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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
ร่างประกาศกรมศุลกากร 

 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ (MARKER) และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการเติมสารมาร์คเกอร์ 
(MARKER) ส าหรับเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และ

คลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน 
----------------------------------------------------------- 

ตามที่ กรมศุลกากร ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการจัดท าร่าง
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ (MARKER) และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการ
เติมสารมาร์คเกอร์ (MARKER) ส าหรับเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว 
(ขปต.) และคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน ทางระบบกลางทางกฎหมาย เนื่องจากตามที่มีข้อเท็จจริง
ปรากฏในสังคมว่าราคาน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินในประเทศไทยนั้น มีราคาต่ ากว่าในประเทศเพ่ือนบ้าน 
ท าให้มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการลักลอบส่งน้ ามันออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยอาศัยช่องทางของ       
เขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับ       
เก็บน้ ามัน ในการลักลอบ ด้วยเหตุนี้กรมศุลกากรจึงเห็นเป็นการสมควรที่จะก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียน         
สารมาร์คเกอร์ (MARKER) และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการเติมสารมาร์คเกอร์ (MARKER) ขึ้น เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินที่น าออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียม
หรือปิโตรเคมีที่ เป็นของเหลว (ขปต.) และคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรและจ าหน่ายออกไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ โดยการน า
น้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) 
และคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น ผู้ส่งน้ ามันออกจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กรมศุลกากรก าหนด กฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนระเบียบและประกาศของ
กระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิงและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การน าน้ ามันดีเซลและ
น้ ามันเบนซินออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และคลังสินค้า
ทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน  เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใน              
เขตปลอดอากรและผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน ตามแต่กรณี จะมีหน้าที่เติม
สารมาร์คเกอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศุลกากร โดยต้องแจ้งให้พนักงานศุลกากรที่ก ากับดูแล        
เขตปลอดอากรหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามันทราบทุกครั้งก่อนการเติมสารมาร์คเกอร์และน า
น้ ามันออกจากเขตปลอดอากรหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
ทั้งนี้ เพ่ือให้พนักงานศุลกากรสามารถด าเนินการควบคุมทางศุลกากรโดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงได้ อนึ่ง 
การเติมสารมาร์คเกอร์ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีน าน้ ามันออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตร
เคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ที่เป็น
การส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรในสภาพเดิมที่น าเข้า (Re-Export) โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ 
ดังนี้ 

1. วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ชื่อการรับฟังความคิดเห็น “ร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การข้ึน 

ทะเบียนสารมาร์คเกอร์ (MARKER) และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการเติมสารมาร์คเกอร์ (MARKER) 
ส าหรับเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และคลังสินค้าทัณฑ์บน
ส าหรับเก็บน้ ามัน”  

จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
จ านวน 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 รวม 15 วัน 

/2. ... 



 
 

2. กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ ตัวแทนเรือ ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

พนักงานเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว นักเรียน นักศึกษา อ่ืน ๆ (ระบุ...)   
 

3. ผลการรับฟังความคิดเห็น 
ประเด็นที่มีการรับฟังความคิดเห็น 
3.1  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนด ข้อ 1 ในร่างประกาศกรมศุลกากร ดังนี้ 
“น้ ามัน” หมายความว่า น้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล ที่กรมศุลกากรอนุญาตให้น าเข้าเก็บใน   

เขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับ          
เก็บน้ ามัน 

“สารมาร์คเกอร์ หมายความว่า สารมาร์คเกอร์ (MARKER) ทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมศุลกากร                    
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) 
และผูไ้ด้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน จัดซื้อเพ่ือใช้เติมในน้ ามัน 

3.2  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนด ข้อ 2 ดังนี้  
ข้อ 2 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือ 

ปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน ต้องจัดให้มี
สถานที่ส าหรับเก็บสารมาร์คเกอร์ เพ่ือให้พนักงานศุลกากรสามารถตรวจสอบการน าสารมาร์คเกอร์เข้าเก็บ 
การน าสารมาร์คเกอร์ออก และสารมาร์คเกอร์ที่คงเหลือ โดยต้องจัดท ารายงานตามที่กรมศุลกากรก าหนด      
และพร้อมให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบได้ตลอดเวลา รวมถึงต้องจัดให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีความรอบคอบรัดกุม 

3.3   ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนด ข้อ 3 การขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์  
(3.1 – 3.5) ดังนี้ 
                     3.1 การยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์  

       ผู้จ าหน่ายสารมาร์คเกอร์ที่มีความประสงค์ให้กรมศุลกากรขึน้ทะเบียนสารมาร์คเกอร์ ให้ยื่น 
ค าร้องขอขึ ้นทะ เบียน สารมาร์คเกอร์ ตามแบบค าร้องแนบท้ายประกาศนี้  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด        
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบค าร้องที่ได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ณ กองมาตรฐานพิกัดอัตรา
ศุลกากร กรมศุลกากร กรณีผู้ยื่นค าร้องไม่สามารถยื่นค าร้องได้ด้วยตนเอง ผู้ยื่นค าร้องสามารถท าหนังสือ     
มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมายื่นค าร้องแทนตนได้ ทั้งนี้ หนังสือมอบอ านาจดังกล่าว ให้ใช้ได้เฉพาะการร้องขอ
ขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ ในแต่ละคราวเท่านั้น 

                  3.2 การพิจารณาเพ่ือขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์  
  กรณีผู้ยื่นค าร้องได้กรอกข้อความในค าร้องขอขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ถูกต้องครบถ้วน 
และมีเอกสารและหลักฐานแนบพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องครบถ้วนตามแบบแนบท้ายประกาศนี้            
กรมศุลกากรจะพิจารณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของสารมาร์คเกอร์ พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบ 
หากครบถ้วนถูกต้องจะแจ้งการนัดหมายเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 10 วันท าการ 
นับแต่วันที่ได้รับค าร้องและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เพ่ือด าเนินการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์ 
เมื่อกรมศุลกากรด าเนินการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์แล้วเสร็จ จะแจ้งผลการขึ้นทะเบียนเป็นหนังสือ      
ให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายใน 20 วันท าการ นับแต่วันที่ได้ด าเนินการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์แล้วเสร็จ
ดังกล่าว 

  หากข้อมูลรายละเอียดของสารมาร์คเกอร์ และ/หรือ เอกสารหลักฐานประกอบค าร้อง 
ตามวรรคแรก ไม่เพียงพอหรือไม่ชัดเจน กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นค าร้องทางไปรษณียล์งทะเบียน 

/ตอบรับ... 



