
 หน้า   ๑๘ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต 
ว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล 

ในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม   
พ.ศ.  2560 

 
 

เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเคร่ืองดื่มที่ใช้ระบบมาตรวัดและระบบ
คอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในโรงอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  (1)  (2)  (3)  (4)  และมาตรา  120  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบเก่ียวกับการใช้ระบบมาตรวัดและ
ระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมสรรพสามิต  ว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบ
คอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“โรงอุตสาหกรรม”  หมายความว่า  โรงอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  

พ.ศ.  2560  ซึ่งได้ติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีเคร่ืองดื่ม 

“ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม”  หมายความว่า  เจ้าของโรงอุตสาหกรรม  และให้
หมายความรวมถึงผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรมด้วย 

“เคร่ืองดื่ม”  หมายความว่า  เคร่ืองดื่มตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต   
พ.ศ.  2560  ซึ่งผลิตจากโรงอุตสาหกรรมตามระเบียบนี้ 

“ระบบมาตรวัด”  หมายความว่า  ระบบที่ใช้ในการตรวจนับจํานวนสินค้าเคร่ืองดื่มที่ผลิตได้ 
ในโรงอุตสาหกรรม  โดยมีอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ที่สายการผลิตเคร่ืองดื่มในโรงอุตสาหกรรม  
และมีการส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลระหว่างโรงอุตสาหกรรมกับกรมสรรพสามิต 

“อุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์”  หมายความว่า  ชุดอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับตรวจสอบประเภท  ขนาดของ
เคร่ืองดื่ม  และตรวจนับจํานวนขวด  กระป๋อง  หีบ  ห่อหรือลังของเคร่ืองดื่ม   

“ระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล”  หมายความว่า  ระบบการส่งข้อมูลระหว่าง  โรงอุตสาหกรรม 
กับกรมสรรพสามิตโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

“สรรพสามิตพื้นที่”  หมายความว่า  สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 
“เจ้าพนักงานสรรพสามิต”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานสรรพสามิตสังกัดสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 
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ข้อ 4 ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  1  รักษาการตามระเบียบนี้ 
หมวด  1 

หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
 

 

ข้อ 5 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มที่ใช้ระบบมาตรวัดต้องได้รับการติดตั้งระบบมาตรวัด
จากกรมสรรพสามิตหรือที่กรมสรรพสามิตรับรองทุกสายการผลิตและผ่านการทดสอบระบบจาก 
กรมสรรพสามิตแล้ว  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงสายการผลิตเคร่ืองดื่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีแยกต่างหากจาก
สายการผลิตเคร่ืองดื่มที่ต้องเสียภาษี   

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มจะทําการผลิตสินค้า  โดยใช้ระบบมาตรวัด
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  6.1 บันทึกข้อมูลแผนการผลิตสินค้าของโรงอุตสาหกรรมก่อนการผลิต  ลงในโปรแกรม
ระบบที่กรมสรรพสามิตกําหนด  และหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปรับแผนการผลิตสินค้า   
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มแก้ไขข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรมระบบก่อนการผลิต 

  6.2 บันทึกข้อมูลรายวันลงในโปรแกรมระบบที่กรมสรรพสามิตกําหนด  ดังนี้ 
   (1) ปริมาณการรับ - จ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
   (2) ปริมาณการผลิตของเคร่ืองดื่ม  ทุกประเภทและทุกขนาด 
   (3) ปริมาณการสูญเสียของสินค้าระหว่างการผลิตของแต่ละรอบการผลิต  

(Batch)   
   (4) ปริมาณการนําสินค้าไปใช้ในโรงอุตสาหกรรม 
   (5) ปริมาณการนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อจําหน่ายภายในประเทศ

และเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร 
  6.3 จัดทําบัญชีและงบเดือน  ดังนี้ 
   (1) บัญชีประจําวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ  ภส.  07 - 01  และ

บัญชีประจําวันแสดงการผลิตและจําหน่าย  ภส.  07 - 02  โดยทําให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่
มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น  และเก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าห้าปี  พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการลงบัญชี  เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

