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ระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน
พ.ศ. 2560
เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าประเภทน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันเป็นไป
โดยถูกต้องรัดกุม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 6 (1) (3) และ (4) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. 2560
อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรม
น้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“โรงอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมตามพระราชบั ญ ญั ติภาษี สรรพสามิต
พ.ศ. 2560 ที่ผลิตน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน และให้หมายความรวมถึงท่อทางขนส่งและบริเวณท่าเรือ
ที่รับ - จ่ายตลอดจนเรือที่เทียบอยู่ที่ท่าเรือของโรงอุตสาหกรรมที่ผลิตน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันนั้น
“ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม” หมายความว่า เจ้าพนักงานสรรพสามิตที่อยู่ปฏิบัติงานประจํา
โรงอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
“อุป กรณ์ ควบคุม” หมายความว่า อุป กรณ์ ที่ใช้ควบคุมการรับน้ํ ามัน และผลิตภัณ ฑ์น้ํ ามัน
เข้าโรงอุตสาหกรรม หรือจ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมสรรพสามิต
ข้อ 4 ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 รักษาการ ตามระเบียบนี้
และมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ อนุญาต หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
5.1 จัด ทํ าทะเบี ย นภาชนะเก็ บ วัต ถุ ดิ บ รวมทั้ งน้ํ ามั น ดิ บ ภาชนะเก็ บ น้ํ ามั น และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ ามั น มาตรวั ด เครื่อ งวัด ระดั บ และเครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ ช นิ ด อั ต โนมั ติ เครื่ อ งชั่ งน้ํ า หนั ก
โดยแยกตามหมายเลขมาตรวัด เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ เครื่องชั่งน้ําหนัก
ภาชนะบรรจุ ความจุและชนิดน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน รวมทั้งแผนผังแสดงที่ตั้งมาตรวัด เครื่องชั่งน้ําหนัก
ภาชนะบรรจุน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันและท่อทางรับ - จ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันของโรงอุตสาหกรรม
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5.2 กรณีที่จะดําเนินการติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข ต่อเติม หรือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุ
มาตรวัด เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณ หภู มิชนิดอัตโนมัติ เครื่องชั่งน้ําหนัก หรือ ท่ อทางต่าง ๆ
ภายในโรงอุ ต สาหกรรมให้ แ จ้ งรายละเอี ย ดการดํ าเนิ น การเป็ น หนั งสื อ ให้ ผู้ ค วบคุ ม โรงอุ ต สาหกรรม
สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ และกรมสรรพสามิตทราบก่อนดําเนินการทุกครั้ง
5.3 แจ้ ง ผู้ ค วบคุ ม โรงอุ ต สาหกรรมก่ อ นการรั บ น้ํ า มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ า มั น เข้ า
โรงอุตสาหกรรมหรือจ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรมทุกครั้ง ตามแบบ น.ม. 1
ท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่ กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนให้ส่งแบบ น.ม. 1 ทางโทรสารหรือ ทาง e-mail ก็ได้
แล้วส่งต้นฉบับแบบ น.ม. 1 ภายในวันถัดไป
5.4 ตรวจวัดและคํานวณหาปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน ที่รับเข้าโรงอุตสาหกรรม
หรือจ่ายออกจากโรงอุตสาหกรรมทุกครั้ง
5.5 การรับน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันเข้ามาในโรงอุตสาหกรรมและการจ่ายน้ํามัน
และผลิตภัณฑ์น้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
ร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันเพื่อตรวจวิเคราะห์ เว้นแต่กรณีการรับและการจ่ายน้ํามัน
และผลิตภัณฑ์น้ํามันที่เป็นการขนส่งทางท่อและทางรถยนต์ ให้สุ่มเก็บตัวอย่าง
5.6 ดูแล สงวนรักษาไว้ซึ่งเครื่องจักร เครื่องกล หรือเครื่องมือใด ๆ รวมทั้งตรา
หรือ สิ่ งที่ ติ ด อยู่ กั บ เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งกล หรื อ เครื่อ งมื อ ดั งกล่ าว ซึ่ ง กรมสรรพสามิ ต ได้ ติ ด ตั้ งไว้ ใน
โรงอุตสาหกรรมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดเวลา โดยใช้ความระมัดระวังและฝีมือดังเช่นพึงปฏิบัติ
ในการประกอบธุรกิจของตน
5.7 กรณี ที่จะรับน้ํามันและผลิตภัณ ฑ์น้ํามันที่ชําระภาษีแล้วเข้าโรงอุตสาหกรรม
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมถือปฏิบัติ ดังนี้
5.7.1 แจ้ งการนํ าน้ํ ามั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ ามั น ที่ ชํ าระภาษี ส รรพสามิ ต แล้ ว
เข้าโรงอุตสาหกรรมต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทราบเป็นหนังสือ ก่อนการรับน้ํามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ํามันที่ชําระภาษีสรรพสามิตแล้วเข้าโรงอุตสาหกรรม
5.7.2 แจ้งให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบ เพื่อทําการตรวจวัดปริมาณน้ํามัน
และผลิตภัณฑ์น้ํามันที่รับเข้าโรงอุตสาหกรรม