ตอบรับ ให้ผู้ยื่นค าร้องมาชี้แจงและยื่นรายละเอียดหรือด าเนินการเพิ่มเติม ภายใน 15 วันท าการ นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากผู้ยื่นค าร้องไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดหรือด าเนินการเพิ่มเติมภายใน
เวลาที่ก าหนด กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือแจ้งเตือนไปยัง    
ผู้ยื่นค าร้อง และหากยังไม่ได้รับข้อมูลรายละเอียดหรือด าเนินการเพ่ิมเติม ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ จะถือว่าผู้ยื่นค าร้องไม่ประสงค์ขอให้กรมศุลกากรขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ กรมศุลกากรจะยก
ค าร้องและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
                      3.3 ผลการข้ึนทะเบียนสารมาร์คเกอร์  
  การขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียน 
และให้ใช้เฉพาะรายผู้ยื่นค าร้อง ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อก าหนด    
ต่าง ๆ ที่กรมศุลกากรก าหนดตลอดระยะเวลาที่ขึ้นทะเบียน เมื่อครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันที่ ออกหนังสือ  
แจ้งผลการขึ้นทะเบียน ให้การขึ้นทะเบียนเป็นอันสิ้นสุด หากประสงค์จะได้รับการขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์
ต่อไป ต้องยื่นค าร้องขอเช่นเดียวกับผู้ยื่นค าร้องขอรายใหม่ตามข้อ 3.1  
    หากกรมศุลกากรตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้ยื่นค าร้องให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่
สมบูรณ์ ให้การขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์เป็นอันสิ้นผลนับแต่วันที่ออกหนังสือแจ้งผล ในกรณีที่กรมศุลกากร
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยสารมาร์คเกอร์ อันมีผลให้สาระส าคัญของสารมาร์คเกอร์ เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ให้การขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ระเบียบนั้นมีผลบังคับใช้ 
                       3.4 การเผยแพร่ผลการข้ึนทะเบียนสารมาร์คเกอร์  
  ภายหลังที่กรมศุลกากรมีหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์แล้วกรมศุลกากร จะน า
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากรต่อไป  
                      3.5 การต่อทะเบียนสารมาร์คเกอร์ 
  ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ไว้แล้ว หากประสงค์จะต่ออายุทะเบียน ให้ยื่นแบบ   
ค าร้องขอต่ออายุทะเบียนตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ณ กองมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 
ภายใน 60 วันท าการ ก่อนทะเบียนจะหมดอายุลง กรมศุลกากรจะพิจารณาการต่ออายุทะเบียน โดยน าการ
ยื ่นค าร้องขอขึ ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ การพิจารณาเพื ่อขึ ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์และการเผยแพร่           
ผลการขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ ตามข้อ 3.1 – 3.4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ อายุของทะเบียน มีก าหนด       
2 ปี นับจากวันสิ้นอายุเดิม  

             3 .4  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนด ข้อ 4 การเติมสารมาร์คเกอร์    
และการรายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือ       
ปิโตรเคมีท่ีเป็นของเหลว (ขปต.) เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ดังนี้  

ข้อ 4 การเติมสารมาร์คเกอร์ และการรายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออก 
จากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
             การน าน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียม      
หรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้ส่งน้ ามันออกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ           
ที่กรมศุลกากรก าหนด กฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามันเชื ้อเพลิง ตลอดจนระเบียบและประกาศของ        
กระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิงและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด น้ ามันดีเซลและ         
น้ ามันเบนซินที่น าออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่ เป็นของเหลว (ขปต.)            
เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรมีหน้าที่              
เติมสารมาร์คเกอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศุลกากร โดยแจ้งให้พนักงานศุลกากรที่ก ากับดูแล              
เขตปลอดอากรทราบทุกครั้งก่อนการเติมสารมาร์คเกอร์ และน าน้ ามันออกจากเขตปลอดอากรเพ่ือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร เพ่ือให้พนักงานศุลกากรสามารถด าเนินการควบคุมทางศุลกากรโดยใช้หลักการบริหาร
ความเสี่ยงได้ ทั้งนี้ การเติมสารมาร์คเกอร์ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีน าน้ ามันออกจากเขตปลอดอากรประเภท
ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ที่เป็นการส่งกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรในสภาพเดิมที่น าเข้า (Re-Export) 

/การเติม... 



         การเติมสารมาร์คเกอร์ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เติมสารมาร์คเกอร์ชนิดและประเภทเดียวกัน       
เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด าเนินการ ในการเติมให้ใช้
วิธีการตักตวงด้วยมือ (MANUAL) หรือใช้ เครื่องฉีด (INJECTOR) หรือใช้วิธี อ่ืนใดตามที่กรมศุลกากร           
จะก าหนดก็ได้ โดยเติมสารมาร์คเกอร์ในน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินในอัตราส่วนที่เหมาะสม ตามชนิด     
และประเภทของสารมาร์คเกอร์นั้น ทั้งนี้  อัตราส่วนการเติมสารมาร์คเกอร์ ในน้ ามัน ให้เป็นไปตามที่          
กรมศุลกากรก าหนด  

        ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
ที่เป็นของเหลว (ขปต.) ต้องจัดท ารายงานแสดงปริมาณสารมาร์คเกอร์ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์         
ที่สามารถจัดการข้อมูลได้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ส่งให้หน่วยงานศุลกากรที่ก ากับดูแลเขตปลอดอากร
ประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เป็นประจ าทุกเดือน และพร้อมให้พนักงานศุลกากร
ตรวจสอบการเก็บสารมาร์คเกอร์ ได้ตลอดเวลา ณ สถานที่ เก็บสารมาร์คเกอร์ของผู้ได้รับใบอนุญาต         
กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว 
(ขปต.) ไม่จัดส่งรายงานแสดงปริมาณสารมาร์คเกอร์ หรือจัดส่งรายงานไม่ถูกต้องครบถ้วน กรมศุลกากรจะพักใช้
ใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กรมศุลกากรก าหนด 

               3.5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนด ข้อ 5 การเติมสารมาร์คเกอร์และการ 
รายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี         
ที่เป็นของเหลว (ขปต.) เพื่อจ าหน่ายไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ ดังนี้ 

ข้อ 5 การเติมสารมาร์คเกอร์และการรายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออก 
จากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เพ่ือจ าหน่ายไปเป็นของใช้
สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ 

             การน าน้ ามันออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว   
(ขปต.) เพ่ือจ าหน่ายไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ ให้ผู้ส่งน้ ามันออกถือปฏิบัติ
ตามพิธีการศุลกากรในการน าของออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว 
(ขปต.) เพ่ือจ าหน่ายไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร มีหน้าที่เติมสารมาร์คเกอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศุลกากร        
โดยแจ้งให้พนักงานศุลกากรที่ก ากับดูแลเขตปลอดอากรทราบทุกครั้งก่อนการเติมสารมาร์คเกอร์ และน า
น้ ามันออกจากเขตปลอดอากรเพ่ือจ าหน่ายไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ 
เพ่ือให้พนักงานศุลกากรสามารถด าเนินการควบคุมทางศุลกากรโดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงได้   

             การเติมสารมาร์คเกอร์ และการรายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ ให้ถือปฏิบัติตามกรณี            
น าน้ ามันออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เพ่ือส่งออกไป       
นอกราชอาณาจักร ข้อ 4 โดยอนุโลม 
                3.6 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนด ข้อ 6 การเติมสารมาร์คเกอร์และการ
รายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร ดังนี้  

ข้อ 6 การเติมสารมาร์คเกอร์และการรายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออก 
จากคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

                   การน าน้ ามันออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือส่งออกไปนอก 
ราชอาณาจักร จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กรมศุลกากรก าหนด กฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ตลอดจนระเบียบและประกาศของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิงและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
อย่างเคร่งครัด น้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเติมสารมาร์คเกอร์ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน มีหน้าที่เติมสารมาร์คเกอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมศุลกากร โดยแจ้งให้พนักงานศุลกากรที่ก ากับดูแลคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามันทราบทุกครั้งก่อน 

/การเติม... 



การเติมสารมาร์คเกอร์ และน าน้ ามันออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือให้
พนักงานศุลกากรสามารถด าเนินการควบคุมทางศุลกากรโดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงได้  ทั้งนี้ การเติม
สารมาร์คเกอร์ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีน าน้ ามันออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร ที่เป็นการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรในสภาพเดิมที่น าเข้า (Re-Export) 
                             การเติมสารมาร์คเกอร์และการรายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ ให้ถือปฏิบัติตาม    
กรณีน าน้ ามันออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เพ่ือส่งออก    
ไปนอกราชอาณาจักร ข้อ 4 โดยอนุโลม 

                3.7 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนด ข้อ 7 การเติมสารมาร์คเกอร์และการ
รายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือจ าหน่ายไป
เป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ ดังนี้ 

ข้อ 7 การเติมสารมาร์คเกอร์และการรายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออก 
จากคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือจ าหน่ายไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่า
ต่างประเทศ 

                  ในการน าน้ ามันออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพื่อจ าหน่ายไปเป็นของ
ใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ การเติมสารมาร์คเกอร์และการรายงานเกี่ยวกับ      สาร
มาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือจ าหน่ายไปเป็นของใช้สิ้นเปลือง
ในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ ให้ถือปฏิบัติตามกรณีน าน้ ามันออกจากเขตปลอดอากรประเภท
ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ข้อ 4 โดยอนุโลม 

                  3.8 ท่ านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่ กรมศุลกากรก าหนด ข้อ 8 ว่า การน าน้ ามันออกจาก                 
เขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บ
น้ ามัน เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือส่งออกไปเพ่ือจ าหน่ายไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทาง    
ไปเมืองท่าต่างประเทศ โดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขตามประกาศ        
กรมศุลกากรฉบับนี้ เป็นความผิดตามมาตรา 208 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ต้องระวางโทษ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้และอาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

                3.9 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนดข้อ 9 ว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการในเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
คลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน ที่ไม่ประสงค์จะด าเนินการเติมสารมาร์คเกอร์          ตามประกาศฉบับ
นี้ ให้วางประกันโดยใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารในวงเงินคุ้มค่าภาษีและอากร         ทุกประเภททุกครั้ง
ที่มีการน าน้ ามันเข้าเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) หรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน ตามแต่กรณี  โดยให้ติดต่อกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร           เพ่ือ
ด าเนินการอนุมัติหลักการก่อนมีการน าเข้าครั้งแรก 

                3.10 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนดข้อ 10 ว่า บรรดาประกาศ ค าสั่ง  
ระเบียบอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้บังคับ 
     ในกรณีมีเหตุอันสมควรอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายอาจสั่งการเป็นอย่างอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีได้ประกาศไว้ข้างต้น  

                 3.11 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนดบทเฉพาะกาล ข้อ 11 และข้อ 12 ดังนี้  

   ข้อ 11 เพ่ือให้การขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมศุลกากร จึงขอ 
ก าหนดวัน  เวลา และสถานที่ รับ ค าร้องขอขึ้นทะเบี ยนสารมาร์คเกอร์  ครั้ งที่  1  ตั้ งแต่ วันที่  1                   
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่  28 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราชการ                 
ณ กองมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 

/ข้อ 12 ... 
 



