค้าน ้ ามันดี เซลที่ ได้รับการยกเว้นหรือคืนภาษี เพ่ือส่งออก              
นอกราชอาณาจักรหรือน้าเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือใช้เติมในเรือที่มีขนาดเกินว่าห้าร้อยตันกรอสส์ ซึ่งพนักงาน
ศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว หรือเพ่ือน้าไปจ้าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร 

อาศัยอ้านาจตามข้อ ๒ และข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีส้าหรับสินค้าที่ส่งออก
นอกราชอาณาจักรหรือน้าเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น้าเข้ามีสิทธิได้รับคืน
หรือยกเว้นภาษี ข้อ 4 แห่งประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษี
ส้าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน้าเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ  
ผู้น้าเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี และข้อ 10 แห่งประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข  
การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส้าหรับน ้ามันดีเซลที่น้าไปจ้าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร อธิบดีกรมสรรพสามิต   
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี  

 
ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

เติมสาร Marker ในน ้ามันดีเซล พ.ศ. 2560” 
 
ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 ในระเบียบนี  
“สาร Marker” หมายถึง สาร Marker ซึ่งกรมสรรพสามิตจัดซื อหรือจัดหาเพ่ือใช้เติมในน ้ามัน

ดีเซล 
“น ้ามันดีเซล” หมายถึง น ้ามันดีเซลที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษีในกรณีที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร

หรือน้าเข้าไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 103 หรือกรณีที่ เติมในเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์          
ซึ่งพนักงานศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว ตามมาตรา 107 (๔) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 หรือกรณีน ้ามันดีเซลที่เสียภาษใีนอัตราศูนย์เพ่ือน้าไปจ้าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร  

“สถานที่เก็บสินค้า” หมายถึง สถานที่เก็บน ้ามันดีเซลเพ่ือรอการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือ
น้าเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือสถานที่เก็บน ้ามันดีเซลเพ่ือน้าไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ หรือสถานที่เก็บน ้ามัน
ดีเซลเพื่อรอการน้าไปจ้าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร 
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ข้อ 4 ให้ผู้ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน้าเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมขอเบิกสาร Marker จากกรมสรรพสามิต โดยยื่นค้าขอเบิกสาร Marker ตามแบบ Marker 01      
ท้ายระเบียบนี  และท้าข้อตกลงการเบิกสาร Marker 

 
ข้อ 5 ให้ผู้ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน้าเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมน้าสาร Marker ที่ได้รับไปเก็บไว้ภายในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่เก็บสินค้า
ตามท่ีก้าหนดไว้ในค้าขอเบิกสาร Marker ในข้อ 4 อย่างเคร่งครัด 

 
ข้อ 6 ให้ผู้ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน้าเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมมีหน้าที่เติมสาร Marker เฉพาะที่เบิกจากกรมสรรพสามิต ในน ้ามันดีเซลก่อนน้าน ้ามันดีเซลดังกล่าว
ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานที่เก็บสินค้าตามท่ีก้าหนดในข้อ 5 

 
ข้อ 7 การเติมสาร Marker ให้ปฏิบัติดังนี  

7.1 ให้เติมสาร Marker ในอัตราส่วนหนึ่งกิโลกรัมต่อน ้ามันดีเซลสองหมื่นห้าพันลิตร    
ทั งนี  กรมสรรพสามิตจะก้าหนดอัตราส่วนการเติมสาร Marker เป็นอย่างอ่ืนก็ได ้

7.2 เติมโดยวิธีการตักตวงด้วยมือ (Manual) หรือใช้เครื่องฉีด (Injector) หรือใช้วิธีอ่ืนใด
ตามท่ีกรมสรรพสามิตจะก้าหนดก็ได้ 

 
ข้อ 8 ให้ผู้ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน้าเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมที่มีหน้าที่เติมสาร Marker ในน ้ามันดีเซลปฏิบัติ ดังนี  
8.1 ยินยอมให้ เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าท้าการตรวจสอบการเก็บสาร Marker           

ไดต้ลอดเวลา ณ สถานที่เก็บสาร Marker นั น 
8.2 แจ้งเป็นหนังสือให้ เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมน ้ ามัน             

และผลิตภัณฑ์น ้ามันหรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตพื นที่ ณ โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่เก็บ
สินค้าตั งอยู่ทราบทุกครั งก่อนการเติมสาร Marker พร้อมทั งยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปควบคุม     
และตรวจสอบการเติมสาร Marker นั น 

