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1. วัตถุประสงค 

 

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบมาตรวัด

ปริมาณน้ําสุรา ที่กรมสรรพสามิตใชในการจัดเก็บภาษี 

2.  ขอบเขต 

 

การตรวจสอบมาตรวัดปริมาณนํ้าสุราที ่กําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงานนี้ เปนการ

ตรวจสอบมาตรวัดปริมาณนํ้าสุราที่กรมสรรพสามิตใชในการจัดเก็บภาษีตามระเบียบกรมสรรพสามิต 

วาดวยการใชเคร่ืองมือวัดปริมาณนํ้าสุราเพื่อการเสียภาษีสุราแช พ.ศ. 2545  โดยเปนมาตรวัดท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต หรือโรงงานผูประกอบการครอบคลุมท้ังโรงงานสุราแชชนิดเบียร

หรือสุราแชชนิดสุราผลไม 

 

3.  คําจํากัดความ 
 

OIML หมายความวา  INTERNATIONAL ORGANIZATION OF LEGAL  METROLOGY   

ซ่ึงเปนองคการระหวางประเทศที่กําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑเก่ียวกับมาตรวิทยา 

เครื่องทดสอบมาตรวัด หมายความวา อุปกรณหรือเครื่องมือท่ีใชเปนมาตรฐานอางอิงใน

การสอบเทียบ เชน ถังตวงมาตรฐาน (Prover  Tank) มาตรวัดมาตรฐาน (Master  Meter) เคร่ืองทดสอบ

แบบทอขนาดเล็ก (Small Volume Pipe Prover) และเครื่องช่ังนํ้าหนัก (Weighing Scale) ซ่ึงไดรับ

การรับรองจากหนวยงานของกรมฯ หรือที่กรมฯ เห็นชอบ 

มาตรวัดปริมาณนํ้าสุรา หมายความวา มาตรวัดท่ีกรมสรรพสามิตเห็นชอบใหติดต้ังเพ่ือ  

ใชในการจัดเก็บภาษี 

เจาหนาท่ี หมายความวา ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ที่สังกัดสวนควบคุม

โรงงาน ไดแก นายชางเทคนิค นายชางเคร่ืองกล นายชางโยธา วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรไฟฟา       

ผูไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการตรวจสอบ 
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4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

ผูไดรับอนุญาตทําสุรา/ผูรับจางของกรมฯ  รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตอประสานงาน 

จัดหาบริษัทผูดําเนินการตรวจสอบ (Third Party) และย่ืนหนังสือตอกรมสรรพสามิตขอใหสงเจาหนาท่ี

เพ่ือทําการตรวจสอบมาตรวัดปริมาณนํ้าสุราพรอมรายละเอียด 

งานสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม  รับผิดชอบเก่ียวกับการลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ

ระหวางกรมสรรพสามิตกับผูไดรับอนุญาตทําสุรา/ผูรับจางของกรมฯ และหนวยงานภายในกรมฯ  

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมท่ัวไป กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค รับผิดชอบ

เก่ียวกับการพิจารณารายละเอียดที่ผูไดรับอนุญาตทําสุรา/ผูรับจางของกรมฯ ย่ืนมา พิจารณาสง

เจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวัดปริมาณนํ้าสุรา และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบเพ่ือ

อนุมัติใหใชมาตรวัดปริมาณนํ้าสุรา  

วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน  รับผิดชอบเก่ียวกับการพิจารณารายละเอียด

ท่ีผูไดรับอนุญาตทําสุรา/ผูรับจางของกรมฯ ย่ืนมา พิจารณาสงเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวัด 

ปริมาณน้ําสุรา และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบเพ่ืออนุมัติใหใชมาตรวัดปริมาณนํ้าสุรา 

เจาหนาท่ี  รับผิดชอบเก่ียวกับการพิจารณารายละเอียดท่ีผูไดรับอนุญาตทําสุรา/ผูรับจาง

ของกรมฯ ย่ืนมา ดําเนินการ ราง พิมพ ตรวจหนังสือสงเจาหนาท่ีออกปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวัด

ปริมาณนํ้าสุรา ออกปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวัดปริมาณนํ้าสุรา และรายงานผลการตรวจสอบเพื่อ

อนุมัติใหใชมาตรวัดปริมาณนํ้าสุรา 

รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  รับผิดชอบเก่ียวกับ พิจารณาและ  

ลงนามในหนังสือสงเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวัดปริมาณนํ้าสุรา และอนุมัติใหใชมาตรวัด 

ปริมาณน้ําสุรา  
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5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 

สามารถแบงขั้นตอนการใหบริการได 3 ขั้นตอน                                                      

ขั้นตอนที่ 1  สงเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวัดปริมาณนํ้าสุรา                        
ขั้นตอนที่ 2  เจาหนาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวัดปริมาณนํ้าสุรา                            
ขั้นตอนที่ 3  รายงานผลการตรวจสอบและอนุมัติใหใชมาตรวัดปริมาณนํ้าสุรา 