5.7.3 จัดทําบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายคงเหลือน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน
ที่ชําระภาษีแล้ว ทั้งนี้ การลงบัญชีรับน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันที่ชําระภาษีสรรพสามิตแล้ว ให้ลงรายการรับ
ตามปริมาณที่ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมตรวจวัดได้ แต่ไม่เกินปริมาณที่ได้ชําระภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว
และส่งให้สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่และกรมสรรพสามิตภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
5.8 กรณี ที่ ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมจ่ า ยน้ํ า มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ า มั น ออกจาก
โรงอุ ตสาหกรรมแล้ ว ต่ อมาเกิ ดเหตุ จํ าเป็ นทํ าให้ ต้ องนํ าน้ํ ามั นและผลิ ตภั ณฑ์ น้ํ ามั นดั งกล่ าวกลั บเข้ าโรง
อุตสาหกรรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องชําระภาษีสําหรับน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันที่นําออกจากโรง
อุตสาหกรรมนั้น และเมื่อจะนําน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันดังกล่าวกลับเข้าโรงอุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมถือปฏิบัติ ดังนี้
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5.8.1 จัดทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องนําน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน
กลับเข้าโรงอุตสาหกรรม ยื่นต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทราบก่อนการนําน้ํามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ํามันกลับเข้าโรงอุตสาหกรรม
5.8.2 แจ้งให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบเพื่อร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ํามัน
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ ามั น ในยานพาหนะที่ ใช้ ข นส่ งเพื่ อ ตรวจวิเคราะห์ และตรวจวั ด ปริม าณน้ํ ามั น และ
ผลิตภัณฑ์น้ํามันที่นํากลับเข้าโรงอุตสาหกรรม
5.8.3 จัดทําบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายคงเหลือน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน
ที่ ชํ า ระภาษี แ ล้ ว ทั้ ง นี้ การลงบั ญ ชี รั บ น้ํ า มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ า มั น ที่ ชํ า ระภาษี ส รรพสามิ ต แล้ ว
ให้ ล งรายการรับ ตามปริม าณที่ ผู้ ควบคุ ม โรงอุ ต สาหกรรมตรวจวัด ได้ แต่ ไม่ เกิน ปริม าณที่ ได้ ชําระภาษี
สรรพสามิตไว้แล้ว และส่งให้สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่และกรมสรรพสามิต
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
5.9 จัดทําบัญชีและงบเดือน ดังนี้
5.9.1 บั ญ ชี ป ระจํ า วั น แสดงการรั บ และการจ่ า ยวั ต ถุ ดิ บ (ภส. 0๗-0๑)
โดยทํ า ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 3 วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี เหตุ ที่ จ ะต้ อ งลงรายการนั้ น เกิ ด ขึ้ น และเก็ บ ไว้ ที่
โรงอุตสาหกรรม เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
5.9.2 บัญชีประจําวันแสดงการผลิตและจําหน่าย (ภส. 0๗-0๒) โดยทําให้
แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น และเก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม
เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
5.9.3 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหน่าย และ
ยอดคงเหลือสินค้า (ภส. 0๗-0๔) ส่งให้สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ภายในวันที่
15 ของเดือนถัดไป
กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะขอใช้แบบบัญชีอื่น แทนแบบบัญชี
ตามข้อ 5.9.1 และข้อ 5.9.2 ให้ ขออนุ มัติต่อ ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคแห่ งท้ องที่
ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
หมวด 2
หน้าที่ของผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
ข้อ 6 ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
6.1 ตรวจสอบทะเบี ย นหมายเลขมาตรวัด เครื่อ งวัด ระดั บ เครื่อ งวั ด อุ ณ หภู มิ
ชนิดอัตโนมัติ เครื่องชั่งน้ําหนัก ภาชนะบรรจุวัตถุดิบ รวมทั้งชนิดน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันทุกชนิด
ท่อทางรับ - จ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันตามทะเบียนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม และตามแผนผัง
ที่แสดงไว้ในข้อ 5.1
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6.2 ลั่ น กุ ญ แจหรื อ ผนึ ก ดวงตรากรมสรรพสามิ ต หรื อ ปิ ด อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ที่ ท่ อ
ทางรับ - จ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันเพื่อป้องกันการรับน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันเข้าโรงอุตสาหกรรม
หรือจ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรมโดยไม่ได้แจ้งผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
6.3 เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ จากผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมว่ า จะรั บ น้ํ า มั น และ
ผลิตภัณฑ์น้ํามันเข้าเก็บ หรือจ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรม ให้ไขกุญแจหรือ
