
 
ระเบียบกรมสรรพสามิต 

ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน เพื่อการจัดเก็บภาษี  

พ.ศ. 2560 
----------------------------- 

                            
เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันมีความสะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อธิบดี                
กรมสรรพสามิต จึงวางระเบียบการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันชนิด
อัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัด
อุณหภูมิน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้้ามัน เพ่ือการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2560” 
 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 

ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการน้าเอาเครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติมาใช้ในการตรวจวัด 
ระดับน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันแทนการทิ้งดิ่งและใช้เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติมาใช้ในการวัดอุณหภูมิ
น้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันแทนการวัดอุณหภูมิแบบใช้หลอดแก้ว เพ่ือการค้านวณภาษี ส้าหรับภาชนะเก็บ
น้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน ดังต่อไปนี้ 

3.1 ภาชนะเก็บน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันเพ่ือการค้านวณภาษี ขอลดหย่อนภาษี 
และขอยกเว้นภาษ ี

3.2 ภาชนะเก็บน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งใช้เป็น
ภาชนะเปรียบเทียบ 
 

ข้อ 4 การขออนุญาตติดตั้งหรือการขอให้รับรองเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิด
อัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม     
ยื่นค้าขอติดตั้งพร้อมรายละเอียดดัง ต่อไปนี้ 

4.1 ชื่อ แบบหรือชนิดของเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้ง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน ชื่อบริษัทผู้ผลิต ชื่อทางการค้า และประเทศ      
ที่ผลิต 
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4.2 คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เช่น ค่าความถูกต้องในการวัด (Accuracy) 

ค่าความสามารถในการอ่านค่าซ้้าท่ีจุดเดียวกัน (Repeatability) 
4.3 รายละเอียดแบบแปลนการติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิด

อัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน 
 

ข้อ 5 ให้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำและตรวจสอบทำงเทคนิคเป็นผู้อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องวัด
ระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน 
ตามข้อ 4 แล้วส้าเนาหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบ ดังนี้ 

5.1 ผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
5.2 ผู้อ้านวยการส้านักงานสรรพสามิตภาคท่ีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 
5.3 สรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 
5.4 เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ควบคุมโรงอุตสำหกรรม 

 
ข้อ 6 การตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้

ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันเมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ท้าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้คณะกรรมการดังต่อไปนี้ เป็นผู้ร่วมท้าการตรวจสอบ 

6.1 เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต กลุ่มพัฒนำและตรวจสอบทำงเทคนิค  
6.2 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
6.๓ สรรพสำมิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสำหกรรมนั้นตั้งอยู่ หรือผู้แทน 
6.๔ เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ควบคุมโรงอุตสำหกรรม 

 
ข้อ 7 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดหาบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ

เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้้ามัน ซึ่งมิได้มีส่วนได้เสียหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้จ้าหน่ายหรือเป็นเจ้าของเครื่องวัดระดับและ
เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในราชการของกลุ่มพัฒนำและ
ตรวจสอบทำงเทคนิคเป็นผู้ด้าเนินการในการตรวจสอบ 

 
ข้อ 8 การติดตั้งและการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิด

อัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน 
8.1 การติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัตินี้จะต้องเป็นไปตาม

วิธีการที่ถูกต้องและมีความสัมพันธ์กับตารางค้านวณปริมาตรภาชนะเก็บน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน            
ที่กรมสรรพสามิตได้อนุญาตให้ใช้ในการค้านวณภาษี 
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8.2 การติดตั้ งอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการค้านวณปริมาณน้้ ามันและผลิตภัณฑ์น้้ ามัน            

ที่กรมสรรพสามิตได้อนุญาตให้ติดตั้งโดยให้กรรมการตามข้อ 6 และผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรม ตามข้อ 7 
ทดสอบและค้านวณเปรียบเทียบโดยถือค่าความแตกต่างไม่เกินร้อยละ +/- 0.1 

8.3 ให้กรรมการตามข้อ 6 และผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามข้อ 7 ทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติหลังจากที่ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

8.3.1 ให้ทดสอบเครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติเปรียบเทียบกับการทิ้งดิ่งที่ระดับ
ความลึกต่าง ๆ กันไม่น้อยกว่า 3 ระดับ และแต่ละระดับไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง โดยให้เปรียบเทียบระดับที่อ่านได้ 
จากเครื่องวัดระดับน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันชนิดอัตโนมัติกับการทิ้งดิ่ง โดยให้ถือค่าความแตกต่างไม่เกินกว่า 
3 มิลลิเมตร ถือเป็นเกณฑ์ปกติ 

8.3.2 ให้ท้าการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดอุณหภูมิน้้ามันและผลิตภัณฑ์
น้้ามันชนิดอัตโนมัติ เปรียบเทียบกับเครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐานโดยให้ถือค่าความแตกต่างไม่เกิน 0.5 องศา
เซลเซียส หรือ 1 องศาฟาเรนไฮต์ ถือเป็นเกณฑ์ปกติ 

8.3.3 ให้ท้าการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์
น้้ามันโดยการทิ้งดิ่ง หรือใช้ระดับน้้ามันจากเครื่องวัดระดับน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันชนิดอัตโนมัติ 
เปรียบเทียบกับการค้านวณของระบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้านวณนั้น มีค่าความแตกต่างไม่เกินร้อยละ +/- 0.1 
ถือเป็นเกณฑ์ปกต ิ
 

ข้อ 9 การอนุญาตให้ใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์   
ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน 

