
 
ระเบียบกรมสรรพสามิต  

ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน 
พ.ศ. 2560 

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

เพ่ือให้การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าประเภทน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันเป็นไป  
โดยถูกต้องรัดกุม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอ้านาจตามความ            
ในมาตรา 6 (1) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวาง
ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันไว้ ดังต่อไปนี  

 
ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน ้ามันและ

ผลิตภัณฑ์น ้ามัน พ.ศ. 2560” 
 
ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 ในระเบียบนี   
“โรงอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต         

พ.ศ. 2560 ที่ผลิตน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน และให้หมายความรวมถึงท่อทางขนส่งและบริเวณท่าเรือ            
ที่รับ - จ่ายตลอดจนเรือที่เทียบอยู่ที่ท่าเรือของโรงอุตสาหกรรมที่ผลิตน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันนั น 

“ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม” หมายความว่า เจ้าพนักงานสรรพสามิตที่อยู่ปฏิบัติงานประจ้า       
โรงอุตสาหกรรม เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

“อุปกรณ์ควบคุม” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ ใช้ควบคุมการรับน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน        
เข้าโรงอุตสาหกรรม หรือจ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ ามันออกจากโรงอุตสาหกรรม ที่ ได้รับอนุญาตจาก             
กรมสรรพสามิต 

 
ข้อ 4 ให้ผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 รักษาการ ตามระเบียบนี    

และมีอ้านาจวินิจฉัยสั่งการ อนุญาต หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี  
  

หมวด 1 
หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

----------------------------- 
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ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี   
5.1 จัดท้าทะเบียนภาชนะเก็บวัตถุดิบรวมทั งน ้ามันดิบ ภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์

น ้ามัน มาตรวัด เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ เครื่องชั่งน ้าหนัก โดยแยกตามหมายเลข     
มาตรวัด เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ เครื่องชั่งน ้าหนัก ภาชนะบรรจุ ความจุและชนิดน ้ามัน
และผลิตภัณฑ์น ้ามัน รวมทั งแผนผังแสดงที่ตั งมาตรวัด เครื่องชั่งน ้าหนัก ภาชนะบรรจุน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน
และท่อทางรับ - จ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันของโรงอุตสาหกรรม 

5.2 กรณีที่จะด้าเนินการติดตั ง ซ่อมแซม แก้ไข ต่อเติม หรือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุ 
มาตรวัด เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ เครื่องชั่งน ้าหนัก หรือ ท่อทางต่าง ๆ ภายใน         
โรงอุตสาหกรรมให้แจ้งรายละเอียดการด้าเนินการเป็นหนังสือให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม สรรพสามิตพื นที่          
ที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่ และกรมสรรพสามิตทราบก่อนด้าเนินการทุกครั ง 

5.3 แจ้ งผู้ ควบคุม โรงอุตสาหกรรมก่อนการรับน ้ ามันและผลิตภัณ ฑ์ น ้ ามัน เข้ า               
โรงอุตสาหกรรมหรือจ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ ามันออกจากโรงอุตสาหกรรมทุกครั ง ตามแบบ น.ม. 1            
ท้ายระเบียบนี  เว้นแต่ กรณีที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนให้ส่งแบบ น.ม. 1 ทางโทรสารหรือ ทาง e-mail ก็ได้ แล้วส่ง
ต้นฉบับแบบ น.ม. 1 ภายในวันถัดไป 

5.4 ตรวจวัดและค้านวณหาปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน ที่รับเข้าโรงอุตสาหกรรม 
หรือจ่ายออกจากโรงอุตสาหกรรมทุกครั ง 

5.5 การรับน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันเข้ามาในโรงอุตสาหกรรมและการจ่ายน ้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น ้ามันออกจากโรงอุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมร่วมกันเก็บ
ตัวอย่างน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันเพ่ือตรวจวิเคราะห์ เว้นแต่กรณีการรับและการจ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน    
ที่เป็นการขนส่งทางท่อและทางรถยนต์ ให้สุ่มเก็บตัวอย่าง 