ทําลายดวงตรากรมสรรพสามิตหรือเปิดอุปกรณ์ควบคุมที่ท่อทางรับ - จ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน
และดําเนินการตรวจวัด เพื่อคํานวณหาปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันตามความในหมวด 3
6.4 ควบคุมการรับ - จ่ายน้ํามันและผลิตภัณ ฑ์น้ํามันตลอดเวลาที่มีการรับน้ํามัน
และผลิตภัณฑ์น้ํามันเข้าโรงอุตสาหกรรม หรือจ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรม
ทุกครั้ง
6.5 ในระหว่างการรับน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันเข้าโรงอุตสาหกรรมหรือจ่ายน้ํามัน
และผลิตภัณฑ์น้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรม หากมาตรวัด หรือเครื่องวัดระดับหรือเครื่องวัดอุณหภูมิ
ชนิดอัตโนมัติ หรือเครื่องชั่งน้ําหนัก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทํางานผิดปกติ ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
มีอํานาจสั่งระงับการใช้ทันที และให้ทําการตรวจวัดระดับน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันหลังรับหรือหลังจ่าย
โดยใช้วิธีการทิ้งดิ่ง และการวัดอุณหภูมิให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหลอดแก้ว ส่วนระดับและอุณหภูมิ
น้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันก่อนรับหรือก่อนจ่ายให้ใช้ตัวเลขจากที่ได้ทําการอ่านไว้ก่อน และรายงานให้
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทราบต่อไป
6.6 กรณีการรับน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันเข้าในโรงอุตสาหกรรมและการจ่ายน้ํามัน
และผลิตภัณฑ์น้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรม ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ร่วมกันเก็บตัวอย่างส่งให้กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางทําการตรวจวิเคราะห์ต่อไป เว้นแต่ กรณี
การรับและการจ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันที่เป็นการขนส่งทางท่อและทางรถยนต์ ให้สุ่มเก็บตัวอย่างได้
6.7 กรณีการจ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันที่ขอยกเว้นภาษีหรือขอคืนภาษีออกจาก
โรงอุตสาหกรรมทุกกรณี ให้ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิตชนิดที่มีหมายเลขกํากับ (Running Number)
ที่ ท่ อ ทางหรื อ จุ ด รั บ - จ่ า ยน้ํ า มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ า มั น ของยานพาหนะที่ ใช้ ในการขนส่ งน้ํ า มั น และ
ผลิตภัณฑ์น้ํามันนั้นทุกครั้ง เว้นแต่ กรณีการจ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันที่เป็นการขนส่งทางท่อ
6.8 กรณีโรงอุตสาหกรรมที่กรมสรรพสามิตได้ดําเนินการติดตั้งระบบการควบคุม
และกํากับติดตามโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน (ระบบ Oil Control) แล้ว ให้บันทึก
รายละเอียดข้อมูลการจ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรมในแต่ละวัน โดยให้บันทึก
ข้อมูลผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://oilcontrol.excise.go.th ภายใน 3 วันทําการ
ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานตามวรรคแรก
ให้ทันการณ์ตลอดเวลา หากตรวจสอบพบความผิดพลาดให้เร่งดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันที
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หมวด 3
การเก็บการตรวจวัดและการคํานวณหาปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี
ข้อ 7 ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน เครื่องมือวัดและเครื่อง หรือระบบประมวลผลใด ๆ
ที่จะใช้ในการดําเนินการตรวจวัดและคํานวณหาปริมาณน้ํามันและผลิตภัณ ฑ์น้ํามันเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณภาษี จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากกรมสรรพสามิต เว้นแต่
7.1 ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันของเรือสัญชาติต่างประเทศที่มีตาราง
คํานวณปริมาณความจุตามหลักสากล
7.2 ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน หรือเครื่องมือวัด ที่ได้รับการตรวจสอบ
รับรองจากหน่วยงานอื่น ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตเป็นกรณีไป
ข้อ 8 การตรวจวั ด ปริม าณทั้ งก่ อ นและหลั งการรับ หรือ จ่ ายน้ํ า มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ ามั น
ให้ทําการลั่นกุญแจหรือผนึกดวงตรากรมสรรพสามิตหรือปิดอุปกรณ์ควบคุมที่ท่อทางรับ – จ่ายไว้ก่อนแล้ว
จึงทําการตรวจวัด เพื่อป้องกันมิให้มีการเคลื่อนไหวของน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันในขณะที่ทําการตรวจวัด
ข้อ 9 การตรวจวัดปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันที่รับเข้าหรือจ่ายออกจากโรงอุตสาหกรรม
ให้เป็นไป ดังนี้
9.1 ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดระดับและอุณหภูมิ
ชนิดอัตโนมัติ ให้ตรวจวัดโดยวิธีการทิ้งดิ่ง ดังนี้
9.1.1 ทิ้งดิ่งหาระดับของน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน และน้ํา ทั้งก่อนและ
หลังการรับหรือจ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน แล้วแต่กรณี
9.1.2 วัดอุณหภูมิของน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันขณะทําการทิ้งดิ่ง โดยใช้
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหลอดแก้ว
9.1.3 ตั ก ตั ว อย่ า งน้ํ า มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ า มั น ที่ ร ะดั บ ล่ า ง กลาง บน
