
 

 

  
ประกาศกรมศุลกากร  

ที่        /2565   
เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีมและผลิตภณัฑ์อ่ืนที่เป็นของเหลว 

ที่น าเข้าหรือส่งออกโดยเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker) 

 

เพ่ือให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เป็นของเหลวเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 51 มาตรา 158 มาตรา 159 ประกอบมาตรา 162  
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมศุลกากรออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่      พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

ข้อ 2 ในประกาศนี้ 

  “ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ ามันเบนซิน น้ ามันเชื้อเพลิง
ส าหรับเครื่องบิน น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา น้ ามันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้
เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น ก๊าซธรรมชาติ น้ ามันดิบ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือ
ผสมเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และให้หมายความรวมถึง สิ่งอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิง 
หรือเป็นสิ่งหล่อลื่นตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  

 “ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เป็นของเหลว” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์อ่ืนใดนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ซึ่งมีสภาพเป็นของเหลว เช่น น้ ามันพืช และเคมีภัณฑ์     

 ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้กับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เป็นของเหลวที่น าเข้าและส่งออกโดยเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker) 

หมวด 1 

การน าเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

ส่วนที่ 1  

พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการน าเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  

 ข้อ 4 ให้ผู้น าของเข้าจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  
แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยมีรายละเอียดการแสดงปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยค านวณปริมาตรที่อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์หรือ 30 องศาเซลเซียส และ 
น้ าหนักเมตริกตันในอากาศ (IN AIR) 
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 ข้อ 5 การค านวณปริมาณและน้ าหนัก เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าอากรหรือภาษี 
ตามกฎหมายอ่ืน (ถ้ามี) ส าหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่น าเข้า ให้ใช้วิธีค านวณตามระบบ API หรือระบบ Density 
ตามมาตรฐาน API/ASTM-IP (The American Petroleum Institute, The American Society for Testing and 
Materials, and The Institute of Petroleum) หรือตามมาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standard) หรือ 
ตามมาตรฐานอ่ืนที่สากลรับรองโดยได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 6 ให้ผู้น าของเข้าใช้เอกสารบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือในกรณีไม่มีบัญชีราคาสินค้า 
(Invoice) ให้ใช้ Proforma Invoice หรือเอกสารท านองเดียวกันในการปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาเข้า  
โดยใช้ข้อมูลในเอกสารนั้นเป็นราคาแสดงในใบขนสินค้า เมื่อผู้น าของเข้าได้เอกสารที่แท้จริงในการซื้อขายให้ยื่นเอกสาร
ต่อพนักงานศุลกากรภายใน 3 เดือนนับแต่วันตรวจปล่อย เพ่ือใช้ประกอบในการค านวณโดยใช้ Unit Price 
ของสินค้าที่แท้จริง หากเงินประกันหรือค่าภาษีอากรที่ช าระไว้ไม่คุ้มค่าภาษีอากร ให้กรมศุลกากรเรียกเก็บค่าภาษีอากร
ที่ขาดให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องพิจารณาความผิด 
 กรณีท่ีผู้น าของเข้ามีการยื่นเอกสารที่แท้จริงในการซื้อขาย หรือเอกสารเพ่ิมเติม ภายหลัง 3 เดือน
นับแต่วันตรวจปล่อย กรมศุลกากรจะพิจารณาความผิดก่อนด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและเรียกเก็บค่าภาษีอากร
ที่ขาดให้ครบถ้วน (ถ้ามี) ต่อไป 

 ข้อ 7 ในการส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ให้ผู้น าของเข้าเลือกในช่อง “ขอพบ
พนักงาน” เพ่ือก าหนดสถานะใบขนสินค้าให้เป็นใบขนสินค้าขาเข้าประเภทเปิดตรวจ (Red Line) และการส่งตัวอย่าง
ตามเงื่อนไข (Profile) ในหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่กรมศุลกากรก าหนด 

 ข้อ 8  น้ ามันเชื้อเพลิงที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในราชอาณาจักรซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากไม่มีคุณภาพ
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด ให้ระบุด้วยว่าขาดคุณภาพตามประกาศที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดในข้อใด  
 หากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างปรากฏว่า น้ ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวมีคุณภาพครบถ้วนตามประกาศ
ของกรมธุรกิจพลังงาน กรมศุลกากรจะด าเนินการด้านคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ส่วนที่ 2  

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 ข้อ 9 เมื่อเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเข้ามาในเขตท่า ให้นายเรือหรือตัวแทนเรือขออนุญาต
ท าการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเข้าถัง โดยผู้น าของเข้าต้องมีข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากร
ก าหนดในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ที่มีการช าระอากรหรือวางประกันเพ่ิมเติมตามควรแก่กรณีแล้ว (ถ้ามี) 