5.6 ดูแล สงวนรักษาไว้ซึ่งเครื่องจักร เครื่องกล หรือเครื่องมือใด ๆ รวมทั งตราหรือสิ่งที่ 
ติดอยู่กับเครื่องจักร เครื่องกล หรือเครื่องมือดังกล่าว ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ติดตั งไว้ในโรงอุตสาหกรรมให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยตลอดเวลา โดยใช้ความระมัดระวังและฝีมือดังเช่นพึงปฏิบัติในการประกอบธุรกิจของตน 

5.7 กรณีที่จะรับน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ ามันที่ช้าระภาษีแล้วเข้าโรงอุตสาหกรรม                
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมถือปฏิบัติ ดังนี  

5.7.1 แจ้ งการน้ าน ้ ามันและผลิตภัณฑ์น ้ ามันที่ ช้ าระภาษีสรรพสามิตแล้ ว             
เข้าโรงอุตสาหกรรมต่อสรรพสามิตพื นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่ทราบเป็นหนังสือ ก่อนการรับน ้ามันและผลิตภัณฑ์
น ้ามันที่ช้าระภาษีสรรพสามิตแล้วเข้าโรงอุตสาหกรรม 

5.7.2 แจ้งให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบ เพ่ือท้าการตรวจวัดปริมาณน ้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น ้ามันที่รับเข้าโรงอุตสาหกรรม 

5.7.3 จัดท้าบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายคงเหลือน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่ช้าระ
ภาษีแล้ว ทั งนี  การลงบัญชีรับน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่ช้าระภาษีสรรพสามิตแล้ว ให้ลงรายการรับตามปริมาณ 
ที่ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมตรวจวัดได้ แต่ไม่เกินปริมาณที่ได้ช้าระภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว และส่งให้ส้านักงาน
สรรพสามิตพื นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่และกรมสรรพสามิตภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
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5.8 กรณี ที่ ผู้ ป ระกอบ อุตสาหกรรมจ่ ายน ้ ามั นและผลิ ตภัณ ฑ์ น ้ ามั นออกจาก                  
โรงอุตสาหกรรมแล้ว ต่อมาเกิดเหตุจ้าเป็นท้าให้ต้องน้าน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันดังกล่าวกลับเข้าโรงอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องช้าระภาษีส้าหรับน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่น้าออกจากโรงอุตสาหกรรมนั น 
และเมื่อจะน้าน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันดังกล่าวกลับเข้าโรงอุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมถือปฏิบัติ 
ดังนี  

5.8.1 จัดท้าหนังสือชี แจงเหตุผลความจ้าเป็นที่จะต้องน้าน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน
กลับเข้าโรงอุตสาหกรรม ยื่นต่อสรรพสามิตพื นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่ทราบก่อนการน้าน ้ามันและผลิตภัณฑ์
น ้ามันกลับเข้าโรงอุตสาหกรรม 

5.8.2 แจ้งให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบเพ่ือร่วมกันเก็บตัวอย่างน ้ ามัน         
และผลิตภัณฑ์น ้ามันในยานพาหนะที่ใช้ขนส่งเพ่ือตรวจวิเคราะห์ และตรวจวัดปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน    
ที่น้ากลับเข้าโรงอุตสาหกรรม 

5.8.3 จัดท้าบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายคงเหลือน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่ช้าระ
ภาษีแล้ว ทั งนี  การลงบัญชีรับน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่ช้าระภาษีสรรพสามิตแล้ว ให้ลงรายการรับตามปริมาณ 
ที่ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมตรวจวัดได้แต่ไม่เกินปริมาณที่ได้ช้าระภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว และส่งให้ส้านักงาน
สรรพสามิตพื นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่และกรมสรรพสามิตภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

5.9 จัดท้าบัญชีและงบเดือน ดังนี  
5.9.1 บัญชีประจ้าวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ (ภส. 0๗-0๑) โดยท้าให้แล้ว

เสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั นเกิดขึ น และเก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม เพื่อให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา     

5.9.2 บัญชีประจ้าวันแสดงการผลิตและจ้าหน่าย (ภส. 0๗-0๒) โดยท้าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั นเกิดขึ น และเก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม เพ่ือให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

5.9.3 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจ้าหน่าย และยอด
คงเหลือสินค้า (ภส. 0๗-0๔) ส่งให้ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป 

กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะขอใช้แบบบัญชี อ่ืน แทนแบบบัญชี        
ตามข้อ 5.9.1 และ ข้อ 5.9.2 ให้ขออนุมัติต่อผู้อ้านวยการส้านักงานสรรพสามิตภาคแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม
ตั งอยู่ 