ตรวจวัดค่า ความถ่วงจําเพาะหรือค่าความถ่วง API หรือค่าความหนาแน่น โดยการตรวจวัดให้ทํา
ในห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ที่เหมาะสม
9.2 ภาชนะเก็ บ น้ํ า มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ า มั น ที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง เครื่ อ งวั ด ระดั บ และ
เครื่อ งวัด อุณ หภู มิ ช นิ ด อั ต โนมั ติ ให้ ใช้ระดับ และอุ ณ หภู มิ ที่ อ่ านได้ จ ากเครื่อ งวัด ระดั บ และเครื่อ งวัด
อุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ
หากเครื่องวัดระดับหรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ เกิดเหตุขัดข้องหรือไม่สามารถ
ใช้การได้ ให้ตรวจวัดโดยวิธีทิ้งดิ่งหรือวัดอุณหภูมิโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหลอดแก้วแทน เว้นแต่
กรมสรรพสามิตจะสั่งการเป็นอย่างอื่น
9.3 กรณีที่ติดตั้งมาตรวัด ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากมาตรวัด
9.4 กรณีที่ติดตั้งเครื่องชั่งน้ําหนัก ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากเครื่องชั่งน้ําหนัก
9.5 กรณีใช้ภาชนะหรือเครื่องมือวัดชนิดอื่น ต้องได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตก่อน
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ข้อ 10 ให้ บั น ทึ ก และคํ านวณปริม าณน้ํ ามั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ ามั น ที่ ต รวจวัด ได้ ต ามข้ อ 9
เป็นจํานวนลิตรที่อุณหภูมิ 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 ท้ายระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี
การคํานวณหาปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันตามวรรคแรก ให้ใช้วิธีการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตร์โดยใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งในการคํานวณทุกขั้นตอน หากปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน
ที่คํานวณได้ มีเศษของลิตรหรือกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือหนึ่งกิโลกรัม แล้วแต่กรณี
ข้อ 11 การจ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรมให้นําปริมาณของน้ํามัน
และผลิตภัณฑ์น้ํามันที่คํานวณได้ตามข้อ 10 มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี ดังนี้
11.1 การจ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันโดยทางเรือ ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จาก
ภาชนะจ่าย กรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดที่ภาชนะจ่ายได้ ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากมาตรวัด หรือ
ภาชนะรับในเรือตามลําดับ แล้วแต่กรณี
11.2 การจ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันโดยทางรถยนต์ ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัด
ได้จากมาตรวัด กรณี ที่ ไม่ สามารถตรวจวัดที่ ม าตรวัดได้ ให้ ใช้ป ริมาณที่ ตรวจวัด ได้จากภาชนะจ่าย
หรือเครื่องชั่งน้ําหนัก หรือภาชนะรับของรถยนต์ ตามลําดับ แล้วแต่กรณี
11.3 การจ่ ายน้ํ ามั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ ามั น ที่ เป็ น การขนส่ งทางท่ อ ให้ ใช้ป ริมาณ
ที่ตรวจวัดได้จากภาชนะจ่าย กรณีไม่สามารถตรวจวัดที่ภาชนะจ่ายได้ ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากมาตรวัด
กรณี การจ่ายน้ํามันและผลิตภัณ ฑ์น้ํามันตามวรรคแรก เป็นการจ่ายอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อกันเลยเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่เริ่มจ่าย ให้คํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน
ที่นําออกจากโรงอุตสาหกรรมแต่ละวัน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี โดยเฉลี่ยปริมาณน้ํามัน
และผลิตภัณฑ์น้ํามัน ที่นําออกจากโรงอุตสาหกรรมทั้งหมดสําหรับการส่งนั้น ๆ ตามสัดส่วนของเวลา
ที่จ่ายในแต่ละวัน ต่อเวลาทั้งหมด ที่จ่ายน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันชนิดนั้น
ข้อ 12 การรับน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันเข้าโรงอุตสาหกรรมให้นําปริมาณของน้ํามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ํามันที่คํานวณได้ตามข้อ 10 ที่ตรวจวัดได้จากภาชนะรับน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันของ
โรงอุตสาหกรรมเป็นเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีรับน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันเข้าโรงอุตสาหกรรม กรณี
ไม่สามารถตรวจวัดได้จากภาชนะรับ ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากมาตรวัด หรือภาชนะจ่าย หรือเครื่องชั่งน้ําหนัก
ตามลําดับแล้วแต่กรณี เว้นแต่กรมสรรพสามิตจะสั่งเป็นอย่างอื่น
ข้อ 13 ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมคํานวณค่าภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันที่นําออกจาก
โรงอุตสาหกรรม ตามแบบ น.ม. 8 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 14 ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมรวบรวมเอกสารหลักฐานตามข้อ 5.3 ข้อ 10 และข้อ 13
โดยต้นฉบับให้ส่งไปยังสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ และสําเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ณ สํานักงานสรรพสามิตประจําโรงอุตสาหกรรม