   (2) งบเดือนแสดงรายการเก่ียวกับวัตถุดิบ  การผลิต  การจําหน่ายและ 
ยอดคงเหลือสินค้า  ภส.  07 - 04  ส่งให้สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  ภายใน
วันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  
หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากสรรพสามิตพื้นที่ 
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  6.4 ในกรณี ที่ สิน ค้าเกิดความเสียหายในกระบวนการผลิต   ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  จัดเก็บสินค้าที่เสียหายโดยแยกเก็บไว้ให้ชัดเจน  แล้วแจ้งให้สรรพสามิตพื้นที่
ทราบก่อนการทําลาย  ทั้งนี้  หากสรรพสามิตพื้นที่ เห็นสมควรจะส่ังให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
ไปตรวจสอบสินค้าที่เสียหายก่อนการทําลายก็ได้   

  6.5 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกดปุ่ม  “เปิด”  ก่อนเร่ิมการผลิต  และ 
กดปุ่ม  “ปิด”  เม่ือผลิตเสร็จในแต่ละรอบการผลิตปกติที่อุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ 

  6.6 ในกรณีที่สินค้าผ่านจุดติดตั้งที่  2  แล้ว  แต่หีบห่อหรือลังเกิดความชํารุดเสียหาย  
และผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องการท่ีจะนําสินค้ากลับมาบรรจุหีบห่อหรือลังใหม่  (Re - Pack)  
ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มนําสินค้ากลับมาบรรจุหีบห่อหรือลังใหม่ได้  และให้บันทึกข้อมูล
การนําสินค้ากลับมาบรรจุหีบห่อหรือลังใหม่นั้นในโปรแกรมระบบท่ีกรมสรรพสามิตกําหนด  พร้อมทั้ง
จัดเก็บเอกสารที่เก่ียวข้องไว้ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบได้ 

  6.7 ในกรณีที่มีการผลิตต่อเนื่องข้ามเดือน  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้อง 
ตัดยอดการผลิตในวันสิ้นเดือน  เพื่อให้ทราบปริมาณการผลิตเคร่ืองดื่มในแต่ละสายการผลิตของแต่ละเดือน 
ได้อย่างชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย 

ข้อ 7 กรณีนําเคร่ืองดื่มที่ชําระภาษีสรรพสามิตแล้วกลับเข้าบริเวณโรงอุตสาหกรรมให้ 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม  แยกจัดเก็บไว้เป็นสัดส่วนให้ชัดเจน  พร้อมทั้งจัดทําบัญชี  รับ - จ่าย  
เคร่ืองดื่มคงเหลือที่ชําระภาษีแล้วกลับเข้าโรงงาน  โดยแยกตามประเภท  และขนาดของเคร่ืองดื่ม 

ข้อ 8 กรณีมีการผลิตเคร่ืองดื่มใหม่  เปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์  หรือมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ใหม่  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรมสรรพสามิตทราบ
โดยผ่านสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันเร่ิมผลิตเคร่ืองดื่มใหม่  ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
บรรจุภัณฑ์  หรือก่อนวันเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์  พร้อมรายละเอียดและเอกสาร  ดังนี้ 

  8.1 ชื่อ  ประเภท  และขนาดของเคร่ืองดื่ม  หรือบรรจุภัณฑ์ 
  8.2 วัน  เวลาที่จะเริ่มผลิตเคร่ืองดื่ม  หรือเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ 
  8.๓ ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์  หรือรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองดื่ม  ได้แก่  รูปถ่ายฝา  

และรูปถ่ายบรรจุภัณฑ์ในมุมต่าง ๆ  ให้ครบถ้วน 
ข้อ 9 กรณีเพิ่มสายการผลิต  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มต้องแจ้งเป็นหนังสือให้   

กรมสรรพสามิตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกเดือนก่อนเร่ิมทําการติดตั้ง  พร้อมแบบแปลนของสายการผลิต  
หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตามที่กําหนด  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม
ตอ้งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการติดตั้งระบบมาตรวัด  สําหรับสายการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้น 

  ในระหว่างการติดตั้งระบบมาตรวัด  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทําบัญชีแสดง
จํานวนสินค้าที่ผลิตได้จากสายการผลิต  เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทําการตรวจสอบ 

  ความในวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกเดือนนับแต่วันที่ระเบียบนี้  มีผลใช้บังคับ 
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ข้อ 10 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายสายการผลิตจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง  ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องแจ้งให้กรมสรรพสามิตทราบโดยผ่านสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  พร้อมรายละเอียด
และแผนผังที่จะย้าย  ก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ  และ 
เม่ือได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  1  แล้วจึงจะสามารถ
ดําเนินการได้  ทั้งนี้  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการถอดและการติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบมาตรวัดนี้ทั้งหมด  โดยอุปกรณ์ระบบมาตรวัดที่ติดตั้งใหม่จะต้องสามารถใช้งานได้ดังเดิม 