  ข้อ 12 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการเติมสารมาร์คเกอร์ตามประกาศนี้ ให้ใช้บังคับ 
เมื่อพ้นหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่มีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์และกรมศุลกากรได้น าข้อมูล       
การข้ึนทะเบียนสารมาร์คเกอร์ประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากรแล้ว 

ความคิดเห็นในแต่ละประเด็น  
มีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น จ านวน 29 คน  มีรายละเอียดแต่ละประเด็น ดังนี้ 

      ประเด็นที่ 1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนด ข้อ 1 ในร่างประกาศกรมศุลกากร ดังนี้ 
“น้ ามัน” หมายความว่า น้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล ที่กรมศุลกากรอนุญาตให้น าเข้าเก็บใน   

เขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับ          
เก็บน้ ามัน 

“สารมาร์คเกอร์ หมายความว่า สารมาร์คเกอร์ (MARKER) ทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมศุลกากร                    
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) 
และผูไ้ด้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน จัดซื้อเพ่ือใช้เติมในน้ ามัน 

เห็นด้วย  29  คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย 0 คน   คิดเป็นร้อยละ 0 
ความเห็นของผู้เห็นด้วย 1 คน ดังนี้ 
เป็นบทก าหนดนิยามให้มีความชัดเจน 
ความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วย - 
 

                 ประเด็นที่ 2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนด ข้อ 2 ดังนี้  
 ข้อ 2 ให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือ 

ปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน ต้องจัดให้มี
สถานที่ส าหรับเก็บสารมาร์คเกอร์ เพ่ือให้พนักงานศุลกากรสามารถตรวจสอบการน าสารมาร์คเกอร์ เข้าเก็บ 
การน าสารมาร์คเกอร์ออก และสารมาร์คเกอร์ที่คงเหลือ โดยต้องจัดท ารายงานตามที่กรมศุลกากรก าหนด      
และพร้อมให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบได้ตลอดเวลา รวมถึงต้องจัดให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีความรอบคอบรัดกุม 

เห็นด้วย  28  คน คิดเป็นร้อยละ 96.55  
ไม่เห็นด้วย 1 คน   คิดเป็นร้อยละ 3.45 
ความเห็นของผู้เห็นด้วย -  
ความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วย 1 คน  ดังนี้ 
1. เป็นการเพ่ิมเงื่อนไขของผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร/คลังสินค้าทัณฑ์บน  

 
              ประเด็นที่ 3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนด ข้อ 3 การขึ้นทะเบียน 
สารมาร์คเกอร์ ดังนี้ 

       ข้อ 3 การขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ 
        3.1 การยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์  

                                       ผู้จ าหน่ายสารมาร์คเกอร์ที่มีความประสงค์ให้กรมศุลกากรขึ้นทะเบียน    
สารมาร์คเกอร์ ให้ยื ่นค าร้องขอขึ ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ ตามแบบค าร้องแนบท้ายประกาศนี้ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด พ ร้อมด้ว ย เอ กสารและหลักฐานประกอบค าร้องที่ ได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว                
ณ กองมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร กรณีผู้ยื่นค าร้องไม่สามารถยื่นค าร้องได้ด้วยตนเอง               
ผู้ยื่นค าร้องสามารถท าหนังสือมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมายื่นค าร้องแทนตนได้ ทั้งนี้ หนังสือมอบอ านาจ
ดังกล่าวให้ใช้ได้เฉพาะการร้องขอขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ ในแต่ละคราวเท่านั้น 
 

/3.2... 
 



                            3.2 การพิจารณาเพ่ือขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์  
                  กรณีผู้ยื่นค าร้องได้กรอกข้อความในค าร้องขอขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ ถูกต้อง
ครบถ้วน และมีเอกสารและหลักฐานแนบพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องครบถ้วนตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
กรมศุลกากรจะพิจารณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของสารมาร์คเกอร์ พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบ 
หากครบถ้วนถูกต้องจะแจ้งการนัดหมายเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 10 วันท าการ 
นับแต่วันที่ได้รับค าร้องและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เพ่ือด าเนินการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์ 
เมื่อกรมศุลกากรด าเนินการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์แล้วเสร็จ จะแจ้งผล         การขึ้นทะเบียนเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายใน 20 วันท าการ นับแต่วันที่ได้ด าเนินการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์
แล้วเสร็จดังกล่าว 