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ข้อ 15 น้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันที่ไม่สามารถทําการตรวจวัดได้ตามระเบียบนี้ ให้สรรพสามิต
พื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่พิจารณาวิธีการตรวจวัดที่เหมาะสมเสนอต่อกรมสรรพสามิตเพื่อวินิจฉัย
สั่งการต่อไป
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 16 การดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการควบคุม การรับ การเก็บ การจ่าย การตรวจวัด
และคํ านวณปริม าณน้ํ ามั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ ามั น เพื่ อ ใช้ เป็ น เกณฑ์ ในการคํ านวณภาษี ซึ่ งผู้ ป ระกอบ
อุตสาหกรรมได้รับการอนุมัติ อนุญ าต หรือผ่อนผันการดําเนินการจากกรมสรรพสามิตไว้ก่อนวันที่
ระเบี ย บนี้ ใช้ บั งคั บ ให้ เป็ น อั น ใช้ ได้ ต่ อ ไปจนกว่ าจะสิ้ น สุ ด ไปโดยเงื่อ นไขหรือ เงื่อ นเวลาที่ กํ าหนดไว้
หรือจนกว่าจะมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

แบบ น.ม. 1
ใบแจ้งการ รับ-จ่าย น้ํามันและลผลิตภัณฑ์น้ํามัน
วันที่.....................เดือน.....................พ.ศ.........................
เรียน ผู้ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม.......................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าจะดําเนินการ รับ/จ่าย น้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน ชนิด..........................................................................
จํานวนประมาณ........................................................................ลิตร/กก.
โดยจะ
จ่ายออกจากถังเลขที่........................................ส่งให้.............................................โดยทาง.............................................
รับเข้าถังเลขที่....................................................รับจาก.........................................โดยทาง………...................................
ผ่านมาตรวัดหมายเลข...........................................ในวันที่…............เดือน....................พ.ศ...................ตั้งแต่เวลา...........................น.
ขอแสดงความนับถือ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
บริษัท...........................................................................
ก่อนการ รับ/จ่าย
คําสั่ง
ให้...........................................................เป็น เจ้าหน้าที่ตรวจวัดถังก่อนจ่าย
ให้...........................................................เป็น เจ้าหน้าที่ตรวจวัดถัง/เรือก่อนรับ/ควบคุมมาตรวัด
ให้...........................................................เป็น เจ้าหน้าที่ควบคุมการตรวจวัดและคํานวณ