 
หมวด 2 

หน้าที่ของผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม 
----------------------------- 
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ข้อ 6 ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี   
6.1 ตรวจสอบทะเบียนหมายเลขมาตรวัด เครื่องวัดระดับ เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ 

เครื่องชั่งน ้าหนัก ภาชนะบรรจุวัตถุดิบ รวมทั งชนิดน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันทุกชนิด ท่อทางรับ - จ่ายน ้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น ้ามันตามทะเบียนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม และตามแผนผังที่แสดงไว้ใน ข้อ 5.1 

6.2 ลั่นกุญแจหรือผนึกดวงตรากรมสรรพสามิตหรือปิดอุปกรณ์ควบคุมที่ท่อทางรับ - จ่าย
น ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันเพ่ือป้องกันการรับน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันเข้าโรงอุตสาหกรรมหรือจ่ายน ้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น ้ามันออกจากโรงอุตสาหกรรมโดยไม่ได้แจ้งผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม 

6.3 เมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมว่าจะรับน ้ามันและผลิตภัณฑ์
น ้ามันเข้าเก็บ หรือจ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันออกจากโรงอุตสาหกรรม ให้ไขกุญแจหรือท้าลายดวงตรา              
กรมสรรพสามิตหรือเปิดอุปกรณ์ควบคุมที่ท่อทางรับ - จ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน และด้าเนินการตรวจวัด      
เพ่ือค้านวณหาปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันตามความในหมวด 3  

6.4 ควบคุมการรับ - จ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันตลอดเวลาที่มีการรับน ้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น ้ามันเข้าโรงอุตสาหกรรม หรือจ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันออกจากโรงอุตสาหกรรมทุกครั ง 

6.5 ในระหว่างการรับน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันเข้าโรงอุตสาหกรรมหรือจ่ายน ้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น ้ามันออกจากโรงอุตสาหกรรม หากมาตรวัด หรือเครื่องวัดระดับหรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ 
หรือเครื่องชั่งน ้าหนัก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องท้างานผิดปกติ ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมมีอ้านาจสั่งระงับการใช้
ทันที และให้ท้าการตรวจวัดระดับน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันหลังรับหรือหลังจ่ายโดยใช้วิธีการทิ งดิ่ง และการวัด
อุณหภูมิให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหลอดแก้ว ส่วนระดับและอุณหภูมิน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันก่อนรับหรือก่อน
จ่ายให้ใช้ตัวเลขจากที่ได้ท้าการอ่านไว้ก่อน และรายงานให้ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่แห่งท้องที่ที่ โรงอุตสาหกรรม
ตั งอยู่ทราบต่อไป 

6.6 กรณีการรับน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันเข้าในโรงอุตสาหกรรมและการจ่ายน ้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น ้ามันออกจากโรงอุตสาหกรรม ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบอุตสาหกรรมร่วมกันเก็บ
ตัวอย่างส่งให้กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางท้าการตรวจวิเคราะห์ต่อไป เว้นแต่ กรณีการรับและการจ่ายน ้ามัน
และผลิตภัณฑ์น ้ามันที่เป็นการขนส่งทางท่อและทางรถยนต์ ให้สุ่มเก็บตัวอย่างได้ 

6.7 กรณีการจ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่ขอยกเว้นภาษีหรือขอคืนภาษีออกจาก       
โรงอุตสาหกรรมทุกกรณี ให้ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิตชนิดที่มีหมายเลขก้ากับ (Running Number) ที่ท่อทาง
หรือจุดรับ-จ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันนั นทุกครั ง 
เว้นแต่ กรณีการจ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่เป็นการขนส่งทางท่อ 

6.8 กรณีโรงอุตสาหกรรมที่กรมสรรพสามิตได้ด้าเนินการติดตั งระบบการควบคุมและ
ก้ากับติดตามโรงอุตสาหกรรมน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน (ระบบ Oil Control) แล้ว ให้บันทึกรายละเอียดข้อมูล
การจ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันออกจากโรงอุตสาหกรรมในแต่ละวัน โดยให้บันทึกข้อมูลผ่านระบบที่เว็บไซต์ 
http://oilcontrol.excise.go.th ภายใน 3 วันท้าการ  

ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานตามวรรคแรก
ให้ทันการณ์ตลอดเวลา หากตรวจสอบพบความผิดพลาดให้เร่งด้าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันที 
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หมวด 3 
การเก็บการตรวจวัดและการค้านวณหาปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน 

เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการค้านวณภาษี 
----------------------------- 

 
ข้อ 7 ภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน เครื่องมือวัดและเครื่อง หรือระบบประมวลผลใด ๆ  

ที่จะใช้ในการด้าเนินการตรวจวัดและค้านวณหาปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการค้านวณ
ภาษี จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากกรมสรรพสามิต เว้นแต่ 

7.1 ภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันของเรือสัญชาติต่างประเทศที่มีตารางค้านวณ
ปริมาณความจุตามหลักสากล 

7.2 ภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน หรือเครื่องมือวัด ที่ได้รับการตรวจสอบรับรอง
จากหน่วยงานอื่น ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตเป็นกรณีไป 

 
ข้อ 8 การตรวจวัดปริมาณทั งก่อนและหลังการรับหรือจ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน ให้ท้าการ

ลั่นกุญแจหรือผนึกดวงตรากรมสรรพสามิตหรือปิดอุปกรณ์ควบคุมที่ท่อทางรับ - จ่ายไว้ก่อนแล้วจึงท้าการตรวจวัด 
เพ่ือป้องกันมิให้มีการเคลื่อนไหวของน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันในขณะที่ท้าการตรวจวัด  

 
ข้อ 9 การตรวจวัดปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่รับเข้าหรือจ่ายออกจากโรงอุตสาหกรรม 

ให้เป็นไปดังนี   
9.1 ภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่ไม่ได้ติดตั งเครื่องวัดระดับและอุณหภูมิชนิด

อัตโนมัติ ให้ตรวจวัดโดยวิธีการทิ งดิ่ง ดังนี  
9.1.1 ทิ งดิ่งหาระดับของน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน และน ้า ทั งก่อนและหลังการ   

รับหรือจ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน แล้วแต่กรณี 
9.1.2 วัดอุณหภูมิของน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันขณะท้าการทิ งดิ่ง โดยใช้เครื่องวัด

อุณหภูมิแบบหลอดแก้ว 
9.1.3 ตักตัวอย่างน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่ระดับล่าง กลาง บน ตรวจวัดค่า   

ความถ่วงจ้าเพาะหรือค่าความถ่วง API หรือค่าความหนาแน่น โดยการตรวจวัดให้ท้าในห้องปฏิบัติการหรือสถานที่       
ที่เหมาะสม 

9.2 ภาชนะเก็บน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่มีการติดตั งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัด
อุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ ให้ใช้ระดับและอุณหภูมิที่อ่านได้จากเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ 

หากเครื่องวัดระดับหรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ เกิดเหตุขัดข้องหรือไม่สามารถใช้
การได้ ให้ตรวจวัดโดยวิธีทิ งดิ่งหรือวัดอุณหภูมิโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหลอดแก้วแทน เว้นแต่กรมสรรพสามิต
จะสั่งการเป็นอย่างอ่ืน  

9.3 กรณีท่ีติดตั งมาตรวัด ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากมาตรวัด 
9.4 กรณีท่ีติดตั งเครื่องชั่งน ้าหนัก ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากเครื่องชั่งน ้าหนัก 
9.5 กรณีใช้ภาชนะหรือเครื่องมือวัดชนิดอื่น ต้องได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตก่อน 
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ข้อ 10 ให้บันทึกและค้านวณปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่ตรวจวัดได้ตามข้อ 9 เป็น
จ้านวนลิตรที่อุณหภูมิ 30°C หรือ 86°F ตามมาตรฐานของ API (American Petroleum Institute) หรือ IP 
(The Institute of Petroleum) หรือเป็นกิโลกรัม ลงในแบบ น.ม.2  แบบ น.ม.3  แบบ น.ม.4  แบบ น.ม.5         
แบบ น.ม.6 แบบ น.ม.7 ท้ายระเบียบนี  แล้วแต่กรณี 