 
       5.1  สงเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวัดปริมาณน้ําสุรา 

1. ผูไดรับอนุญาตทําสุรา/ผูรับจางของกรมฯ ย่ืนหนังสือแจงขอใหสงเจาหนาท่ีเพ่ือทําการ

ตรวจสอบมาตรวัดปริมาณนํ้าสุรา พรอมรายละเอียดตออธิบดีกรมสรรพสามิตผานงานสารบรรณ 

สํานักงานเลขานุการกรม 

2. เจาหนาที่งานสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม ลงทะเบียนรับหนังสือและสงหนังสือ

ถึงกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 

3.  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค พิจารณา

มอบหมายใหสวนควบคุมโรงงานดําเนินการ 

4.  วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงานพิจารณา และมอบหมายใหเจาหนาท่ี

ดําเนินการ 

5.  เจาหนาที่ดําเนินการพิจารณารายละเอียดของการตรวจสอบมาตรวัดปริมาณนํ้าสุรา 

ไดแก รายละเอียดของมาตรวัด รายละเอียดของเคร่ืองทดสอบมาตรวัด มาตรฐานและวิธีการในการ

ตรวจสอบ บริษัทผูดําเนินการตรวจสอบ (Third Party) และวันเวลาที่จะทําการตรวจสอบ  

6.  เม่ือเจาหนาท่ีพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม ใหดําเนินการจัดทําหนังสือสงเจาหนาท่ี       

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเสนอวิศวกรชํานาญการพิเศษพิจารณา ถาเห็นวาไมเหมาะสม ใหประสานงานกับ     

ผูไดรับอนุญาตทําสุรา/ผูรบัจางของกรมฯ เพ่ือแกไขหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติม 

7. วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมจะเสนอ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไปเพ่ือพิจารณา 
8.  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคพิจารณา

แลวเห็นวาเหมาะสมจะเสนอรองอธิบดีเพ่ือพิจารณาลงนาม 
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9. รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม       

จะลงนามในหนังสืออนุมัติใหเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวัดปริมาณนํ้าสุรา  

10.  เจาหนาท่ีงานสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม ลงทะเบียนออกเลขหนังสือและ     

ลงวันที่ แลวดําเนินการจัดสงหนังสือถึงกรรมการบริษัท ผูจัดการ ผูไดรับอนุญาตทําสุรา สํานักงาน

สรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และสํานักงานสรรพสามิตควบคุมโรงงาน 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสงเจาหนาทีอ่อกปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวดัปริมาณน้ําสุรา 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  5  วันทําการ/เครื่อง 
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       5.2   เจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวัดปริมาณนํ้าสุรา                            

  1. ตรวจสอบขอมูลของรายละเอียดและหนังสือรับรองของเครื่องทดสอบมาตรวัด                        

  - มาตรวัดมาตรฐาน (Master Meter) ไดแก ย่ีหอ (Brand/Manufacturer) รุน (Model) 

หมายเลขเครื่อง (Serial Number) คา K-Factor หรือ Meter Factor ท่ีอัตราการไหลตางๆ   
    - ถังตวงมาตรฐาน (Prover Tank) ไดแก ปริมาตรความจุท่ีอุณหภูมิอางอิง 

(Capacity) คาสัมประสิทธการขยายตัว หมายเลขเคร่ือง (Serial Number)                                

    - เคร่ืองช่ังนํ้าหนัก (Weighing Scale) ไดแก ย่ีหอ (Brand/Manufacturer)             

รุน (Model) หมายเลขเครื่อง (Serial Number) พิกัด (Capacity)           

2. ตรวจสอบขอมูลของรายละเอียดของมาตรวัดปริมาณนํ้าสุรา (Flow Meter) ไดแก             

ย่ีหอ (Brand/Manufacturer) รุน (Model) หมายเลขเครื่อง (Serial Number) คา Correction Factor  

3. ตรวจสอบการติดต้ังทอทางและจุดตอตางๆ จะตองมีทิศทางการไหลท่ีถูกตอง และไมมี

การรั่วซึม 
4. ทําการตรวจสอบโดยใหตัวกลางที่ใชในการตรวจสอบ (นํ้า/เบียร) ผานเคร่ืองทดสอบ

มาตรวัด ตามปริมาณที่ตองการตรวจสอบ ซ่ึงโดยทั่วไปควรมีปริมาณมากกวาอัตราการไหลที่ 1 นาที 

เชน อัตราการไหล 500 ลิตร/นาที ปริมาณที่ตรวจสอบควรมากกวา 500 ลิตร บันทึกคาปริมาณน้ํา/