ทราบ............................................
............../............../................

.............................................................
ผู้ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
................/.............../............ เวลา................... น.
ทราบ..........................................
ทราบ...............................................
............../............../...............
.............../................/................

คําสั่ง
หลังการ รับ/จ่าย
ให้...........................................................เป็น เจ้าหน้าที่ตรวจวัดถังหลังจ่าย
ให้...........................................................เป็น เจ้าหน้าที่ตรวจวัดถัง/เรือหลังรับ/ควบคุมมาตรวัด
ให้...........................................................เป็น เจ้าหน้าที่ควบคุมการตรวจวัดและคํานวณ
..............................................................
ผู้ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
................/.............../............ เวลา................... น.
ทราบ............................................
............../............../................

ทราบ..........................................
............../............../...............

ทราบ...............................................
.............../................/................

แบบ น.ม. 2
กรมสรรพสามิต
แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและค้านวณปริมาณน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
ส้านักงานสรรพสามิต ..........................................วันที่....................เดือน.......................พ.ศ...................เทีย่ วที่........./............โดย..........................................รับ/ส่งให้..........................................

รายการ

ถังหมายเลข...............................................................................

ถังหมายเลข...............................................................

ผลิตภัณฑ์..................................................................................

ผลิตภัณฑ์..................................................................

แบบหลังคา...............................................................................

แบบหลังคา................................................................

ก่อน รับ/จ่าย

หลัง รับ/จ่าย

ก่อน รับ/จ่าย

1. วัน เดือน ปี
2. เวลา
o

o

3. ความหนาแน่นทีอ่ ุณหภูมิ 15 C/60 F
4.อุณภูมิในถัง

O

C/OF

5. ระดับยอด

(ลิตร)

6. ระดับยอด

(ลิตร)

7.ระดับน้า

(เมตร)

8. ระดับน้า

(เมตร)

9. ค่า เค.เฟคเตอร์
10.ค่าแทนทีห่ ลังคา

(ลิตร) การแทนทีห่ ลังคา

11. ปริมาณทีแ่ ท้จริง

(ลิตร)

12. ตัวคูณทีอ่ ุณหภูมิในถัง
13. ปริมาณลิตรที่ 15o C/60o F
14. ตัวหารทีอ่ ุณหภูมิ 30oC/86oF
15. ปริมาณลิตรทีอ่ ุณหภูมิ 30oC/86oF
16. จ้านวนทีจ่ ่ายปริมาณทีอ่ ุณหภูมิในถัง
17.จ้านวนทีจ่ ่ายปริมาณทีอ่ ุณหภูมิ 30oC/86oF
18. หักด้วยจ้านวน ไล่ทอ่ /ค้างท่อ (ถ้ามี)
19.จ้านวนทีจ่ ่ายปริมาณทีอ่ ุณหภูมิ 30oC/86oF
ผู้ตรวจวัด.........................................................

ผู้ค้านวณ/ผู้ตรวจสอบ...............................................

ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม..........................................

(...........................................................)

(..............................................................)

(..............................................................)

วันที.่ ...............................................................

วันที.่ ...............................................................

วันที.่ ...............................................................

หลัง รับ/จ่าย

แบบ น.ม. 3
กรมสรรพสามิต
แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคานวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซ
สานักงานสรรพสามิต.......................................................................................................วันที่................เดือน............................พ.ศ. ......................
เที่ยวที่....................../......................โดย......................................................................ส่ง...........................................................................................
ถังหมายเลข.................................. ถังหมายเลข.................................. ถังหมายเลข..................................
รายการ
ก่อน รับ/จ่าย หลัง รับ/จ่าย ก่อน รับ/จ่าย หลัง รับ/จ่าย ก่อน รับ/จ่าย หลัง รับ/จ่าย
การคานวณหาปริมาณก๊าซเหลว
1. ระดับของเหลว
2. ความหนาแน่นที่ 150C/600F
3. อุณหภูมิของก๊าซเหลว0C/0F
4. ปริมาณของก๊าซเหลว (ลิตร)
5. ตัวคูณที่อุณหภูมิของก๊าซเหลว
6. ปริมาณของก๊าซเหลวที่ 150C/600F
7.ตัวหารที่อุณหภูมิ 300C/860F
8. ปริมาณของก๊าซเหลวที่ 300C/860F
9. ตัวคูณกิโลกรัมต่อลิตร
10. นาหนักของก๊าซเหลว (กิโลกรัม)
การคานวณหาปริมาณไอก๊าซ
1. ความจุของถัง 100%
2. ปริมาณไอก๊าซ (ลิตร)
3. อุณหภูมิของไอก๊าซ 0C / ° F
4. ความดันของไอก๊าซ
5. นาหนักโมเลกุลของก๊าซ
6. ปริมาณไอก๊าซเหลวที่ 150C/600F
7.ตัวหารที่อุณหภูมิ 300C/860F
8. ปริมาณของก๊าซเหลวที่ 300C/860F
9. ตัวคูณกิโลกรัมต่อลิตร
10. นาหนักไอก๊าซ (กิโลกรัม)
ปริมาณรวม
ก่อน รับ/จ่าย
หลัง รับ/จ่าย
ถัง รับ/จ่าย สุทธิ
0
0
ก๊าซเหลวและไอก๊าซ ที่ 30 C/86 F (ลิตร)
นาหนักรวมก๊าซและไอก๊าซ (กิโลกรัม)
ปริมาณสุทธิ
ปริมาณ รับ/จ่าย ก๊าซที่ 300C/860F
นาหนัก รับ/จ่าย ก๊าซ (กิโลกรัม)
ผู้ตรวจวัด.................................................... ผู้คานวณ/ผู้ตรวจสอบ................................................... ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม.................................................
(................................................)
(................................................)
(................................................)
วันที่........................................................
วันที่........................................................
วันที่........................................................

