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วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือประโยชนในการใชเครื่องมือวัดคิดคํานวณเปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตไดดวยความถูกตอง 

2 เพ่ือสามารถอนุมัติการติดตั้งเครื่องมือวัดไดดวยความถูกตอง 

3 เพ่ือเปนหนวยงานหลักในการกํากับดูแลใหคําปรึกษาดานเทคนิคและ มาตรฐานการติดตั้งตรวจสอบ  
และใชงานเครื่องมือวัด 

 

ขอบเขตของงาน 

     แนวทางการติดตั้ง ตรวจสอบและใชงานเครื่องมือวัดใหเปนไปดวยความถูกตอง ตามหลักการดานเทคนิค 
และวิศวกรรมดวยมาตรฐาน API และมาตรฐานสากล โดยการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สวนตรวจสอบทางเทคนิค  
กลมุพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ณ โรงกลั่นน้ํามันโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและโรงอุตสาหกรรมปโตรเคม ี
 

 

ค าจ ากัดความ 

ล าดับ ค าศัพท ์ ความหมาย 

1 เจ้าหน้าที่ เจาหนาที่สวนตรวจสอบทางเทคนิค ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ 
เครื่องมือวัด ประกอบดวย วิศวกรไฟฟาชํานาญการ นายชางเทคนิคชํานาญ
งาน และนายชางไฟฟาชํานาญงาน 

2 เครือ่งมือวดั เครื่องมือวัดสําหรับใช้วัดปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน ได้แก่ มาตรวัด
น้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน เครื่องชั่งน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน  และ
เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน 

3 บรษัิท บริษัทผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 

 

บันทึกการ ชื่องาน:  การติดตั้งเครื่องมือวัด 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ หน้าทีร่ับผิดชอบ 

1 เจ้าหน้าที ่ พิจารณาขั้นตอน วิธีการตรวจสอบเครื่องมือวัดตามคุณลักษณะของ 
ผลิตภัณฑและตามชนิดของเครื่องมือวัด การติดตั้งเครื่องมือวัด และ
ระบบเครื่องมือวัดและเสนออนุมัติใหใช้เครื่องมือวัด เพ่ือเปรียบเทียบและ
คํานวณภาษีสรรพสามิต รวมทั้งศึกษา พัฒนาวิธีการที่ทันสมัยตอการ
ตรวจสอบและใชงาน โดยเปนประโยชนตอการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

2 วิศวกรชํานาญการพิเศษ ควบคุม ตรวจสอบความถูกตอง ศึกษาแนวทางที่เหมาะสมและถูกตอง
การใชอุปกรณการตรวจวัด ดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือประโยชนในการ 
ควบคุมและการจัดเก็บภาษี และดานการพิจารณาเสนอกรมฯ อนุมัติให
ใช้เครื่องมือวัด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียด 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1  1 วัน บริษัทฯ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ํ ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ํามันยื่นหนังสือขออนุมัติติดตั้งเครื่องมือวัด 
ต่อกรมฯ (สารบัญออกเลขรับและวันที่ส่งให้กลุ่ม
พัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค) 
 
 
 

 1.เจ้าหน้าที่สารบัญออกรับเลข 
2.เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มพัฒนา
และตรวจสอบทางเทคนิค 

2  
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 1.มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ส่วนตรวจสอบ
ทางเทคนิค 
2.ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค พิจารณาและมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าทีด่ําเนินการ 
 

 1.ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาและ
ตรวจสอบทางเทคนิค 
2.ผู้อํานวยการส่วนตรวจสอบทาง
เทคนิค 

มอบหมายงานเรื่องขออนุมัติ
ติดตั้งเครื่องมือวัด  

รับคําร้องเรื่องขออนุมัติ
ติดต้ังเครื่องมือวัด 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3  5 วัน 1.เจ้าหน้าที่ดําเนินการพิจารณารายละเอียดหนังสือ 
ประกอบด้วย ชื่อบริษัท เลขที่หนังสือ ลงวันที่ สถานที่
ติดตั้ง จํานวนเครื่อง ชื่อผลิตภัณฑ์ แบบ P&ID พร้อม
รายละเอียดท่อทาง ภาชณเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑ์
น้ํามัน  
2.กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคพิจารณาเสนอ
ความเห็นให้กรมสรรพสามิต อนุมัติติดตั้งเครื่องมือวัด
ที่โรงอุตสาหกรรมนั้น 

 1.เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบทาง
เทคนิค 
2.ผู้อํานวยการส่วนตรวจสอบทาง
เทคนิค 
3.ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาและ
ตรวจสอบทางเทคนิค 

4  3 วัน กรมสรรพสามิต พิจารณาอนุมัติและลงนามโดยอธิบดี
กรมสรรพสามิต 
 
  
 
 
 
 
 

 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรม
ทั่วไป ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมสรรพสามิต 

พิจารณาให้ติดตั้ง
เครื่องมือวัด 

การขออนุมัติติดตั้งเครื่องมือวัด 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5  1 วัน ส่งหนังสืออนุมัติให้ติดตั้งเครื่องมือวัดถึง 
1.สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
2.สํานักงานสรรพสามิตภาค 
3.สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
4.สํานักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม 
 
 
 

 สํานักงานเลขานุการกรม กรมฯ อนุมัติใหต้ิดตั้ง
เครื่องมือวัด 
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ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวม 
 

 

รับคําร้องเรื่องขออนุมัติ
ติดตั้งเครื่องมือวัด 

 

มอบหมายงานเรื่องขออนุมัติ
ติดตั้งเครื่องมือวัด 

การขออนุมัติติดตั้งเครื่องมือวัด 

 

พิจารณาให้ติดตั้ง
เครื่องมือวัด 

กรมฯ อนุมัติใหต้ิดตั้ง
เครื่องมือวัด 

เริ่มต้น 

จบการท างาน 

No 



 
คู่มือปฏิบัติงาน ส านัก แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน การติดตั้งเครื่องมือวัด   
วันที่ประกาศใช้ : สิงหาคม 2564 

หน้าที่            : 7/7 

 

7 
 

เอกสารอ้างองิ 

  

  

  

  

  

 

แบบฟอร์มที่ใช ้

  

  

  

  

  

 
 


