
 
ระเบียบกรมสรรพสามิต 

ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน 
พ.ศ. 2560 

----------------------------- 
 
  เพ่ือให้การตรวจสอบปริมาตรความจุของภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 6 (2) แห่งประราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงวางระเบียบการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน ้ามัน
และผลิตภัณฑ์น ้ามันไว้ ดังต่อไปนี  
 
  ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะ
เก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน พ.ศ. 2560” 
 
  ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี  

“ภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน” หมายความว่า 
(1) ภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 
(2) ภาชนะท่ีใช้ส้าหรับเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่ใช้ในการค้านวณภาษี 
(3) ภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่ใช้เป็นภาชนะเปรียบเทียบในการค้านวณภาษี 
(4) ภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันเพื่อรอการส่งออกนอกราชอาณาจักร 
(5) เรือบรรทุกน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน ซึ่งใช้เปรียบเทียบเพื่อการค้านวณภาษี 

   
ข้อ 4 คณะกรรมการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี  ประกอบด้วย 

  4.1 เจ้าพนักงานสรรพสามิต กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
  4.2 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
  4.3 สรรพสามิตพื นที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั นตั งอยู่ หรือผู้แทน 
  4.4 เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม 
 
 ข้อ 5 ภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน จะต้องได้รับการตรวจสอบปริมาตรความจุ        
โดยคณะกรรมการตามข้อ 4 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องจัดหามาเป็นผู้ด้าเนินการในการ
ตรวจสอบ 
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 ข้อ 6 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะให้คณะกรรมการตามข้อ 4 ร่วมท้าการตรวจสอบ
ปริมาตรความจุภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน แจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ต่ออธิบดี      
กรมสรรพสามิต พร้อมแบบรายละเอียดภาชนะ ผังแสดงที่ตั งและแผนการด้าเนินงาน 

กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะสร้างภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันขึ นใหม่                  
ให้ส่งผังแสดงที่ตั งและแบบรายละเอียดของภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน จ้านวน 1 ชุด พร้อมแผนการ
ด้าเนินงานให้กรมสรรพสามิตพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
 

 ข้อ 7 การตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน 
  7.1 การตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน ตามข้อ 3 (1) 

(2) (3) และ (4) ให้ด้าเนินการ ดังนี  
(1) ให้คณะกรรมการตามข้อ 4 ท้าการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน ้ามัน

และผลิตภัณฑ์น ้ามัน ร่วมกับผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามข้อ 5 โดยวิธี The Manual Tank Strapping 
Method และหรือโดยวิธี The Optical Reference Line Method เพ่ือจัดตารางค้านวณปริมาตร 

(2) การค้านวณปริมาตรความจุภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันให้ใช้วิธีการ            
ของ American Society For Testing and Materials (ASTM) และหรือ American Petroleum Institute 
(API) โดยใช้เกณฑ์ในการค้านวณที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสหรือ 86 องศาฟาเรนไฮต์ และกรณีเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษให้ใช้อุณหภูมิที่ใช้งาน (Service Temperature) เป็นเกณฑ์ในการจัดท้าตาราง
ค้านวณปริมาตร 

  7.2 การตรวจสอบตารางค้านวณปริมาตรความจุเรือบรรทุกน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน
ตามข้อ 3 (5) ให้คณะกรรมการตามข้อ 4 ตรวจสอบตารางค้านวณปริมาตรโดยวิธีการน้าเรือเข้ารับหรือสูบถ่าย
น ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน เปรียบเทียบกับปริมาตรจากภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน หรือมาตรวัด               
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้จากกรมสรรพสามิตแล้ว หรือตรวจสอบโดยใช้น ้าผ่านมาตรวัดจ้านวนไม่น้อยกว่า 3 เที่ยว 
โดยปริมาตรตั งแต่ ๑ – ๓๐๐,๐๐๐ ลิตร มีผลแตกต่างไม่เกินร้อยละ ๑ และตั งแต่ ๓๐๐,๐๐๑ ลิตรขึ นไปมีผล
แตกต่างไม่เกินร้อยละ ๐.๕ และจะต้องตรวจสอบใหม่ทุก ๆ ๕ ปี 
 