แบบ น.ม. 4
กรมสรรพสามิต
แบบรายการค้านวณปริมาณน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันทีร่ ับ - จ่ายผ่านมาตรวัด
ส้านักงานสรรพสามิต................................................................วันที่................เดือน................พ.ศ.............. เทีย่ วที่.........../................
โดย................................................................รับ/ส่งให้...............................................................

ลาดับที่

ชนิดนามัน หรือ
ผลิตภัณฑ์นามัน

ถังหมายเลข

หมายเลข
มาตรวัด
TAG.NO.

ลงชื่อ..................................................................ผู้คานวณ
(…………………………………………………………)
วันที่.........................................................

METER
FACTOR

ค่าตัวเลขทีม่ าตรวัดอ่านได้
ก่อน
หลัง
รับ/จ่าย
รับ/จ่าย

ค่าความ
หนาแน่นที่
150C/600F

ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบ
(…………………………………………………………)
วันที่.........................................................

ปริมาณ
ปริมาณ
ตัวคูณ
ลิตรที่
ลิตร
กก./ลิตร
150C/600F 300C/860F

นาหนักก๊าซ
(กก.)

ลงชื่อ.................................ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
(…………………………………………………………)
วันที่.........................................................

แบบ น.ม. 5

กรมสรรพสามิต
แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและค้านวณปริมาณน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันที่บรรทุกในเรือล้าเลียง
ส้ำนักงำนสรรพสำมิต………………………………………………………………………………..
ชื่อเรือ……………………………………………………………………………….
ตรวจวัดชนิดวันที…่ ……………เดือน.....................พ.ศ...............................เวลำ....................น. ระดับหัวเรือ.....................................................................

ระวำง

ชนิดนำ้ มันและ ระดับยอด ระดับนำ้ มัน
ผลิตภัณฑ์นำ้ มัน (เมตร)
(เมตร)

อุณหภูมิ ปริมำณรวม ปริมำณนำ้ มัน ปริมำณ
o o
(ลิตร)
(ลิตร)
นำ้ มันในท่อ
C/ F

ผู้ตรวจวัด...................................................................... ผู้ค้ำนวณ/ผู้ตรวจสอบ......................................................................
(..................................................................................)
(..................................................................................)
วันที.่ ...............................................................................
วันที.่ ...............................................................................

ปริมำณที่แท้จริงที่
อุณหภูมิตรวจวัด
(ลิตร)

เที่ยวที…่ ……………/…………………………
ระดับท้ำยเรือ.....................................................................

ควำม
หนำแน่นที่
อุณหภูมิ
15oC/60oF

ตัวคูณที่ ปริมำณลิตรที่ ตัวหำรที่ ปริมำณลิตรที่
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
ตรวจวัด 15oC/60oF 30oC/86oF 30oC/86oF

ผู้ควบคุมโรงอุตสำหกรรม................................................................
(..................................................................................)
วันที.่ ...............................................................................

