
 
ระเบียบกรมสรรพสามิต 

ว่าด้วยวิธีการค้านวณปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ  
พ.ศ. 2560 

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

เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 6 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 25๖๐ อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบวิธีการค้านวณปริมาณ
น ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบไว้ ดังต่อไปนี  

 
ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการค้านวณปริมาณน ้ามันและ

ผลิตภัณฑ์น ้ามันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. 2560” 
 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 ในระเบียบนี  
“มาตรวัด” หมายความว่า มาตรวัดส้าหรับใช้วัดปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน 
“เครื่องทดสอบ” หมายความว่า เครื่องทดสอบมาตรวัดปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน 
“อุปกรณ์อ่ืน” หมายความว่า อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่น้ามาประกอบกับมาตรวัดหรือเครื่อง

ทดสอบ 
 
ข้อ 4 การขออนุญาตติดตั ง หรือการขอให้รับรองมาตรวัด เครื่องทดสอบและอุปกรณ์อ่ืน     

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการค้านวณปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นค้าขอติดตั ง
พร้อมรายละเอียดดังต่อไปนี  

4.1 ชื่อแบบหรือชนิดของมาตรวัด  เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์ อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง        
ชื่อบริษัทผู้ผลิต ชื่อทางการค้าและประเทศท่ีผลิต 

4.2 คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เช่นค่าความถูกต้องในการวัด (Accuracy) 
ค่าความสามารถในการอ่านค่าซ ้าท่ีจุดเดียวกัน (Repeatability) 

4.3 รายละเอียดแบบแปลนการออกแบบติดตั งมาตรวัด เครื่องทดสอบและอุปกรณ์
อ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้ากับท่อทางและหมายเลขภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
American Petroleum Institute (API) หรือ American Gas Association (AGA) แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ 5 ให้ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคเป็นผู้อนุญาตให้ติดตั งมาตรวัด 

เครื่องทดสอบและอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4 แล้วส้าเนาหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบ 
ดังนี  
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5.1 ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
5.2 ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 
5.3 สรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 
5.4 เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม 

 
ข้อ 6 การตรวจสอบมาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องเมื่อผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมได้ท้าการติดตั งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการดังต่อไปนี  เป็นผู้ร่วมท้าการตรวจสอบ 
6.1 เจ้าพนักงานสรรพสามิต กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค  
6.2 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
6.๓ สรรพสามิตพื นที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั นตั งอยู่ หรือผู้แทน 
6.๔ เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม 

 
ข้อ 7 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดหาบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ

มาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้มีส่วนได้เสียหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้จ้าหน่าย   
หรือเป็นเจ้าของมาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษา   
หรือรองอธิบดีซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในราชการของกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคเป็น
ผู้ด้าเนินการในการตรวจสอบ 

 
ข้อ 8 มาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องต้องมีคุณสมบัติ รวมทั งใช้วิธีการ

ตรวจสอบ ดังนี  
8.๑ เครื่องทดสอบต้องเป็น 

8.๑.1 ถังมาตรฐาน (Prover Tank) 
8.๑.2 มาตรวัดมาตรฐาน (Master Meter) 
8.๑.3 Pipe Prover หรือ Prover Loop หรือ Compact Prover หรือ อุปกรณ์

ทดสอบอ่ืน 
8.๑.4 Bell Prover หรือ Piston Prover หรือ Master แบบ Air Facility Test 

หรือ Under Condition Pressure Test หรืออุปกรณ์ทดสอบอ่ืน ๆ ในกรณีข้อ 8.๒ 
8.๒ มาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ติดตั งโดยมีความสัมพันธ์

กันอย่างถูกต้อง 
8.๓ การตรวจสอบมาตรวัด เครื่องทดสอบและอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เป็น

น ้ามันหรือผลิตภัณฑ์น ้ามันที่เป็นของเหลวให้ใช้วิธีการตาม American Petroleum Institute (API) : Manual 
of Petroleum Measurement Standards 

8.๔ การตรวจสอบมาตรวัด เครื่องทดสอบและอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่อยู่ในสถานะไอหรือก๊าซ (Vapor หรือ Gas) ให้ใช้วิธีการตรวจสอบตาม American Gas 
Association (AGA) หรือวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลก้าหนดไว้หรือเป็นที่ยอมรับ 
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ข้อ 9 ให้คณะกรรมการตามข้อ 6 และผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามข้อ 7 ทดสอบค่า
ความถูกต้องของมาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ได้ติดตั งเสร็จเรียบร้อยแล้ว                   
ไม่น้อยกว่า 3 ครั ง ต่อจากนั นให้ปฏิบัติ ดังนี  

9.1 ทดสอบความจุของถังมาตรฐาน (Prover Tank) โดยวิธีการตวงน ้าจากถัง
มาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์และให้ทดสอบใหม่อย่างน้อย 1 ครั งต่อปี 