การค้านวณหาปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันตามวรรคแรก ให้ใช้วิธีการค้านวณตามหลัก
คณิตศาสตร์โดยใช้ทศนิยม 4 ต้าแหน่งในการค้านวณทุกขั นตอน หากปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน             
ที่ค้านวณได้ มีเศษของลิตรหรือกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือหนึ่งกิโลกรัม แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ 11 การจ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันออกจากโรงอุตสาหกรรมให้น้าปริมาณของน ้ามัน   

และผลิตภัณฑ์น ้ามันที่ค้านวณได้ตามข้อ 10 มาใช้เป็นเกณฑ์ในการค้านวณภาษี ดังนี   
11.1 การจ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันโดยทางเรือ ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จาก

ภาชนะจ่าย กรณีท่ีไม่สามารถตรวจวัดที่ภาชนะจ่ายได้ ให้ใช้ปริมาณท่ีตรวจวัดได้จากมาตรวัด หรือภาชนะรับในเรือ
ตามล้าดับ แล้วแต่กรณี 

11.2 การจ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันโดยทางรถยนต์ ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จาก
มาตรวัด กรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดที่มาตรวัดได้ ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากภาชนะจ่าย หรือ เครื่องชั่งน ้าหนัก 
หรือภาชนะรับของรถยนต์ ตามล้าดับ แล้วแต่กรณี 

11.3 การจ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่เป็นการขนส่งทางท่อ ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัด
ได้จากภาชนะจ่าย กรณีไม่สามารถตรวจวัดที่ภาชนะจ่ายได้ ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากมาตรวัด 

กรณีการจ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันตามวรรคแรก เป็นการจ่ายอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อกันเลยเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่เริ่มจ่าย ให้ค้านวณปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่น้าออกจาก  
โรงอุตสาหกรรมแต่ละวัน เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการค้านวณภาษี โดยเฉลี่ยปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน           
ที่น้าออกจากโรงอุตสาหกรรมทั งหมดส้าหรับการส่งนั น ๆ ตามสัดส่วนของเวลาที่จ่ายในแต่ละวัน ต่อเวลาทั งหมด   
ที่จ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันชนิดนั น 

 
ข้อ 12 การรับน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันเข้าโรงอุตสาหกรรมให้น้าปริมาณของน ้ามันและ

ผลิตภัณฑ์น ้ามันที่ค้านวณได้ตามข้อ 10 ที่ตรวจวัดได้จากภาชนะรับน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันของโรงอุตสาหกรรม
เป็นเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีรับน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันเข้าโรงอุตสาหกรรม กรณีไม่สามารถตรวจวัดได้จาก
ภาชนะรับ ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากมาตรวัด หรือภาชนะจ่าย หรือเครื่องชั่งน ้าหนัก ตามล้าดับแล้วแต่กรณี 
เว้นแต่กรมสรรพสามิตจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

 
ข้อ 13 ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมค้านวณค่าภาษีน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่น้าออกจาก     

โรงอุตสาหกรรม ตามแบบ น.ม. 8 ท้ายระเบียบนี  
 
ข้อ 14 ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมรวบรวมเอกสารหลักฐานตามข้อ 5.3 ข้อ 10 และข้อ 13 

โดยต้นฉบับให้ส่งไปยังส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่  และส้าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน           
ณ ส้านักงานสรรพสามิตประจ้าโรงอุตสาหกรรม 
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ข้อ 15 น ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันที่ไม่สามารถท้าการตรวจวัดได้ตามระเบียบนี  ให้สรรพสามิต

พื นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั งอยู่พิจารณาวิธีการตรวจวัดที่เหมาะสมเสนอต่อกรมสรรพสามิตเพ่ือวินิจฉัยสั่งการต่อไป 
  

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

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

ข้อ 16 การด้าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการควบคุม การรับ การเก็บ การจ่าย การตรวจวัด        
และค้านวณปริมาณน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการค้านวณภาษี ซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ได้รับการอนุมัติ อนุญาต หรือผ่อนผันการด้าเนินการจากกรมสรรพสามิตไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี ใช้บังคับ ให้เป็นอัน
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ก้าหนดไว้ หรือจนกว่าจะมีค้าสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

 
ประกาศ ณ วันที่      ๑๖    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

                  นายสมชาย พูลสวัสดิ์ 
  (นายสมชาย พูลสวัสดิ์) 
             อธิบดีกรมสรรพสามิต  

 