แบบ น.ม. 6
กรมสรรพสามิต
แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคานวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซที่บรรทุกในเรือลาเลียง
สานักงานสรรพสามิต.............................................................................วันที.่ ............เดือน......................พ.ศ. ................... เที่ยวที.่ .....................
โดย........................................รับ/ส่งให้.............................................ก่อนรับ/จ่าย เวลา....................... น. หลังรับจ่าย เวลา............................. น.
ระดับหัวเรือก่อน รับ/จ่าย ............................................................เมตร
ระดับหัวเรือหลัง รับ/จ่าย ....................................................เมตร
ระดับท้ายเรือก่อน รับ/จ่าย ..........................................................เมตร
ระดับท้ายเรือหลัง รับ/จ่าย...................................................เมตร
รายการ
การคานวณหาปริมาณก๊าซเหลว
1. ระดับของเหลว
2. ความหนาแน่นที่ 150C/600F
3. อุณหภูมิของก๊าซเหลว0C/0F
4. ปริมาณของก๊าซเหลว (ลิตร)
5. ตัวคูณที่อุณหภูมิของก๊าซเหลว
6. ปริมาณของก๊าซเหลวที่ 150C/600F
7.ตัวหารที่อุณหภูมิ 300C/860F
8. ปริมาณของก๊าซเหลวที่ 300C/860F
9. ตัวคูณกิโลกรัมต่อลิตร
10. นาหนักของก๊าซเหลว (กิโลกรัม)
การคานวณหาปริมาณไอก๊าซ
1. ความจุของถัง 100%
2. ปริมาณไอก๊าซ (ลิตร)
3. อุณหภูมิของไอก๊าซ 0C / ° F
4. ความดันของไอก๊าซ
5. นาหนักโมเลกุลของก๊าซ
6. ปริมาณไอก๊าซเหลวที่ 150C/600F
7.ตัวหารที่อุณหภูมิ 300C/860F
8. ปริมาณของไอก๊าซที่ 300C/860F
9. ตัวคูณกิโลกรัมต่อลิตร
10. นาหนักไอก๊าซ (กิโลกรัม)
ปริมาณรวม
ก๊าซเหลวและไอก๊าซ ที่ 300C/860F (ลิตร)
นาหนักรวมก๊าซและไอก๊าซ (กิโลกรัม)
ปริมาณสุทธิ
ปริมาณ รับ/จ่าย ก๊าซลิตรที่ 300C/860F (ลิตร)
นาหนัก รับ/จ่าย ก๊าซ (กิโลกรัม)

ถังหมายเลข.................................. ถังหมายเลข.................................. ถังหมายเลข..................................
ก่อน รับ/จ่าย หลัง รับ/จ่าย ก่อน รับ/จ่าย หลัง รับ/จ่าย ก่อน รับ/จ่าย หลัง รับ/จ่าย

ก่อน รับ/จ่าย

หลัง รับ/จ่าย

ผู้ตรวจวัด........................................... ผู้คานวณ/ผู้ตรวจสอบ............................................. ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม.......................................
(................................................)
(.............................................)
(.............................................)
วันที.่ .................................................... วันที.่ ............................................................................... วันที่ ...............................................

ถัง รับ/จ่าย สุทธิ

แบบ น.ม. 7

กรมสรรพสามิต
แบบรายการคานวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทีจ่ ่ายทางรถยนต์
ส้านักงานสรรพสามิต..................................................................................................
ครังที่ ............................/...............................
วันที่....................เดือน...................................พ.ศ......................... ตังแต่เวลา..............................น. ถึงเวลา..............................น.
ถังหมายเลข

ชนิดน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน

คันที่

หมายเลขทะเบียน

น้าหนักสุทธิ (กิโลกรัม)

รวมทังสิน
ผู้ค้านวณ .................................................................................
(...............................................................................)

วันที่............เดือน.............พ.ศ.............

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม .........................................................
(...............................................................................)

วันที่............เดือน.............พ.ศ.............

ผู้ตรวจสอบ ..............................................................................
(...............................................................................)

วันที่............เดือน.............พ.ศ.............

ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม ......................................................
(...............................................................................)

วันที่............เดือน.............พ.ศ.............

แบบ น.ม. 8
รายการค่าภาษีน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันทีน่ ้าออกจากโรงอุตสาหกรรม...................................................................................................
วันที่......................เดือน...............................................พ.ศ...............................
อัตราภาษี

ราคาทีถ่ อื เป็นเกณฑ์
ลาดับที่

ถังเลขที่

เทีย่ วที่

ขนส่งทาง

รายการ

ปริมาณรวม

ในการคานวณภาษี
บาท/หน่วย

ตามมูลค่า
ร้อยละ

จานวนภาษี
ตามปริมาณ
สรรพสามิต
(บาท)
หน่วย บาท/หน่วย

รวมภาษีสรรพสามิต
ภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 10
รวมทัง้ สิ้น
ลงชื่อ....................................................................... ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
(......................................................................)
วันที.่ ................................................................

หมายเหตุ