9.1 เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ ามัน ที่ ได้รับการตรวจสอบตามข้อ 8 และได้รับอนุญาตจาก           
กรมสรรพสามิตแล้ว จึงจะใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันเพื่อการค้านวณภาษีได้ 

9.2 เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมติดตั้งก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ จะต้อง
ให้กรรมการตามข้อ 8.3 ตรวจสอบรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในข้อ 8 และได้รับอนุมัติจากกรมสรรพสามิต
ก่อนจึงจะใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันเพ่ือการค้านวณภาษีได้ 

9.3 ให้ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในราชการของ
กลุ่มพัฒนำและตรวจสอบทำงเทคนิคมีอ้านาจอนุมัติให้ใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ 
รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน หรือมีอ้านาจใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้แทนอธิบดีกรมสรรพสามิต และให้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำและตรวจสอบทำงเทคนิคส ำเนำหนังสือ
แจ้งให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตทรำบ ดังนี้ 

๙.๓.๑ ผู้อ ำนวยกำรส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
๙.๓.๒ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่โรงอุตสำหกรรมนั้นตั้งอยู่ 
๙.๓.๓ สรรพสำมิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสำหกรรมนั้นตั้งอยู่ 
๙.3.๔ เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ควบคุมโรงอุตสำหกรรม 
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ข้อ 10 การใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน และการทดสอบระหว่างการใช้งาน 

10.1 เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน ที่ ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามข้อ 9 แล้วจะต้องมีผนึกตรากรม
สรรพสามิต (Seal) 

10.2 ให้ เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมท้าการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณ
น้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันแต่ละเครื่องที่ได้รับอนุญาตให้ใช้จะต้องทดสอบใหม่ทุก ๆ ๖ เดือนตามวิธีการ     
ตามข้อ 8.3.1 ข้อ 8.3.2 และหรือ ข้อ 8.3.3 แล้วรายงานให้กรมสรรพสามิตทราบ และเมื่อครบ 2 ปี            
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมปฏิบัติตามข้อ 8.3 

10.3 ในกรณีที่เครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติไม่สามารถทดสอบโดยวิธีการทิ้งดิ่งได้    
ให้ทดสอบผลกับหมุดระดับอ้างอิง (Reference Pin) หรือให้ทดสอบผลกับมาตรวัดโดยยึดหลักความแตกต่าง
ของปริมาตรที่วัดได้ไม่เกินร้อยละ +/- 0.5 เป็นเกณฑ์ปกต ิ

10.๔ ในระหว่างการรับหรือจ่ายน้้ามันหรือผลิตภัณฑ์น้้ามันถ้าปรากฏว่าเครื่องวัด
ระดับชนิดอัตโนมัติหยุดท้างาน การตรวจวัดระดับน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันหลังรับหรือจ่ายให้ใช้วิธีการทิ้งดิ่ง
และการวัดอุณหภูมิให้ใช้แบบหลอดแก้ว ส่วนระดับและอุณหภูมิน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันก่อนการรับ     
หรือจ่าย ให้ใช้ตัวเลขจากเครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติที่ได้ท้าการอ่านไว้ก่อนแล้วได้ 

10.๕ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุม        
โรงอุตสาหกรรมทราบทุกครั้ง ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมหรือปรับแต่งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัด
อุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน เพ่ือท้าลายผนึก
ตรากรมสรรพสามิตออกและเมื่อด้าเนินการเสร็จแล้ว ให้มีการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดระดับ      
และเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน    
ตามวิธีการข้อ 8.3 

10.๖ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมระงับการใช้เครื่องวัด
ระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน
ของถังเก็บน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันถังใดถังหนึ่งได้ ถ้าหากว่าการทดสอบไม่ได้ผลตามที่ก้าหนดไว้ในข้อ 
8.3.1 ข้อ 8.3.2 และข้อ 8.3.3 

10.๗ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมผนึกตรากรมสรรพสามิต   
ที่ตัวเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้้ามัน 

 
ข้อ 1๑ เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันชนิดอัตโนมัติรวมทั้ง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน เพ่ือการค้านวณภาษี ที่ได้รับอนุมัติจาก        
กรมศุลกากรแล้ว กรมสรรพสามิตจะอนุมัติให้ตามระยะเวลาที่กรมศุลกากรได้อนุมัติไว้แล้วแต่ไม่เกินครั้งละ    
๒ ปี ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมส่งส้าเนาหนังสืออนุมัติของกรมศุลกากรดังกล่าวเสนอกรมสรรพสามิต   
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
 

ข้อ 1๒ ให้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำและตรวจสอบทำงเทคนิค เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 



- ๕ - 
 
ข้อ 1๓ ผู้ที่ ได้ยื่นค้าขอก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา         

ให้ถือว่าเป็นค้าขอตามระเบียบนี้ 
การด้าเนินการใด ๆ ตามระเบียบกรมสรรพสำมิต ว่ำด้วยกำรใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัด

อุณหภูมิน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรค ำนวณปริมำณน้ ำมันและผลิตภัณฑ์
น้ ำมันเพ่ือกำรจัดเก็บภำษี  พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งได้รับการอนุมัติ อนุญาต หรือผ่อนผันการด้าเนินการจาก           
กรมสรรพสามิตไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือ       
เงื่อนเวลาที่ก้าหนดไว้ หรือจนกว่าจะมีค้าสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 
  

             ประกำศ ณ วันที่              กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
  (นายสมชาย พูลสวัสดิ์) 
             อธิบดีกรมสรรพสามิต  