                 หากข้อมูลรายละเอียดของสารมาร์คเกอร์ และ/หรือ เอกสารหลักฐานประกอบ 
ค าร้องตามวรรคแรก ไม่เพียงพอหรือไม่ชัดเจน กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นค าร้องทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ ให้ผู้ยื่นค าร้องมาชี้แจงและยื่นรายละเอียดหรือด าเนินการเพ่ิมเติม ภายใน 15 วันท าการ  
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากผู้ยื่นค าร้องไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดหรือด าเนินการเพิ่มเติม
ภายในเวลาที่ก าหนด กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือแจ้งเตือน 
ไปยังผู้ยื่นค าร้อง และหากยังไม่ได้รับข้อมูลรายละเอียดหรือด าเนินการเพ่ิมเติม ภายใน 15 วันท าการ นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือ จะถือว่าผู้ยื่นค าร้องไม่ประสงค์ขอให้กรมศุลกากรขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ กรมศุลกากร
จะยกค าร้องและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
                              3.3 ผลการขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์  
                  การขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือแจ้งผล        
การขึ้นทะเบียน และให้ใช้เฉพาะรายผู้ยื่นค าร้อง ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่กรมศุลกากรก าหนดตลอดระยะเวลาที่ขึ้นทะเบียน เมื่อครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันที่     
ออกหนังสือแจ้งผลการข้ึนทะเบียน ให้การขึ้นทะเบียนเป็นอันสิ้นสุด หากประสงค์จะได้รับการขึ้นทะเบียนสาร
มาร์คเกอร์ต่อไป ต้องยื่นค าร้องขอเช่นเดียวกับผู้ยื่นค าร้องขอรายใหม่ตามข้อ 3.1  
                หากกรมศุลกากรตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้ยื่นค าร้องให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์ ให้การขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์เป็นอันสิ้นผลนับแต่วันที่ออกหนังสือแจ้งผล ในกรณีที่            
กรมศุลกากรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยสารมาร์คเกอร์ อันมีผลให้สาระส าคัญของสารมาร์คเกอร์ 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้การข้ึนทะเบียนสารมาร์คเกอร์สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ระเบียบนั้นมีผลบังคับใช้ 
                              3.4 การเผยแพร่ผลการข้ึนทะเบียนสารมาร์คเกอร์  
                ภายหลังที่กรมศุลกากรมีหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์แล้ว       
กรมศุลกากร จะน าข้อมูลการขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ของ     
กรมศุลกากรต่อไป  
                              3.5 การต่อทะเบียนสารมาร์คเกอร์ 

                 ผู้ได้รับการข้ึนทะเบียนสารมาร์คเกอร์ไว้แล้ว หากประสงค์จะต่ออายุทะเบียน  
ให้ยื่นแบบค าร้องขอต่ออายุทะเบียนตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ณ กองมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร         
กรมศุลกากร ภายใน 60 วันท าการ ก่อนทะเบียนจะหมดอายุลง กรมศุลกากรจะพิจารณาการต่ออายุ
ทะเบียน โดยน าการยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ การพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์    
และการเผยแพร่ผลการขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ ตามข้อ 3.1 – 3.4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ อายุของ
ทะเบียน มีก าหนด 2 ปี นับจากวันสิ้นอายุเดิม 

เห็นด้วย  28  คน คิดเป็นร้อยละ 96.55   
ไม่เห็นด้วย 1 คน   คิดเป็นร้อยละ 3.45 
ความเห็นของผู้เห็นด้วย -  
ความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วย 1 คน ดังนี้ 

/1. ... 
 



1. เห็นด้วยกับร่างฯ ข้อ 3 เห็นควรเพ่ิมข้อ 3 ให้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการขึ้น 
ทะเบียนฯ เพ่ือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

2. ท าให้สารมาร์คเกอร์มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ควบคุมยาก 
 

                    ประเด็นที่ 4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนด ข้อ 4 การเติมสารมาร์คเกอร์  
และการรายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือ       
ปิโตรเคมีท่ีเป็นของเหลว (ขปต.) เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ดังนี้  

ข้อ 4 การเติมสารมาร์คเกอร์ และการรายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออก 
จากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
              การน าน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซิน ออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียม      
หรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้ส่งน้ ามันออกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ           
ที่กรมศุลกากรก าหนด กฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามันเชื ้อเพลิง ตลอดจนระเบียบและประกาศของ        
กระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิงและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด น้ ามันดีเซลและ        
น้ ามันเบนซินที่น าออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่ เป็นของเหลว (ขปต.)             
เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรมีหน้าที่เติม          
สารมาร์คเกอร์ที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศุลกากร  โดยแจ้งให้พนักงานศุลกากรที่ก ากับดูแล             
เขตปลอดอากรทราบทุกครั้งก่อนการเติมสารมาร์คเกอร์ และน าน้ ามันออกจากเขตปลอดอากรเพ่ือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร เพ่ือให้พนักงานศุลกากรสามารถด าเนินการควบคุมทางศุลกากรโดยใช้หลักการ        
บริหารความเสี่ยงได้ ทั้งนี้ การเติมสารมาร์คเกอร์ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีน าน้ ามันออกจากเขตปลอดอากร
ประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ที่เป็นการส่งกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรในสภาพเดิมที่น าเข้า (Re-Export) 
         การเติมสารมาร์คเกอร์ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เติมสารมาร์คเกอร์ชนิดและประเภทเดียวกันเป็น
ระยะเวลา 2 ปี โดยผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด าเนินการ ในการเติมให้ใช้วิธีการ    
ตักตวงด้วยมือ (MANUAL) หรือใช้เครื่องฉีด (INJECTOR) หรือใช้วิธีอ่ืนใดตามที่กรมศุลกากรจะก าหนดก็ได้ 
โดยเติมสารมาร์คเกอร์ในน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินในอัตราส่วนที่เหมาะสม ตามชนิดและประเภทของ                 
สารมาร์คเกอร์นั้น ทั้งนี้ อัตราส่วนการเติมสารมาร์คเกอร์ในน้ ามัน ให้เป็นไปตามท่ีกรมศุลกากรก าหนด  

        ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
ที่เป็นของเหลว (ขปต.) ต้องจัดท ารายงานแสดงปริมาณสารมาร์คเกอร์ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถจัดการข้อมูลได้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ส่งให้หน่วยงานศุลกากรที่ก ากับดูแลเขตปลอดอากร
ประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เป็นประจ าทุกเดือน และพร้อมให้พนักงานศุลกากร
ตรวจสอบการเก็บสารมาร์คเกอร์ ได้ตลอดเวลา ณ สถานที่เก็บสารมาร์คเกอร์ของผู้ได้รับใบอนุญาต กรณี      
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) 
ไม่จัดส่งรายงานแสดงปริมาณสารมาร์คเกอร์ หรือจัดส่งรายงานไม่ถูกต้องครบถ้วน กรมศุลกากรจะพักใช้
ใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขตามที่กรมศุลกากรก าหนด 

เห็นด้วย   28 คน คิดเป็นร้อยละ 96.55  
ไม่เห็นด้วย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45 
ความเห็นของผู้เห็นด้วย –  
ความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วย 1 คน ดังนี้ 
1. ปัจจุบันต้องมีการเติมตามกฎหมายสรรพสามิต และเพ่ิมต้นทุนการด าเนินการแก่ 

ผู้ประกอบการ 
 

/ประเด็นที ่5... 
 