8.3 จัดท้าบัญชีประจ้าวันแสดงปริมาณรับ - จ่าย คงเหลือ และปริมาณการใช้สาร Marker 
ตามแบบ Marker 02 ท้ายระเบียบนี  ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุที่ต้องลงรายการเกิดขึ น และให้
เก็บรักษาไว้ประจ้า ณ สถานที่ที่ท้าการเติมสาร Marker นั น 

8.4 จัดท้ารายงานแสดงปริมาณรับ - จ่าย คงเหลือ และการใช้สาร Marker ประจ้าเดือน
ตามแบบ Marker 03 ท้ายระเบียบนี  ส่งให้กรมสรรพสามิตและส้าเนาให้ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ทราบภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
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ข้อ 9 การตรวจสอบสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต        
ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กรมสรรพสามิตก้าหนดอย่างเคร่งครัด 

 
ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื นที่ที่มีการเติมสาร Marker ด้าเนินการตรวจสอบบัญชี

ประจ้าวันแสดงปริมาณรับ - จ่าย คงเหลือ และปริมาณการใช้สาร Marker ตามแบบ Marker 02 รายงานแสดง
ปริมาณรับ - จ่าย คงเหลือ และการใช้สาร Marker ประจ้าเดือนตามแบบ Marker 03 และตรวจสอบปริมาณ
คงเหลือสาร Marker จากปริมาณตรวจวัดจริง ณ สถานที่เก็บสาร Marker ดังกล่าวเทียบกับปริมาณทางบัญชี   
แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ทราบภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป 

 
ข้อ 11 ในกรณีปริมาณสาร Marker ที่เบิกจากกรมสรรพสามิตคงเหลือตรวจวัดจริงเทียบกับ

ปริมาณคงเหลือทางบัญชีสูญหายหรือขาดจ้านวนเกินกว่าร้อยละ 0.5 ให้ผู้ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือ
น้าเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมชดใช้ค่าสาร Marker ที่สูญหายหรือขาดจ้านวนไปดังกล่าว
เป็นจ้านวนเงินเท่ากับสิบเท่าของราคาของสาร Marker ที่กรมสรรพสามิตจัดซื อหรือจัดหาในขณะนั น เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลอันสมควร 

กรณีที่ ผู้ ส่ งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน้ าสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือ                 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี  ซึ่ งต่อมาได้กระท้าผิดเงื่อนไข ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี               
ให้ผู้ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรชดใช้ค่าสาร Marker เป็นจ้านวนเงินเท่ากับสิบเท่าของราคาของสาร Marker    
ที่กรมสรรพสามิตจัดซื อหรือจัดหาในขณะนั น 

 
ข้อ 12 บรรดาสาร Marker ที่ยังคงเหลือซึ่งเก็บอยู่ ณ กรมสรรพสามิต หรือ ณ สถานที่เก็บ    

สาร Marker ของผู้ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือน้าเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ให้ใช้ต่อไปได้จนกว่าสาร Marker ดังกล่าวจะหมด ส้าหรับการด้าเนินการเติมสาร Marker ต่อไปให้เป็นไปตามที่
ก้าหนดในระเบียบนี  

 
ข้อ 13 ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายใดไม่มีการส่งน ้ามันดีเซลออกนอกราชอาณาจักร 

หรือน้าเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือใช้เติมในเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ซึ่งพนักงานศุลกากรได้ปล่อย
ให้ไปต่างประเทศแล้ว หรือน้าไปจ้าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ติดต่อกันเป็นเวลา 90 วัน และยังคงมี
สาร Marker คงเหลืออยู่ ณ ขณะนั น ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งคืนสาร Marker ต่อกรมสรรพสามิต โดยผู้ส่งสินค้า    
ออกนอกราชอาณาจักรหรือน้าเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสาร Marker ดังกล่าว 

ทั งนี  หากสาร Marker ที่ยังมิได้ส่งคืนกรมสรรพสามิตหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ ผู้ส่งสินค้าออก
นอกราชอาณาจักรหรือน้าสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม จะต้องชดใช้ค่าสาร Marker 
ตามท่ีก้าหนดในข้อ 11 
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ข้อ 1๔ ให้ผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี  
 
ข้อ 1๕ การด้าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการเติมสาร Marker ในน ้ามันดีเซล       

ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน ้ามันดีเซล        
พ.ศ. 25๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งได้ด้าเนินการไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่า     
จะสิ นสุดไป โดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ก้าหนดไว้ หรือจนกว่าจะมีค้าสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง  

 
ประกาศ ณ วันที่              กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

 
  (นายสมชาย พูลสวัสดิ์) 
             อธิบดีกรมสรรพสามิต  

 