 ข้อ 8 การจัดท้าตารางค้านวณปริมาตร 
  8.1 เมื่อได้รับการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันแล้ว               

ให้ผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามข้อ 5 จัดท้าตารางค้านวณปริมาตรความจุภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์
น ้ามัน โดยจะต้องมีรายละเอียดประกอบด้วยระยะลึกเป็นเซนติเมตร ปริมาตรเป็นลิตร ผลต่ างปริมาตรเป็นลิตร 
  8.2 เมื่อกรมสรรพสามิตได้รับตารางค้านวณปริมาตรดังกล่าวแล้วกรมสรรพสามิต         
จะด้าเนินการออกหนังสือรับรองให้ใช้ภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันและตารางค้านวณปริมาตรประจ้า
ภาชนะให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
  8.3 ตารางค้านวณปริมาตรที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดส่งส้าเนา
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี  
   (1) กรณีโรงอุตสาหกรรมตั งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ส่งจ้านวน 3 ชุด (ส้าหรับ
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค จ้านวน 1 ชุด ส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 จ้านวน 1 ชุด 
และส้านักงานสรรพสามิตประจ้าโรงอุตสาหกรรม จ้านวน 1 ชุด) 
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   (2) กรณีโรงอุตสาหกรรมตั งอยู่ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ส่ง
จ้านวน 4 ชุด (ส้าหรับกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค จ้านวน 1 ชุด ส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 2 จ้านวน 1 ชุด ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่ จ้านวน 1 ชุด และส้านักงานสรรพสามิต
ประจ้าโรงอุตสาหกรรม จ้านวน 1 ชุด) 
 
 ข้อ 9 หน้าที่และความรับผิดชอบในการด้าเนินงานของเจ้าพนักงานสรรพสามิต กลุ่มพัฒนาและ
ตรวจสอบทางเทคนิค 
  9.1 ตรวจสอบตารางค้านวณปริมาตรของผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่จัดส่งให้ตามข้อ 8.1 
โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลจากผลการตรวจสอบตามข้อ 7 
  9.2 เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้วิศวกรลงนามรับรองก้ากับไว้ในตารางค้านวณทุกแผ่น
แล้วเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล้าดับชั นและให้ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคลงนามรับรอง
และประทับตราที่กรมสรรพสามิตก้าหนด 
  9.3 จัดท้าทะเบียนภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่กรมสรรพสามิตได้รับรอง
ตารางค้านวณปริมาตรแล้วทั งหมด 
  9.4 แจ้งให้ส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ทราบถึงจ้านวนและหมายเลข
ของภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่ได้ตรวจสอบปริมาตรความจุและรับรองตารางค้านวณปริมาตรแล้ว
และแจ้งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรับทราบในการที่คณะกรรมการจะไปท้าการตรวจสอบปริมาตรความจุหรือ
ตรวจสอบสภาพภาชนะต่อไป 
  9.5 ให้ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีซ่ึงสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในราชการของกลุ่ม
พัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคมีอ้านาจอนุมัติให้ใช้ภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันและตารางค้านวณ
ปริมาตร หรือมีอ้านาจในการจัดการด้าเนินการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี แทนอธิบดีกรมสรรพสามิต     
และให้ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคส้าเนาหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบ ดังนี  

๙.๕.๑ ผู้อ้านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
๙.๕.๒ ผู้อ้านวยการส้านักงานสรรพสามิตภาคที่โรงอุตสาหกรรมนั นตั งอยู่ 
๙.๕.๓ สรรพสามิตพื นที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั นตั งอยู่ 
๙.๕.๔ เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม 

