
 
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน การตรวจสอบทางเทคนิค 
วันที่ประกาศใช้ : สิงหาคม 2564 

หน้าที่            : 1/7 

 

1 
    

 

วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือประโยชน์ในการใช้เครื่องมือวัดคิดค านวณเปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตได้ด้วยความถูกต้อง 

2 เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคและมาตรฐานการตรวจสอบเครื่องมือวัด 

 

ขอบเขตของงาน 

     แนวทางการตรวจสอบและใช้งานเครื่องมือวัดให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักการด้านเทคนิคและวิศวกรรม 
ด้วยมาตรฐาน API และมาตรฐานสากล โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค กลุ่มพัฒนาและ 
ตรวจสอบทางเทคนิค ณ โรงกลั่นน้ ามัน โรงอุตสาหกรรมน้ ามัน และโรงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 

 

ค าจ ากัดความ 

ล าดับ ค าศัพท ์ ความหมาย 

1 เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ 
เครื่องมือวัด ประกอบด้วย วิศวกรไฟฟ้าช านาญการ นายช่างเทคนิค 
ช านาญงาน และนายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 

2 เครือ่งมือวดั เครื่องมือวัดส าหรับใช้วัดปริมาณน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน ได้แก่ มาตรวัด
น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน เครื่องทดสอบมาตรวัด และเครื่องชั่งน้ ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน 

 

ชื่องาน:  การตรวจสอบเครื่องมือวัด 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ หน้าทีร่ับผิดชอบ 

1 เจ้าหน้าที ่ พิจารณาขั้นตอน วิธีการตรวจสอบเครื่องมือวัดตามคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์และตามชนิดของเครื่องมือวัดและระบบเครื่องมือวัด ระบบการ
ใช้งานและวิธีการปฏิบัติงาน (Operation) และเสนออนุมัติให้ใช้เครื่องมือ
วัดน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน เ พ่ือเปรียบเทียบและค านวณภาษี
สรรพสามิต รวมทั้งศึกษา พัฒนาวิธีการที่ทันสมัยต่อการตรวจสอบและ 
ใช้งานโดยเป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

2 วิศวกรช านาญการพิเศษ ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้อง ศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมและถูกต้อง 
ศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมและถูกต้องของการใช้อุปกรณ์การตรวจวัด 
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและการจัดเก็บภาษี 
และด้านการพิจารณาเสนอกรมฯ อนุมัติให้ใช้เครื่องมือวัด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียด 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1  1 วัน บริษัทฯ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ ามันยื่นหนังสือขอรับเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการ
ตรวจสอบเครื่องมือวัด (Annual Proving) ต่อกรมฯ 
(สารบัญออกเลขรับและวันที่ส่งให้กลุ่มพัฒนาและ
ตรวจสอบทางเทคนิค) 
 
 
 

 1.เจ้าหน้าที่สารบัญออกรับเลข 
2.เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มพัฒนา
และตรวจสอบทางเทคนิค 

2  
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 1.มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ส่วนตรวจสอบ
ทางเทคนิค 
2. ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค พิจารณาและมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการ 
 

 1.ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและ
ตรวจสอบทางเทคนิค 
2.ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบทาง
เทคนิค 

เสนอเรื่องส่งเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต เพื่อท ำกำร

ตรวจสอบเครือ่งมือวดั 

รบัค ำรอ้งเรือ่งขอรบัเจำ้

พนกังำนสรรพสำมติ เพื่อท ำ

กำรตรวจสอบเครือ่งมือวดั 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3  5 วัน 1.เจ้าหน้าที่ด าเนินการพิจารณารายละเอียดหนังสือ 
ประกอบด้วย ชื่อบริษัท เลขที่หนังสือ สถานที่ติดตั้ง
และท าการตรวจสอบ ชื่อผลิตภัณฑ์ จ านวนเครื่อง 
บริษัทผู้ ด า เนินการ และวันที่พร้อมด า เนินการ
ตรวจสอบ 
2.กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคพิจารณาเสนอ
ความเห็นให้กรมสรรพสามิตส่งคณะกรรมการเป็นผู้
ร่วมท าการตรวจสอบเครื่องมือวัดที่โรงอุตสาหกรรม
นั้น 