                  ประเด็นที่ 5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนด ข้อ 5 การเติมสารมาร์คเกอร์ 
และการรายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือ     
ปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เพ่ือจ าหน่ายไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ 
ดังนี้ 

 ข้อ 5 การเติมสารมาร์คเกอร์และการรายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออก 
จากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เพ่ือจ าหน่ายไปเป็นของใช้
สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ 

             การน าน้ ามันออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว   
(ขปต.) เพ่ือจ าหน่ายไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ ให้ผู้ส่งน้ ามันออกถือปฏิบัติ
ตามพิธีการศุลกากรในการน าของออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว 
(ขปต.) เพ่ือจ าหน่ายไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร มีหน้าที่เติมสารมาร์คเกอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศุลกากร        
โดยแจ้งให้พนักงานศุลกากรที่ก ากับดูแลเขตปลอดอากรทราบทุกครั้งก่อนการเติมสารมาร์คเกอร์ และน า
น้ ามันออกจากเขตปลอดอากรเพ่ือจ าหน่ายไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ 
เพ่ือให้พนักงานศุลกากรสามารถด าเนินการควบคุมทางศุลกากรโดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงได้   

             การเติมสารมาร์คเกอร์ และการรายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ ให้ถือปฏิบัติตามกรณี            
น าน้ ามันออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เพ่ือส่งออกไป       
นอกราชอาณาจักร ข้อ 4 โดยอนุโลม 

เห็นด้วย  28  คน คิดเป็นร้อยละ 96.55  
ไม่เห็นด้วย 1  คน คิดเป็นร้อยละ 3.45 
ความเห็นของผู้เห็นด้วย -  
ความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วย 1 คน ดังนี้ 
1. เพ่ิมต้นทุนการด าเนินการแก่ผู้ประกอบการ 

 
                 ประเด็นที่ 6 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนด ข้อ 6 การเติมสารมาร์คเกอร์ 
และการรายงานเกี ่ยวกับสารมาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน        
เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ดังนี้  

ข้อ 6 การเติมสารมาร์คเกอร์และการรายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออก 
จากคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

                   การน าน้ ามันออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือส่งออกไปนอก 
ราชอาณาจักร จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กรมศุลกากรก าหนด กฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ตลอดจนระเบียบและประกาศของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิงและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
อย่างเคร่งครัด น้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเติมสารมาร์คเกอร์             
ให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน  มีหน้าที่ เติมสารมาร์คเกอร์ที่ ได้รับ             
การขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศุลกากร โดยแจ้งให้พนักงานศุลกากรที่ก ากับดูแลคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บ
น้ ามันทราบทุกครั้งก่อนการเติมสารมาร์คเกอร์ และน าน้ ามันออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร เพ่ือให้พนักงานศุลกากรสามารถด าเนินการควบคุมทางศุลกากรโดยใช้หลักการ            
บริหารความเสี่ยงได้ ทั้งนี้ การเติมสารมาร์คเกอร์ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีน าน้ ามันออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
ส าหรับเก็บน้ ามันเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ที่เป็นการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรในสภาพเดิม  
ที่น าเข้า (Re-Export) 
                             การเติมสารมาร์คเกอร์และการรายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ ให้ถือปฏิบัติตาม    
กรณีน าน้ ามันออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.)  เพ่ือส่งออก    
ไปนอกราชอาณาจักร ข้อ 4 โดยอนุโลม 

/เห็นด้วย... 



เห็นด้วย  28 คน คิดเป็นร้อยละ 96.55 
ไม่เห็นด้วย 1  คน คิดเป็นร้อยละ 3.45  
ความเห็นของผู้เห็นด้วย -  
ความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วย 1 คน ดังนี้ 
1. เพ่ิมต้นทุนการด าเนินการแก่ผู้ประกอบการ 

 
                  ประเด็นที่ 7 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนด ข้อ 7 การเติมสารมาร์คเกอร์ 
และการรายงานเกี ่ยวกับสารมาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน         
เพ่ือจ าหน่ายไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ ดังนี้ 

ข้อ 7 การเติมสารมาร์คเกอร์และการรายงานเกี่ยวกับสารมาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออก 
จากคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือจ าหน่ายไปเป็นของใช้สิ้ นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่า
ต่างประเทศ 

                  ในการน าน้ ามันออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพื่อจ าหน่ายไปเป็นของ
ใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ การเติมสารมาร์คเกอร์และการรายงานเกี่ยวกับ       สาร
มาร์คเกอร์ กรณีน าน้ ามันออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือจ าหน่ายไปเป็นของใช้สิ้นเปลือง
ในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ ให้ถือปฏิบัติตามกรณีน าน้ ามันออกจากเขตปลอดอากรประเภท
ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ข้อ 4 โดยอนุโลม 

เห็นด้วย  28  คน คิดเป็นร้อยละ 96.55  
ไม่เห็นด้วย 1 คน   คิดเป็นร้อยละ 3.45 
ความเห็นของผู้เห็นด้วย 
ความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วย 1 คน ดังนี้ 
1. เพ่ิมต้นทุนการด าเนินการแก่ผู้ประกอบการ 

 
                 ประเด็นที่ 8 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนด ข้อ 8 ว่า การน าน้ ามันออกจาก 
เขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับ        
เก็บน้ ามันเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือส่งออกไปเพ่ือจ าหน่ายไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทาง
ไปเมืองท่าต่างประเทศ โดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขตามประกาศ        
กรมศุลกากรฉบับนี้ เป็นความผิดตามมาตรา 208 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ต้องระวางโทษ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้และอาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