 ข้อ 10 ในกรณีท่ีเรือเข้ามาภายในเขตท่าและยังไม่ได้ขออนุญาตท าการสูบถ่าย พนักงานศุลกากร 
ประจ าเรือของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่รับผิดชอบจะประทับตรา กศก. ที่ท่อทางจ่ายของเรือทุกแห่ง 
และบันทึกการประทับตราไว้ในสมุดประจ าเรือขาเข้า (แบบที่ 94)  หากมิได้วางก าลังรักษาการณ์ ให้นายเรือ
หรือตัวแทนเรือรับทราบการประทับตราไว้ในสมุดประจ าเรือขาเข้าด้วย 

 ข้อ 11 ผู้น าของเข้าต้องมีใบขนสินค้าอันสมบูรณ์ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นให้ครบถ้วน
ก่อนที่จะสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมออกจากเรือ 
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ส่วนที่ 3 

การล าเลียงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากเรือใหญ่ลงเรือล าเลียง 
หรือรถยนต์ไปสูบถ่ายขึ้นถังบนบก 

 ข้อ 12 กรณีเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไม่สามารถจอดเทียบท่าสูบถ่ายสินค้าขึ้นถังบนบก
โดยตรงและจ าเป็นต้องท าการสูบถ่ายลงเรือล าเลียงหรือรถยนต์เสียก่อน แล้วเรือล าเลียงหรือรถยนต์จึงไปสูบถ่าย
สินค้าขึ้นถังบนบกเพ่ือท าการตรวจปล่อยอีกครั้งหนึ่ง การล าเลียงของเหลวในลักษณะเช่นนี้ ย่อมมีการรั่วไหล
หรือระเหยสูญเสียไปบางส่วน เพ่ือป้องกันและชดเชยการสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการล าเลียงดังกล่าว ให้ผู้น าของเข้า
ยื่นค าร้องต่อส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร เพ่ือขออนุญาตสูบถ่ายลงเรือล าเลียงหรือรถยนต์คุมส่งไปขึ้นถังบนบก 
พร้อมทั้งให้ค ายินยอมเพ่ิมน้ าหนักและปริมาณของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ตรวจวัดได้ในถังบนบก เพ่ือเป็นเกณฑ์
ในการช าระภาษีอากร ตามเกณฑ์ดังนี้ 
 (1) เคมีและไขมัน เพ่ิม 2% 
 (2) สิ่งปรุงแต่งผสมน้ ามันหล่อลื่น เพ่ิม 1.5% 
 (3) น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันพืช เพ่ิม 0.5% 

 ข้อ 13 พนักงานศุลกากรผู้ควบคุมต้นทางจะมัดลวดประทับตรา กศก. ณ บริเวณท่อทางต่าง ๆ 
ของเรือล าเลียงหรือรถยนต์ทั้งหมด แล้วท าบันทึกแจ้งไปยังพนักงานศุลกากร ณ ปลายทาง ซึ่งคอยตรวจรับ 
อยู่ที่ถังบนบกว่าได้มัดลวดประทับตรา กศก. หมายเลขใดไว้ ณ ที่ใดบ้าง เมื่อพนักงานศุลกากรปลายทางได้ตรวจสอบ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว จึงจะอนุญาตให้สูบถ่ายเข้าถังบนบกได้ 

ส่วนที่ 4 

การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

   ข้อ 14 พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยวิธีการ ดังนี้ 
 (1) การตรวจปล่อยโดยใช้ตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังส าหรับการน าเข้า  

  (2) การตรวจปล่อยโดยใช้ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้จากถังบนบกร่วมกับปริมาณที่อ่านได้
จากมาตรวัด (Flow Meter) รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เป็นปริมาณที่น าเข้าทีแ่ท้จริง  
  (3) การตรวจปล่อยโดยใช้ปริมาณสูงสุดจากการเปรียบเทียบปริมาณท่ีตรวจวัดและค านวณได้ 
ในเรือก่อนการสูบถ่าย (Arrival Port) หรือปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือ ณ ท่าต้นทาง (Loading Port) 
ซึ่งรับรองโดยนายเรือหรือตัวแทนอิสระ (Surveyor) หรือปริมาณตามใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading) 
เป็นปริมาณที่น าเข้าทีแ่ท้จริง กรณีการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์จากเรือผ่านเข้าสู่ถังเก็บและจ่ายออกไปเข้าสู่กระบวนการผลิต
ในเวลาเดียวกัน  
 (4) การตรวจปล่อยโดยวิธีใช้มาตรวัด (Flow Meter) ส าหรับการน าเข้า   
 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการตรวจปล่อยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้