เบียร อุณหภูมิ ความดัน ที่แสดงของเครื่องทดสอบมาตรวัดและมาตรวัดเบียร 
5. คํานวณหาคา Meter Factor จากสูตร 

 Meter Factor =  ปริมาณนํ้า/เบียรของเครื่องทดสอบ 

                            ปริมาณนํ้า/เบียรของมาตรวัด 

6. ทําการสอบเทียบซํ้าตามขอ 4. – 6.  จํานวน 3 ครั้งตอเน่ืองเพ่ือหาคา Repeatability      

จากสูตร 

      Repeatability  =    Max Meter Factor -  Min Meter Factor 

                                                            Min Meter Factor 

                 ถาไดคา Repeatability  เกิน 0.1 % ใหกลับไปเร่ิมตนตรวจสอบใหม 

             ถาไดคา Repeatability  ไมเกิน 0.1 %  
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7.  นําคา Meter Factor ท่ีได คํานวณหาคาเฉล่ียของ Meter Factor  และคา Accuracy 

     จากสูตร 

  Average Meter Factor = Meter Factor #1 + Meter Factor #2 + Meter Factor #3 

        3 

    Accuracy   =  (Average Meter Factor  - 1) x 100 

ถาไดคา Accuracy เกิน +/- 0.25 % ใหปรับคา Correction Factor และกลับไป

เร่ิมตนสอบเทียบใหม 

ถาไดคา Accuracy  ไมเกิน +/- 0.25 % จบการสอบเทียบ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวัดปริมาณนํ้าสุรา 
ระยะเวลาในการตรวจสอบ 3-5 วัน/เครื่อง 
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       5.3  รายงานผลการตรวจสอบและอนุมัติใหใชมาตรวัดปริมาณน้ําสุรา 

1. เจาหนาที่ดําเนินการจัดทําหนังสือรายงานผลการตรวจสอบและอนุมัติใหใชมาตรวัด 

ปริมาณน้ําสุรา เพ่ือเสนอวิศวกรชํานาญการพิเศษพิจารณา 

2. วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมจะเสนอ 
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป เพ่ือพิจารณา 

3. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคพิจารณา 

แลวเห็นวาเหมาะสมจะเสนอรองอธิบดี เพ่ือพิจารณาลงนาม 

4. รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม        

จะลงนามในหนังสืออนุมัติใหใชมาตรวัดปริมาณนํ้าสุรา 

5. เจาหนาที่งานสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม ลงทะเบียนออกเลขหนังสือและ     

ลงวันที่ แลวดําเนินการจัดสงหนังสือถึงกรรมการบริษัท ผูจัดการ ผูไดรับอนุญาตทําสุรา สํานักงาน

สรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และสํานักงานสรรพสามิตควบคุมโรงงาน 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานรายงานผลการตรวจสอบและ 
อนุมัติใหใชมาตรวัดปรมิาณนํ้าสุรา 

ระยะเวลาในการรายงานผล 5 วันทําการ/เครื่อง 

กลุมพัฒนาและตรวจสอบ
ทางเทคนิค

รองอธิบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

สํานักงาน
เลขานุการกรม

เจาหนาท่ีจัดทําหนังสือ
รายงานผลและอนุญาต

ใหใชมาตรวัดปริมาณน้ําสุรา

วิศวกรชํานาญการ
พิเศษ สวนควบคุมโรงงาน

พิจารณา

ผูเช่ียวชาญเฉพาะ
ดานวิศวกรรมทั่วไป

พิจารณา

YES

NO

พิจารณาลงนาม
เจาหนาที่งานสารบรรณ
ลงทะเบียนออกเลขหนังสือ

สงหนังสือใหผูไดรับอนุญาต
ทําสุรา

NO

NO

YES

YES
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6.  เอกสารอางอิง 
 

-  ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการใชเคร่ืองมือวัดปริมาณนํ้าสุรา เพ่ือการเสียภาษีสุรา

แช พ.ศ. 2545 
-  OIML R117 Edition 1995 (E) Measuring systems for liquids other than water 

7. แบบฟอรมท่ีใช 

 -ไมมี- 

8. เอกสารบันทึก 

 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ  ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
เอกสารสงเจาหนาที่ตรวจสอบ

มาตรวัด 
เจาหนาที่สวน         

ควบคุมโรงงาน 
สวนควบคุมโรงงาน  5  เรียงตามวันที่

เอกสารการตรวจสอบมาตรวัด เจาหนาที่สวน

ควบคุมโรงงาน 
สวนควบคุมโรงงาน  5  เรียงตามวันที่

เอกสารรายงานผลการตรวจสอบ

และอนุญาตใหใชมาตรวัด 
เจาหนาที่สวน

ควบคุมโรงงาน 
สวนควบคุมโรงงาน  5  เรียงตามวันที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 


