
 
ระเบียบกรมสรรพสามิต 

ว่าด้วยวิธีการค้านวณปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน โดยใช้เครื่องชั่ง  
พ.ศ. 2560 

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

เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 6 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงวางระเบียบวิธีการค้านวณปริมาณ
น ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตโดยใช้เครื่องชั่งไว้ ดังต่อไปนี  

 
ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการค้านวณปริมาณน ้ามันและ

ผลิตภัณฑ์น ้ามัน โดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. 2560” 
 
ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 ในระเบียบนี   
“เครื่องชั่ง” หมายความว่า เครื่องชั่งน ้าหนักน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน 
“อุปกรณ์อ่ืน” หมายความว่า อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่น้ามาประกอบกับเครื่องชั่ง 
“น ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน” หมายความว่า น ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันตามบัญชีพิกัดอัตรา

ภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
 
ข้อ 4 การขออนุญาตติดตั งเครื่องชั่ง และอุปกรณ์อ่ืนเพ่ือใช้ในการค้านวณปริมาณน ้ามันและ

ผลิตภัณฑ์น ้ามัน ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นค้าขอติดตั งพร้อมรายละเอียดดังต่อไปนี   
4.1 ชื่อ แบบของเครื่องชั่ง พิกัดก้าลังของเครื่องชั่ง และอุปกรณ์ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง       

ชื่อบริษัทผู้ผลิต ชื่อทางการค้า และประเทศที่ผลิต 
4.2 รายละเอียดแบบแปลนการออกแบบติดตั งเครื่องชั่ง 
4.3 คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เช่น ค่าความถูกต้องในการวัด (Accuracy) 

หรือค่าความผิดพลาด (Error) ค่าความสามารถในการอ่านค่าซ ้าท่ีจุดเดียวกัน (Repeatability) 
 
ข้อ 5 ให้ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค เป็นผู้อนุญาตให้ติดตั งเครื่องชั่ง

และอุปกรณ์อ่ืนตามข้อ 4 แล้วส้าเนาหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบ ดังนี  
5.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี ๒ 
5.2 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ีโรงอุตสำหกรรมตั้งอยู่ 
5.3 สรรพสำมิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสำหกรรมตั้งอยู่ 
5.4 เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม 
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ข้อ 6 การตรวจสอบเครื่องชั่ง และอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ท้า

การติดตั งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการ ดังต่อไปนี  เป็นผู้ร่วมท้าการตรวจสอบ 
6.1 เจ้าพนักงานสรรพสามิต กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค  
6.2 เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต ส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี ๒ 
6.๓ สรรพสามิตพื นที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั นตั งอยู่ หรือผู้แทน 
6.๔ เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม 

 
ข้อ 7 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดหาบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ

เครื่องชั่งและอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้มีส่วนได้เสียหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้จ้าหน่ายหรือเป็นเจ้าของ
เครื่องชั่งและอุปกรณ์ดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีในราชการของกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค เป็นผู้ด้าเนินการในการตรวจสอบ 

 
ข้อ 8 เครื่องชั่ง และอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องต้องมีคุณสมบัติ รวมทั งใช้วิธีการตรวจสอบ ดังนี  

8.๑ เครื่องชั่งต้องเป็นเครื่องชั่งแบบ Load Cell 
8.2 เครื่องชั่งและอุปกรณ์อ่ืนให้ติดตั งโดยมีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง 
8.๓ การตรวจสอบเครื่องชั่งและอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ใช้วิธีการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการตรวจสอบของส้านักงานกลางชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
 
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการตามข้อ 6 และผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามข้อ 7 ท้าการ

ตรวจสอบค่าความถูกต้อง (Accuracy) หรือค่าความผิดพลาด (Error) ของเครื่องชั่ง และอุปกรณ์ อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือขออนุญาตใช้ในการค้านวณภาษี และจะต้องตรวจสอบใหม่ทุก ๆ 2 ปี 

 
ข้อ 10 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องยื่นหนังสือรับรองประจ้าเครื่องชั่งจากส้านักงาน      

ชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ต่อกรมสรรพสามิต เพ่ือขออนุญาตใช้เครื่องชั่ง ในการค้านวณ
ภาษีสรรพสามิตต่อกรมสรรพสามิต 

 
ข้อ 11 ให้ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีซึ่ งสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ในราชการของ      

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคมีอ้านาจอนุมัติให้ใช้ เครื่องชั่งและอุปกรณ์ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้
ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคส้าเนาหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบ ดังนี  

  ๑๑.๑ ผู้อ้านวยการส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี ๒ 
11.๒ ผู้อ้านวยการส้านักงานสรรพสามิตภาคที่โรงอุตสาหกรรมนั นตั งอยู่ 
11.๓ สรรพสามิตพื นที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั นตั งอยู่ 
11.๔ เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม 

 
ข้อ 12 เครื่องชั่งและอุปกรณ์ อ่ืนที่ได้รับการตรวจรับรอง และได้รับอนุญาตจากกรม

สรรพสามิตแล้ว ให้ใช้ส้าหรับค้านวณปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน โดยต้องเปรียบเทียบกับถังรับ - จ่าย
เพ่ือเสียภาษีได้ โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน ้ามัน
และผลิตภัณฑ์น ้ ามัน พ.ศ. 2560 ทั งนี  วิธีการค้านวณปริมาณน ้ ามันและผลิตภัณฑ์น ้ ามัน โดยใช้              
เครื่องชั่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีความสัมพันธ์กัน 



- ๓ - 
 
ข้อ 13 วิธีการใช้เครื่องชั่ง และอุปกรณ์อ่ืนที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว  

13.1 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม 
ผนึกตรากรมสรรพสามิตที่เครื่องชั่ง และท่ีแผงควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

13.2 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม ทราบทุกครั งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมหรือปรับแต่งเครื่องชั่ง 
และอุปกรณ์อ่ืน เพ่ือท้าลายผนึกตรากรมสรรพสามิตออก และเมื่อด้าเนินการเสร็จแล้วให้ท้าการตรวจสอบ
เครื่องชั่ง และอุปกรณ์อ่ืนตามวิธีข้อ 8 โดยคณะกรรมการตามข้อ 6 และผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามข้อ 
7 โดยอนุโลม 

13.3 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
จัดท้าทะเบียนเครื่องชั่ง และอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้วรายงานกรมสรรพสามิต  

 
ข้อ 14 เครื่องชั่งที่ได้ติดตั งก่อนระเบียบนี ใช้บังคับ ต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี ด้วย 
 
ข้อ 15 ให้ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี  
 
ข้อ 1๖ ผู้ที่ ได้ยื่นค ำขอก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ         

ให้ถือว่ำเป็นค ำขอตำมระเบียบนี้ 
กำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมระเบียบกรมสรรพสำมิต ว่ำด้วยวิธีกำรค ำนวณปริมำณน้ ำมันและ

ผลิตภัณฑ์น้ ำมันโดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้รับกำรอนุมัติ อนุญำต หรือผ่อนผัน กำรด ำเนินกำรจำก  
กรมสรรพสำมิตไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่ำจะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือ       
เงื่อนเวลำที่ก ำหนดไว้ หรือจนกว่ำจะมีค ำสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 
 
                                                   ประกาศ ณ วันที่      ๑๖      กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

                  นำยสมชำย พูลสวัสดิ ์
  (นำยสมชำย พูลสวัสดิ์) 
             อธิบดีกรมสรรพสำมิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