เห็นด้วย  28 คน คิดเป็นร้อยละ 96.55 
ไม่เห็นด้วย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45  
ความเห็นของผู้เห็นด้วย -  
ความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วย 1 คน ดังนี้ 
1. เป็นบทบังคับให้ผู้ประกอบการด าเนินการตามแม้จะไม่เห็นด้วย 

 
                  ประเด็นที่ 9 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนดข้อ 9 ว่า ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน ที่ ไม่ประสงค์จะด าเนินการเติมสารมาร์คเกอร์           
ตามประกาศฉบับนี้ ให้วางประกันโดยใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารในวงเงินคุ้ มค่าภาษีและอากร           
ทุกประเภททุกครั้งที่มีการน าน้ ามันเข้าเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว 
(ขปต.) หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน ตามแต่กรณี โดยให้ติดต่อกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
เพ่ือด าเนินการอนุมัติหลักการก่อนมีการน าเข้าครั้งแรก 

/เห็นด้วย... 
 



เห็นด้วย  28 คน คิดเป็นร้อยละ 96.55  
ไม่เห็นด้วย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45 
ความเห็นของผู้เห็นด้วย -  
ความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วย 1 คน ดังนี้ 
1. เพ่ิมข้ันตอนการด าเนินการ 

 

      ประเด็นที่ 10 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนดข้อ 10 ว่า บรรดาประกาศ  
ค าสั่ง ระเบียบอื่นใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้
บังคับ 
          ในกรณีมีเหตุอันสมควรอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายอาจสั่งการ       
เป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือจากท่ีได้ประกาศไว้ข้างต้น 

เห็นด้วย   28 คน คิดเป็นร้อยละ 96.55  
ไม่เห็นด้วย  1  คน คิดเป็นร้อยละ 3.45  
ความเห็นของผู้เห็นด้วย -  
ความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วย 1 คน ดังนี้ 
1. วรรค 2 เขียนเปิดกว้าง ใช้ดุลพินิจ 

 
                ประเด็นที่ 11  บทเฉพาะกาล  

        ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อการที่กรมศุลกากรก าหนด ข้อ 11 และข้อ 12 ว่า ข้อ 11 
เพื ่อให้การขึ ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมศุลกากร จึงขอก าหนดวัน เวลา         
และสถานที่รับค าร้องขอขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง
วันที่  31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ กองมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร            
กรมศุลกากร 

  ข้อ 12 ทีก่ าหนดว่าการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการเติมสารมาร์คเกอร์ตามประกาศนี้ 
ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่มีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์และกรมศุลกากรได้น า
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากรแล้ว 

เห็นด้วย   29 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
ไม่เห็นด้วย  0  คน คิดเป็นร้อยละ 0  
ความเห็นของผู้เห็นด้วย  1 คน ดังนี้  
1. เกิดความชัดเจนและไม่เกิดปัญหาทางปฏิบัติ 
ความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วย - 

 
4. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างประกาศกรม 

ศุลกากร ระเบียบ ข้อบังคับ 
     หลังจากท่ีได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  

กรมศุลกากร จะน าความเห็นที่เป็นประโยชน์มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง การขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ (MARKER) และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการเติมสารมาร์คเกอร์ 
(MARKER) ส าหรับเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และคลังสินค้า
ทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน ต่อไป ส่วนความเห็นของผู้ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่เป็นข้อกังวลเกี่ยวกับต้นทุนในการ
ด าเนินการมากกว่าหลักการและเนื้อหาของร่างประกาศกรมศุลกากร จึงเห็นควรให้คงเนื้อความเดิมของ      
ร่างประกาศกรมศุลกากรไว้ โดยอาจจะต้องปรับปรุงด้านถ้อยค าและระยะเวลาในการเริ่มด าเนินการ                 
ให้เป็นปัจจุบัน  
 
 



แนบท้ายประมวลฯ ข้อ 9 06 05 12  
 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎ 
----------------------------------------------------------- 

ร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ (MARKER) และการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ในการเติมสารมาร์คเกอร์ (MARKER) ส าหรับเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็น
ของเหลว (ขปต.) และคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน 

กฎใหม่   แก้ไข/ปรับปรุง   ยกเลิก 
 

หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎ กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร 
 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่ยึดหลัก 
“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ             
ที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยให้ทุกภาคส่วน        
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต และการสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับ      
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นยังรวมถึงการที่กฎหมายมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ๓) จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 

ส่วนที่ 1 
เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องตรากฎและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎ 

------------------- 
1. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 

1.1 ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร 
  ตามที่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าราคาน้ ามันในประเทศไทยนั้น มีราคาต่ ากว่าราคาน้ ามัน         
ในประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้เกิดปัญหาด้านความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการลักลอบส่งน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซิน
ออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยอาศัยช่องทางของเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็น
ของเหลว (ขปต.) และคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน ในการลักลอบจากสาเหตุของความแตกต่าง       
ด้านราคา ซ่ึงย่อมท าให้เกิดผลกระทบด้านความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

1.2 เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้  
เพ่ือเป็นการอุดช่องโหว่ในการลักลอบน าน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินออกไปยังประเทศ 

เพื่อนบ้านโดยอาศัยช่องทางของออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว 
(ขปต.) และคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน  
 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง 
 กรมศุลกากรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมและตรวจสอบน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซิน           
ที่น าออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และคลังสินค้าทัณฑ์บน
ส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรและจ าหน่ายออกไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทาง                
ไปเมืองท่าต่างประเทศ ได้มากยิ่งขึ้น 
 

/3.... 
 



3. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน 
 3.1 วิธีการแก้ไขปัญหาที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร 
        มีประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ข้อ ๓ ๐๑ ๐๖ ๑๑ ก าหนดการปฏิบัติในการ
ตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลว โดยวิธีใช้มาตรวัด (Flow Meter) ส าหรับการส่งออก          
ให้พนักงานศุลกากรที่ท าหน้าที่ตรวจปล่อยน้ ามันถือปฏิบัติ และมีประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร            
พ.ศ. 2560 ข้อ 7 02 0๔ 03 ก าหนดการป้องกันและปราบปรามการลักลอบน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง         
ให้พนักงานศุลกากรสังกัดส านักสืบสวนและปราบปรามถือปฏิบัติ  
 3.2 ต่างประเทศแก้ปัญหานี้อย่างไร (ถ้ามี) และการด าเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับสังคมไทย
หรือไม่ อย่างไร –  
 
4. การรับฟังความคิดเห็น 
 ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว 
 ได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว 
 
5. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎอื่น 
 ร่างกฎนี้มีความสัมพันธ์กับประกาศกรมศุลกากร ที่  116/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ           
และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว 
(ขปต.) ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และประกาศกรมศุลกากร ที่ 156/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
  
6. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎ 
 6.1 กฎนี้จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือภาระอะไรแก่ใครบ้าง 
  กฎนี้ก าหนดให้การน าน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินออกจากเขตปลอดอากรประเภท
ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือส่งออกไปนอก      
ราชอาณาจักร ผู้ส่งน้ ามันออกออกจากพ้ืนที่ดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามระเบียบที่กรมศุลกากร
ก าหนด กฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนระเบียบและประกาศของกระทรวงพาณิชย์
เกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิงและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ       
ในเขตปลอดอากรและผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน ตามแต่กรณี จะมีหน้าที่
เติมสารมาร์คเกอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศุลกากร โดยต้องแจ้งให้พนักงานศุลกากรที่ก ากับดูแล   
เขตปลอดอากรหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามันทราบทุกครั้งก่อนการเติมสารมาร์คเกอร์และน า
น้ ามันออกจากเขตปลอดอากรหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
ทั้งนี้ เพ่ือให้พนักงานศุลกากรสามารถด าเนินการควบคุมทางศุลกากรโดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงได้  
 6.2 มีมาตรการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม 6.1 อย่างไร 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็น 
ของเหลว (ขปต.) และผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน ที่ไม่ประสงค์จะด าเนินการ
เติมสารมาร์คเกอร์ตามกฎ ให้วางประกันโดยใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารในวงเงินคุ้มค่าภาษีและอากร
ทุกประเภททุกครั้งที่มีการน าน้ ามันเข้าเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว 
(ขปต.) หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน ตามแต่กรณี โดยให้ติดต่อกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
เพ่ือด าเนินการอนุมัติหลักการก่อนมีการน าเข้าครั้งแรก 
 6.3 กฎนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร 
  กรมศุลกากรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมและตรวจสอบน้ ามันดี เซลและ         
น้ ามันเบนซินที่น าออกจากเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และ 

/คลังสินค้า... 



คลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บน้ ามัน เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรและจ าหน่ายออกไปเป็นของใช้
สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองท่าต่างประเทศ ได้มากยิ่งขึ้น เป็นการอุดช่องโหว่ในการลักลอบส่งออกน้ ามัน
ซึ่งย่อมส่งผลดีต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 
7. ความพร้อมและต้นทนุของรัฐในการปฏิบัติตามและบงัคับการให้เป็นไปตามกฎ 

7.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
      กรมศุลกากร 
7.2 แนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎของ        

กรมศุลกากรนั้น มีการเตรียมความพร้อมในระดับหน่วยงาน โดยได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพของสารมาร์คเกอร์เพ่ือให้ได้รับการขึ้นทะเบียน และมีการศึกษาดูงาน
เพ่ือท าความเข้าใจกับเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินการนั้นหน่วยงานภาครัฐ
มิได้มีค่าใช้จ่ายอย่างใด และมิได้มีการคิดค่าใช้จ่ายในการขอขึ้นทะเบียนอีกด้วย 

7.3 ส าหรับแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แกป่ระชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น ภายหลังจากที่ประกาศกรมศุลกากรประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะยังไม่มีผลบังคับใช้ในทันที หากแต่ได้ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรในการเติมสารมาร์คเกอร์ตามประกาศนี้ เมื่อพ้นหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่มีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน
สารมาร์คเกอร์และกรมศุลกากรได้น าข้อมูลการขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากรแล้ว จึงมีระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 
8. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎ 

8.1 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
                การเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมและตรวจสอบน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินที่น าออกจาก       
เขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต. ) และคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับ     
เก็บน้ ามัน เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรและจ าหน่ายออกไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไป       
เมืองท่าต่างประเทศ เป็นการอุดช่องโหว่ในการลักลอบส่งออกน้ ามันที่ส าคัญอีกทางหนึ่งที่จะท าให้การสูญเสีย         
ทางเศรษฐกิจจากการลักลอบลดลง 
 7.2 ผลกระทบต่อสังคม - 
 7.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ –  
 7.4 ผลกระทบอ่ืนที่ส าคัญ –  
 

ส่วนที่  2 
เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ 

การก าหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ 
------------------- 

9. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต –  
10. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ –  
11. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดโทษอาญา -  
12. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครองหรือ
ด าเนินกิจการทางปกครอง -  
      การใช้ดุลพินิจนั้น มีการใช้ในกรณีมีเหตุอันสมควร โดยให้อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
อาจสั่งการเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือจากท่ีได้ประกาศไว้ข้างต้น ซ่ึงท าให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
 



 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและวิเคราะห์       
อย่างถี่ถ้วนแล้ว 
       ลงชื่อ 
                  (นายภาคภูมิ เลิศวฒันารักษ์) 
       ผู้อ านวยการกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
           ... พฤศจิกายน 2565 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 1. นางสาววาสนา สิทธิยานันท์ 
 2. นางสาวขวัญสุดา เข็มทอง 
โทร. 02-667-6534 
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