 1.เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบทาง
เทคนิค 
2.ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบทาง
เทคนิค 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและ
ตรวจสอบทางเทคนิค 

4  3 วัน กรมสรรพสามิต พิจารณาอนุมัติและลงนามโดยอธิบดี
กรมสรรพสามิต 
  
 
 
 
 
 

 ที่ปรึกษา/รองอธิบดีที่ได้รับหมอบ
อ านาจในการสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรม
สรรพสามิตในราชการกลุ่มพัฒนา
และตรวจสอบทางเทคนิค 

พิจารณา
อนุมัติส่งคณะ
เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

การขออนุมัติส่งคณะเจ้า
พนักงานสรรพสามิต เพ่ือท า
การตรวจสอบเครื่องมือวัด 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5  1 วัน คณะกรรมการออกปฏิบัติงานที่โรงอุตสาหกรรมร่วมกับ
บริษัทที่เป็นกลาง (Third Party)  
 
 
 
 
 
 

 1.เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบทาง
เทคนิค 
2.สรรพสามิตผู้ควบคุมโรง
อุตสาหกรรม 
3.สรรพสามิตพ้ืนที่ 
4.ส านักมาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 2 
 

6  30 วัน บริษัทที่เป็นกลาง (Third Party) เป็นผู้จัดท ารายงาน
และบันทึกเพ่ือลงลายมือชื่อคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

 1.เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบทาง
เทคนิค 
2.สรรพสามิตผู้ควบคุมโรง
อุตสาหกรรม 
3.สรรพสามิตพ้ืนที่ 
4.ส านักมาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 2 
 

ปฏิบัติงานที่โรงอุตสาหกรรม 

บันทึกรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7  1 วัน บริษัทที่ เป็นกลาง (Third Party) น ารายงานและ
บันทึกส่งเข้ากรมสรรพสามิต เพ่ือเสนออนุมัติใช้งาน
เครื่องมือวัด 
 
 
 
 

 ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบทาง
เทคนิค 

8  5 วัน 1.ส่วนตรวจสอบทางเทคนิคพิจารณารายงานและ
บันทึก 
2.กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค พิจารณาเสนอ
ความเห็นให้กรมสรรพสามิตอนุมัติให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมใช้เครื่องมือวัด 
 
 

 เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบทาง
เทคนิค 

เสนออนุมัติให้ใช้เครื่องมือวัด 

การขออนุมัติให้ใช้
เครื่องมือวัด 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

9  3 วัน อธิบดีกรมสรรพสามิต พิจารณาอนุมัติและลงนามให้ 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมใช้เครื่องมือวัด 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่ปรึกษา/รองอธิบดีที่ได้รับหมอบ
อ านาจในการสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรม
สรรพสามิตในราชการกลุ่มพัฒนา
และตรวจสอบทางเทคนิค 

  1 วัน ส่งหนังสืออนุมัติให้ใช้เครื่องมือวัดถึง 
1.ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
2.ส านักงานสรรพสามิตภาค 
3.ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
4.ส านักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม 
 
 
 

 ส านักงานเลขานุการกรม 

พิจารณาอนุมัติ
ให้ใช้เครื่องมือวัด 

อนุมัติให้ใช้เครื่องมือวัด 
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ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวม 
 

 

รับค าร้องเรื่องขอรับเจ้า
พนักงานสรรพสามิต เพ่ือท า
การตรวจสอบเครื่องมือวัด 

เสนอเรื่องส่งเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต เพ่ือท าการตรวจสอบ

เครื่องมือวัด 

การขออนุมัติส่งคณะเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต เพื่อท าการ
ตรวจสอบเครื่องมือวัด 

พิจารณาอนุมัติ
ส่งคณะเจ้า
พนักงาน

สรรพสามิต 

ปฏิบัติงานที่โรงอุตสาหกรรม 

บันทึกรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

เสนออนุมัติให้ใช้เครื่องมือวัด 

การขออนุมัติให้ใช้เครื่องมือวัด 

พิจารณาอนุมัติ
ให้ใช้เครื่องมือ

วัด 

อนุมัติให้ใช้เครื่องมือวัด 

 

เริ่มต้น 

จบการท างาน 

No 

No 
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เอกสารอ้างองิ 

  

  

  

  

  

 

แบบฟอร์มที่ใช ้

  

  

  

  

  

 
 