ส่วนที่ 5 

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG) 

 ข้อ 15 ให้ผู้น าของเข้าจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด แล้วส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยมีรายละเอียดแสดงน้ าหนักตามใบตราส่งสินค้า  
(Bill of Lading) 

 ให้ผู้น าของเข้าแนบส าเนาสัญญาการซื้อขาย ในแต่ละเท่ียวเรือท่ีน าเข้า 
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 ข้อ 16 พิธีการเกี่ยวกับใบขนสินค้าให ้ถ ือปฏิบ ัต ิตามประกาศกรมศุลกากรว ่าด ้วย 
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด และให้ช าระค่าภาษีอากรตามจ านวนที่ผู้น าของเข้า 
แสดงในใบขนสินค้า และวางประกันเพ่ิมเติมตามควรแก่กรณ ี

 ข้อ 17 ให้ผู้น าของเข้าใช้เอกสารบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือกรณีไม่มีบัญชีราคาสินค้า 
(Invoice) ให้ใช้ Proforma Invoice หรือเอกสารท านองเดียวกันในการปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาเข้า  
โดยใช้ข้อมูลในเอกสารนั้นเป็นราคาตามท่ีแสดงในใบขนสินค้า เมื่อผู้น าของเข้าได้เอกสารที่แทจ้ริงในการซื้อขาย 
ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยภายใน 3 เดือนนับแต่วันตรวจปล่อยเพ่ือใช้ประกอบในการค านวณ 
โดยใช้ Unit Price ที่ไดม้ีการช าระเงินจริง หากเงินประกันหรือค่าภาษีอากรที่ช าระไว้ไม่คุ้มค่าภาษีอากร กรมศุลกากร
จะเรียกเก็บค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องพิจารณาความผิด 
 หากผู้น าของเข้ามิได้น าเอกสารที่แท้จริงในการซื้อขายมาแสดงภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  
กรมศุลกากรจะพิจารณาความผิดก่อนด าเนินการแก้ไขราคาที่ซื้อขายตามเอกสารที่แท้จริงและเรียกเก็บค่าภาษีอากร 
ที่ขาดให้ครบถ้วน (ถ้ามี) ต่อไป 

 ข้อ 18 ก่อนที่ผู้น าของเข้าจะสูบถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวจากเรือ จะต้องมีใบขนสินค้าฉบับสมบูรณ์
และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

ข้อ 19 การตรวจปล่อยก๊าซธรรมชาติเหลว  
(1) ก่อนอนุญาตให้ท าการสูบถ่าย พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลว

ที่บรรทุกมากับเรือ เมื่อตรวจสอบปริมาณที่น าเข้าเปรียบเทียบกับท่าต้นทางแล้ว ก็อนุญาตให้ท าการสูบถ่ายได้  
(2) เมื่อสูบถ่ายเสร็จสิ้น พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลว 

ที่คงเหลือในเรือ แล้วน าปริมาณที่ตรวจวัดได้ก่อนการสูบถ่ายหักลบด้วยปริมาณท่ีคงเหลือในเรือหลังการสูบถ่าย 
เพ่ือน าไปค านวณปริมาณน้ าหนักและปริมาณค่าความร้อน (MMBTU) ที่น าเข้าที่แท้จริง เพ่ือน ามาเป็นเกณฑ์ 
ในการค านวณค่าภาษีอากรต่อไป 
 (3) การค านวณปริมาณน้ าหนักและปริมาณค่าความร้อน (MMBTU) ที่น าเข้าที่แท้จริง  
ใช้สูตรการค านวณตามหลักมาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย (Sale And 
Purchase Agreement : SPA) ในแต่ละเที่ยวเรือ ตามที่ผู้น าของเข้าได้น ามาเป็นหลักฐานในขณะปฏิบัติ 
พิธีการศุลกากร 
 (4) พนักงานศุลกากรจะบันทึกผลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ภายหลัง 
จากที่ได้ค านวณปริมาณน้ าหนักและปริมาณค่าความร้อน (MMBTU) ทีน่ าเข้าทีแ่ท้จริง 

หมวด 2 

การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

ส่วนที่ 1 

พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 ข้อ 20 ให้ผู้ส่งของออกจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 
แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยมีรายละเอียดการแสดงปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยค านวณปริมาตรที่อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์หรือ 30 องศาเซลเซียส และ 
น้ าหนักเมตริกตันในอากาศ (IN AIR) 

 ข้อ 21 พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ส าเนาใบส่งเงิน และ 
ส าเนาใบเสร็จรับเงินที่น าส่งเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
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ส่วนที่ 2 

การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

ข้อ 22 พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยวิธีการ ดังนี้ 
  (1) การตรวจปล่อยโดยใช้ตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังส าหรับการส่งออก  