ข้อ 11 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มต้องเก็บแผนผังแสดงที่ตั้งระบบมาตรวัดและอุปกรณ์  
วิชั่นเซ็นเซอร์ของแต่ละสายการผลิตไว้  ณ  โรงอุตสาหกรรม 

ข้อ 12 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มต้องดูแล  สงวนรักษาไว้ซึ่งระบบมาตรวัด  ตราหรือ
สิ่งที่ติดอยู่กับระบบมาตรวัดและอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์  ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ติดตั้งไว้ในโรงอุตสาหกรรม
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา  โดยใช้ความระมัดระวัง   

  กรณีที่ระบบมาตรวัด  ตราหรือสิ่งที่ติดอยู่กับระบบมาตรวัดและอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์  
ชํารุด  เสียหาย  อันเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม   
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานเป็นปกติ 

ข้อ 13 หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม  พบความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบมาตรวัด  
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มแจ้งเป็นหนังสือให้กรมสรรพสามิตทราบโดยผ่านสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่โดยทันที   

ข้อ 14 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องยินยอมให้บุคคลอื่นที่กรมสรรพสามิตมอบหมายเป็นหนังสือ  
เข้าไปในโรงอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มเพื่อดําเนินการ  ดังนี้ 

  14.1 เก็บภาพผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มใหม่ในสายการผลิต 
  14.2 แก้ไขซ่อมแซม  และบาํรุงรักษาระบบมาตรวัดหรืออุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ 
  14.๓ อื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับระบบมาตรวัดหรืออุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ 

หมวด  ๒ 
การใช้ระบบมาตรวัด  ในการบริหารการจัดเก็บภาษีเคร่ืองดื่ม 

 
 

ข้อ 15 ก่อนการนําระบบมาตรวัดมาใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีเคร่ืองดื่มของแต่ละ   
โรงอุตสาหกรรม  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต  ร่วมกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม  ดําเนินการ
ตรวจสอบ  และนับจํานวนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  รวมท้ังสินค้าเคร่ืองดื่มที่ได้มี 
การชําระภาษีแล้ว  ที่ เก็บอยู่ในโรงอุตสาหกรรม  และบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อนํามาพิจารณา
ประกอบการชําระภาษีเคร่ืองดื่ม 



 หน้า   ๒๒ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 16 การใช้ระบบมาตรวัด  ในแต่ละสายการผลิตให้เป็น  ดังนี้ 
  16.1 กําหนดให้ตัวเลขที่ได้จากชุดอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์  หลังจากการบรรจุและ 

ปิดฝาเสร็จสิ้นแล้วในสายการผลิต  เรียกว่าเป็นจุดที่  1 
  16.2 กําหนดให้ตัวเลขที่ได้จากชุดอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์  หลังจากการบรรจุหีบห่อหรือลัง  

เรียบร้อยแล้วในสายการผลิต  เรียกว่าเป็นจุดที่  2 
ข้อ 17 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต  ดําเนินการตรวจสอบบัญชี  และตัวเลขที่ได้จากระบบมาตรวัด  

เปรียบเทียบกับรายงานงบเดือนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม  โดยนําตัวเลขจากระบบมาตรวัด 
ที่ได้จากจุดที่  1  และจุดที่  2  มาตรวจสอบเปรียบเทียบกับจํานวนเคร่ืองดื่มที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
เคร่ืองดื่มผลิตได้จริง  หากมีความแตกต่างมากผิดปกติ  ให้ตรวจสอบหาสาเหตุของความผิดปกตินั้นโดยทันที  
และรายงานให้กรมสรรพสามิตทราบ 

ข้อ 18 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต  ตรวจนับจํานวนสินค้าเคร่ืองดื่มคงเหลือในโรงอุตสาหกรรม
เป็นประจําอย่างน้อย  ๖  เดือนครั้ง 

ข้อ 19 การปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อ  17  และข้อ  18  นั้น  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานการใช้ระบบมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล   

หมวด  ๓ 
คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง  และจุดติดตั้ง 

 
 

ข้อ 20 คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ติดตั้งและจุดติดตั้ง 
  20.1 อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล  ซึ่งติดตั้ง  ณ  โรงอุตสาหกรรม  

ประกอบด้วย 
   20.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (Computer  Sever)  พร้อมระบบปฏิบัติการ  

(Operating  system)  ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลของชุดอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ 
   20.1.2 อุปกรณ์สําหรับถอดรหัส  ที่สามารถทํางานร่วมกับระบบบริหาร