 
 ข้อ 10 กรณีมีความจ้าเป็นต้องท้าการจ่าย หรือรับน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ ามันออกจาก         
โรงอุตสาหกรรม หรือเข้าเก็บภายในโรงอุตสาหกรรมแล้วแต่กรณี โดยผ่านภาชนะที่ยังมิได้รับการตรวจสอบรับรอง
จากกรมสรรพสามิตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นค้าขอผ่อนผันต่อกรมสรรพสามิตโดยแจ้ง 
  10.1 เหตุผล และความจ้าเป็น 
  10.2 ส่งแผนภาพแสดงแผนผังที่ตั งภาชนะและท่อทาง 
  10.3 ในระหว่างการพิจารณาหากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นควรให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
แจ้งข้อมูลใด ๆ เพ่ิมเติม หรือเห็นควรไปตรวจสอบ ณ โรงอุตสาหกรรมให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรีบด้าเนินการ
ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอโดยไม่ชักช้า  
  ให้ผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 พิจารณาค้าขอตามวรรคหนึ่ง     
เพ่ือน้าเสนออธิบดี 
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 ข้อ 11 กรณีดังต่อไปนี จะต้องท้าการตรวจสอบสภาพภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันใหม่ 
  11.1 ภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่ได้รับการตรวจสอบปริมาตรความจุหรือ
รับรองตารางค้านวณปริมาตรแล้วให้ท้าการตรวจสอบสภาพในครั งแรกเมื่อครบก้าหนด 5 ปี และในครั งที่สองเมื่อ 
ครบก้าหนด 10 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตารางค้านวณปริมาตร และเมื่อตรวจสอบสภาพพบว่าภาชนะ
เก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันมีสภาพเปลี่ยนแปลงไม่เกินเกณฑ์ท่ี ASTM/API ก้าหนดให้ใช้ตารางค้านวณปริมาตร
ฉบับเดิมต่อไปได้ แต่ถ้าเกินเกณฑ์ที่ ASTM/API ก้าหนดจะต้องท้าการจัดท้าตารางค้านวณปริมาตรภาชนะนั นใหม่ 
  11.2 ภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันตามข้อ 3 (1) (2) (3) และ (4) ที่ได้รับ
อนุมัติให้ใช้ตารางค้านวณปริมาตรเมื่อครบ 15 ปี นับจากวันอนุมัติ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องล้างท้าความ
สะอาดเพ่ือตรวจสอบและจัดท้าตารางค้านวณปริมาตรใหม่ 

11.3 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซ่อมแซมหรือกรณีอ่ืนใดอันมีผลท้าให้ภาชนะเก็บ
น ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันมีปริมาตรความจุเปลี่ยนแปลงไปจากตารางค้านวณปริมาตรที่ได้รับรองไว้แล้ว 

11.4 กรณีที่ เปลี่ยนชนิดน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่จะน้าไปเก็บในภาชนะที่ได้
ตรวจสอบและรับรองตารางค้านวณปริมาตรไว้แล้ว เว้นแต่กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคพิจารณาแล้ว   
เห็นว่าไม่จ้าเป็นต้องท้าการตรวจสอบ โดยให้ใช้ตารางค้านวณปริมาตรฉบับเดิมต่อไป โดยเสนอให้ที่ปรึกษาหรือ     
รองอธิบดีซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในราชการของกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค เพ่ืออนุมัติ 
 
 ข้อ 12 ภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่กรมศุลกากรอนุมัติให้ใช้เพ่ือบรรจุน ้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น ้ามันที่น้าเข้ามาจากต่างประเทศ และผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะใช้เพ่ือการค้านวณภาษี
สรรพสามิต กรมสรรพสามิตจะอนุมัติให้ตามระยะเวลาที่กรมศุลกากรได้อนุมัติไว้แล้วแต่ไม่เกินครั งละ 5 ปี ทั งนี               
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมส่งส้าเนาตารางค้านวณปริมาตร พร้อมหนังสืออนุมัติประจ้าถังดังกล่าวเสน อ          
กรมสรรพสามิตเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 
 ข้อ 13 ให้ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี  
 

ข้อ 1๔ ผู้ที่ได้ยื่นค าขอก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่า
เป็นค าขอตามระเบียบนี้ 

การด าเนินการใด ๆ ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะ
เก็บน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน พ.ศ. 25๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งได้รับการอนุมัติ อนุญาต หรือผ่อนผันการ
ด าเนินการจากกรมสรรพสามิตไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไข
หรือเงื่อนเวลาที่ก าหนดไว้ หรือจนกว่าจะมีค าสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 
 
     ประกาศ ณ วันที่    ๑๖     กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
             
                                                                       นายสมชาย พูลสวัสดิ์ 
  (นายสมชาย พูลสวัสดิ์) 
                อธิบดีกรมสรรพสามิต    