9.2 ทดสอบมาตรวัดมาตรฐาน (Master Meter) หาค่าความคลาดเคลื่อนของ    
มาตรวัด (Meter Factor) กับถังมาตรฐานตามข้อ 9.1 และต้องทดสอบใหม่ทุก ๆ 6 เดือน 

9.3 ทดสอบหาค่าความจุของ Pipe Prover หรือ Prover Loop (Pipe Volume In 
Performance ห รื อ  Loop Volume In Performance)  ห รื อ  Compact Prover กั บ ถั ง ม า ต ร ฐ า น           
ตามข้อ 9.1 หรือมาตรวัดมาตรฐานตามข้อ 9.2 และต้องทดสอบใหม่อย่างน้อย 1 ครั งต่อปี 

9.4 ให้ทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด (Meter Factor) เพ่ือใช้ในการ
ค้านวณภาษีและเครื่องทดสอบตามข้อ 8.๑ ต้องทดสอบใหม่อย่างน้อย 1 ครั งต่อปี หรือตามมาตรฐานก้าหนดไว้  

 
ข้อ 10 ให้ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในราชการของ      

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคมีอ้านาจอนุมัติให้ใช้มาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง      
หรือมีอ้านาจใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี แทนอธิบดีกรมสรรพสามิต และให้ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาและ
ตรวจสอบทางเทคนิคส้าเนาหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบ ดังนี  

  ๑๐.๑ ผู้อ้านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
1๐.๒ ผู้อ้านวยการส้านักงานสรรพสามิตภาคที่โรงอุตสาหกรรมนั นตั งอยู่ 
1๐.๓ สรรพสามิตพื นที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั นตั งอยู่ 
1๐.๔ เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม 

 
ข้อ 11 มาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการตรวจรับรองและได้รับ

อนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว ให้ใช้ส้าหรับค้านวณปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน โดยเปรียบเทียบ    
กับถังจ่ายเพื่อเสียภาษีได้ 

มาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ได้ติดตั งก่อนใช้ระเบียบนี  ให้อยู่ในบังคับ
ตามความในวรรคแรกด้วย 

 
ข้อ ๑2 วิธีการใช้มาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตจาก   

กรมสรรพสามิตแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี  
๑2.๑ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมผนึกตรากรมสรรพสามิต   

ที่มาตรวัดและท่ีแผงควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ 
๑2.๒ กรณีมาตรวัดน ้ามันและผลิตภัณฑ์ที่มีการรับ -จ่าย ทางท่อ และทางเรือ         

ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม และบริษัทผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรม ตามข้อ 7 
ทดสอบหาค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด (Meter Factor) ทุก ๆ ๔ เดือน 

ในกรณีข้อ 8.๔ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท้าการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของ
ระบบมาตรวัด  ประกอบด้วย Pressure Transmitter, Temperature Transmitter, Flow Computer, 
Density Meter และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่อยู่ในระบบมาตรวัดทุก ๆ ๔ เดือน 
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๑2.๓ กรณีมาตรวัดน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่มีการจ่ายทางรถยนต์ ให้เจ้า

พนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม และบริษัทผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรม ตามข้อ 7 ทดสอบหา
ค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด (Meter Factor) ทุก ๆ ๖ เดือน 

๑2.๔ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ผู้ควบคุม      
โรงอุตสาหกรรมทราบทุกครั งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมหรือปรับแต่งมาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท้าลายผนึกตรากรมสรรพสามิตออกและเมื่อด้าเนินการเสร็จแล้ว ให้แจ้ งกรมสรรพสามิต
เพ่ือท้าการตรวจสอบมาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการข้อ 8 โดยคณะกรรมการ
ตามข้อ 6 และข้อ 7 โดยอนุโลม 

๑2.๕ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมรายงานผลการทดสอบ
มาตรวัดตามข้อ ๑2.๒ และข้อ ๑2.๓ ให้กรมสรรพสามิตทราบทุกครั ง และหากปรากฏว่าจากผลการทดสอบ
ไม่ได้ผลตามข้อ 8.๓ และหรือข้อ 8.๔ ให้ระงับการใช้มาตรวัดแล้วรายงานให้กรมสรรพสามิตทราบโดยด่วน 

 
ข้อ 13 ให้ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี  
 
ข้อ 1๔ ผู้ที่ ได้ยื่นค าขอก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา         

ให้ถือว่าเป็นค าขอตามระเบียบนี้ 
การด าเนินการใด ๆ ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการค านวณปริมาณน้ ามันและ

ผลิตภัณฑ์น้ ามันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งได้รับการอนุมัติ 
อนุญาต หรือผ่อนผันการด าเนินการจากกรมสรรพสามิตไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไป
จนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ก าหนดไว้ หรือจนกว่าจะมีค าสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 
 
                                               ประกาศ ณ วันที่      ๑๖        กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

                   นายสมชาย พูลสวัสดิ์ 
  (นายสมชาย พูลสวัสดิ์) 
             อธิบดีกรมสรรพสามิต  
 
 
 