จัดการคีย์  (Key  Management  System)  เพื่อใช้ในการเข้ารหัส  (Encryption)  และถอดรหัสข้อมูล  
(Decryption)  ที่ติดตั้งอยู่ที่กรมสรรพสามิต 

   20.1.3 เคร่ืองสํารองไฟฟ้า  (Uninterruptible  Power  Supply:UPS)  
สําหรับสํารองไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งติดตั้ง  ณ  โรงอุตสาหกรรม  และสามารถ 
จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องอย่างน้อย  10  นาที  กรณีระบบไฟฟ้าขดัข้อง 

   20.1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (Switch)  ของระบบ  มีช่องเชื่อมต่อ
เครือข่าย  และมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่เพียงพอ 

   20.1.5 อุปกรณ์ รักษาความปลอดภัยเครือข่าย  (Firewall)  ทําหน้าที่
รักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายเพื่อใช้ในการตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกจากภายนอก 



 หน้า   ๒๓ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   20.1.6 อุปกรณ์ทั้งหมด  จะต้องติดตั้งอยู่ในตู้  Rack  ขนาดมาตรฐาน  
และมีอุปกรณ์สําหรับควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

  20.2 ชุดอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์  สําหรับติดตั้งในสายการผลิตจุดที่  1  เพื่อตรวจสอบชนิด  
ขนาดของผลิตภัณฑ์และตรวจนับจํานวนขวดหรือกระป๋องที่ผ่านชุดอุปกรณ์  ประกอบด้วย 

   20.2.1 อุปกรณ์คอนโทรลเลอร์  (Controller)  หรือคอมพิวเตอร์  (Computer)  
ที่มีซอฟแวร์สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ประมวลผลภาพ  (Image  Processing)  และสามารถทํางานร่วมกับ
อุปกรณ์ถ่ายภาพ  (Vision  Camera)  

   20.2.2 อุปกรณ์  PLC  (Programmable  Logic  Controller)  ทําหน้าที่
ในการควบคุมอุปกรณ์ถ่ายภาพ  ให้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และควบคุมอุปกรณ์เซ็นเซอร์เพื่อนับจํานวน
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านอุปกรณ์เซ็นเซอร์และส่งข้อมูลการนับไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายผ่านระบบสื่อสาร
ข้อมูลภายในโรงอุตสาหกรรม 

   20.2.3 อุปกรณ์ถ่ายภาพ  (Vision  Camera)  ทําหน้าที่ในการถ่ายภาพ
ผลิตภัณฑ์  โดยอุปกรณ์ถ่ายภาพ  ต้องสามารถถ่ายภาพสีได้  และสามารถจับภาพผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่อยู่
บนสายพานลําเลียงของสายการผลิตที่ติดตั้ง 

   20.2.4 อุปกรณ์ เซ็นเซอร์  (Sensor)  ทําหน้าที่นับจํานวนผลิตภัณฑ์ 
ที่เคลื่อนที่อยู่บนสายพานลําเลียงของสายการผลิตที่ติดตั้งและจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์อย่างน้อย   
2  ตัว  เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สํารองในกรณีที่มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งเสีย 

  20.3 ชุดอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์  สําหรับติดตั้งในสายการผลิตจุดที่  2  เพื่อตรวจสอบ
ขนาดหีบห่อหรือลังและตรวจนับจํานวนหีบห่อหรือลังที่ผ่านอุปกรณ์  ประกอบด้วย 

   20.3.1 อุปกรณ์คอนโทรลเลอร์  (Controller)  หรือคอมพิวเตอร์  (Computer)  
ที่มีซอฟแวร์สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ประมวลผลภาพ  (Image  Processing)  และสามารถทํางาน
ร่วมกับอุปกรณ์ถ่ายภาพ  (Vision  Camera) 

   20.3.2 อุปกรณ์  PLC  (Programmable  Logic  Controller)  ทําหน้าที่
ในการควบคุมอุปกรณ์ถ่ายภาพ  ให้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และควบคุมอุปกรณ์เซ็นเซอร์เพื่อนับจํานวน
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านอุปกรณ์เซ็นเซอร์และส่งข้อมูลการนับไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายผ่านระบบสื่อสาร
ข้อมูลภายในโรงอุตสาหกรรม 

   20.3.3 อุปกรณ์ถ่ายภาพ  (Vision  Camera)  ทําหน้าที่ในการถ่ายภาพ
บรรจุภัณฑ์  โดยอุปกรณ์ถ่ายภาพ  สามารถถ่ายภาพสีได้  และสามารถจับภาพบรรจุภัณฑ์ที่เคลื่อนที่ 
อยู่บนสายพานลําเลียงของสายการผลิตที่ติดตั้ง 

   20.3.4 อุปกรณ์เซ็นเซอร์  (Sensor)  ทําหน้าที่นับจํานวนผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่
อยู่บนสายพานลําเลียงของสายการผลิตที่ติดตั้งและจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์อย่างน้อย  2  ตัว   
เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สํารองในกรณีที่มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งเสีย 



 หน้า   ๒๔ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  20.4 ระบบสื่อสารข้อมูลทางไกลระหว่างโรงอุตสาหกรรมกับกรมสรรพสามิต  
จะต้องมีความเร็วในการสื่อสารไม่น้อยกว่า  1  Mbps  ทั้งด้านรับและด้านส่ง 

  20.5 ระบบสื่อสารข้อมูลภายในโรงอุตสาหกรรม  จะต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ  และอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์  (Controller)  หรือคอมพิวเตอร์  (Computer)  ที่มีการติดตั้ง  
ณ  สายการผลิตของโรงอุตสาหกรรม 

ข้อ 21 จุดติดตั้งและจํานวนของอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์  ในแต่ละสายการผลิตเคร่ืองดื่ม 
จะต้องติดตั้งอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์  เพื่อนับจํานวนเคร่ืองดื่มที่ผลิตได้ของแต่ละสายการผลิต  จํานวน   
๒  จุด ๆ  ละ  ๑  ชุดอุปกรณ์  ดังนี้ 

  21.1 จุดติดตั้งที่  ๑  ณ  จุดบรรจุเคร่ืองดื่ม  ต้องติดตั้งอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์  
หลังจากที่ได้มีการบรรจุเคร่ืองดื่มและปิดฝาแล้ว  โดยติดตั้งให้ใกล้เคร่ืองปิดฝา  ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
โดยจะต้องติดตั้งก่อนเคร่ืองพิมพ์วันที่  (Date  Code)  และก่อนจุดตรวจสอบผลิตภัณฑ์  (QC)   
ของทุกสายการผลิตเคร่ืองดื่ม 

  21.2 จุดติดตั้งที่  ๒  ณ  จุดบรรจุผลิตภัณฑ์ลงลัง  (Packing)  ต้องติดตั้งอุปกรณ์
วิชั่นเซ็นเซอร์  หลังจากที่ได้บรรจุเคร่ืองดื่มลงลัง  หรือหีบห่อเรียบร้อยแล้ว  ในจุดที่เหมาะสมและ
หลีกเลี่ยงจุดที่อาจจะมีผลิตภัณฑ์ติดกันเป็นจํานวนมากได้  โดยจะต้องติดตั้งก่อนเคร่ืองยกผลิตภัณฑ์ 
ขึ้นบนพาเลท   

หมวด  4 
การบํารุงรักษาและการจัดหา  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  และอะไหล่  ระบบมาตรวัด   

และการจัดจ้างบุคคลภายนอก 
 

 

ข้อ 22 ให้กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค  และสํานักบริหารการคลังและรายได้   
มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการบํารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์  และอะไหล่ระบบมาตรวัด  รวมถึง 
เก็บรักษาแบบแปลน  และแผนผังการติดตั้งระบบมาตรวัด 

ข้อ 23 ในการจัดซื้อ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  อะไหล่  และการจัดจ้างบุคคลภายนอกในการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมหรือเพื่อการใด ๆ  เก่ียวกับระบบมาตรวัด  ให้สํานักบริหารการคลังและรายได้  
เป็นผู้ดําเนินการ  โดยหารือกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค  และสํานักมาตรฐานและพัฒนา 
การจัดเก็บภาษี  1  คัดเลือกหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่มีประสบการณ์ในการบํารุงรักษา
และซอ่มแซม  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   

ข้อ 24 ให้สํานักบริหารการคลังและรายได้  จัดทําประวัติการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
อุปกรณ์ระบบมาตรวัดให้เป็นปัจจุบัน 



 หน้า   ๒๕ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  5 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ 25 การดําเนินการใด ๆ  เก่ียวกับการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล 
ในโรงอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม  ที่ได้ดําเนินการไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่า
จะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเง่ือนเวลาที่กําหนดไว้  หรือจนกว่าจะมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมชาย  พูลสวัสดิ์ 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 