 (2) การตรวจปล่อยโดยวิธีใช้มาตรวัด (Flow Meter) ส าหรับการส่งออก  
 (3) การตรวจปล่อยโดยใช้ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้จากถังบนบกร่วมกับปริมาณที่อ่านได้
จากมาตรวัด (Flow Meter) รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เป็นปริมาณที่ส่งออกทีแ่ท้จริง  
 (4) การตรวจปล่อยโดยใช้ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือ เป็นปริมาณที่ส่งออกทีแ่ท้จริง  

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการตรวจปล่อยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้

ส่วนที่ 3 

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG) 

 ข้อ 23 ให้ผู้ส่งของออกจัดท าใบขนสินค้าขาออก ตามมาตรฐานทีก่รมศุลกากรก าหนด แล้วส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
 ให้ผู้ส่งของออกแนบส าเนาสัญญาการซื้อขาย ในแต่ละเท่ียวเรือท่ีส่งออก 

 ข้อ 24 พิธ ีการเกี ่ยวกับใบขนสินค้า ให้ถ ือปฏิบัต ิตามประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย 
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด  

  ข้อ 25 ก่อนที่ผู้ส่งของออกจะสูบถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวบรรทุกลงเรือเพ่ือท าการส่งออก
จะต้องมีใบขนสินค้าฉบับสมบูรณ์และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

ข้อ 26 การตรวจปล่อยก๊าซธรรมชาติเหลว  
(1) ก่อนอนุญาตให้ท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ลงเรือเพ่ือรับบรรทุก พนักงานศุลกากรจะท าการ

ตรวจสอบระวางเรือว่ามีผลิตภัณฑ์ปริมาณคงเหลืออยู่ในเรือเท่าใด หรือเป็นระวางเปล่า  
(2) เมื่อสูบถ่ายเสร็จสิ้น พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ในเรือ แล้วน าปริมาณ

ที่ตรวจวัดได้หลังการสูบถ่ายหักลบด้วยปริมาณที่ตรวจวัดก่อนการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ลงเรือที่รับบรรทุก  
แล้วน าไปค านวณปริมาณน้ าหนักและปริมาณค่าความร้อน (MMBTU) ที่ส่งออกที่แท้จริง เพ่ือใช้เป็นเกณฑ ์
ในการตรวจปล่อยต่อไป 
 (3) การค านวณปริมาณน้ าหนักและปริมาณค่าความร้อน (MMBTU) ที่ส่งออกที่แท้จริง  
ใช้สูตรการค านวณตามหลักมาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย (Sale And 
Purchase Agreement : SPA) ในแต่ละเที่ยวเรือ ตามที่ผู้ส่งของออกได้น ามาเป็นหลักฐานในขณะปฏิบัติ 
พิธีการศุลกากร 
  (4) พนักงานศุลกากรจะบันทึกผลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ภายหลัง
จากที่ได้ค านวณปริมาณน้ าหนักและปริมาณค่าความร้อน (MMBTU) ที่ส่งออกทีแ่ท้จริง 
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ส่วนที่ 4 
การล าเลียงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  

จากเรือล าเลียงไปสูบถ่ายลงเรือเดินทางไปต่างประเทศส าหรับการส่งออก 

 ข้อ 27 กรณเีรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไม่สามารถจอดเทียบท่าเพ่ือรับบรรทุกผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมจากถังบนบกโดยตรงและจ าเป็นต้องท าการสูบถ่ายลงเรือล าเลียงเสียก่อน แล้วเรือล าเลียงจึงไปสูบถ่าย
สินค้าขึ้นถังบนเรือเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือรับบรรทุกอีกครั้งหนึ่ง ให้ผู้ส่งของออกยื่นค าร้องระบุเหตุผลความจ าเป็น 
พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เป็นมูลเหตุแห่งกรณี และก าหนดมาตรการควบคุมหรือมาตรการป้องกันความเสียหาย
ที่อาจส่งผลต่อสภาวะแวดล้อม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อค่าภาษีอากรของรัฐ (ถ้ามี) ขณะท าการขนถ่ายสินค้า
ตั้งแต่เรือล าเลียงจนถึงเรือเดินทางไปต่างประเทศต่อส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 ข้อ 28 ก่อนอนุญาตให้ท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบรรทุกลงเรือล าเลียงหน้าท่าเทียบเรือ 
พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบก่อนว่า เป็นระวางเปล่าไม่มีผลิตภัณฑ์ใดคงเหลืออยู่ในเรือล าเลียง และตรวจสอบ
ระวางเรือเดินทางไปต่างประเทศที่จะรับบรรทุกสินค้าจากเรือล าเลียงว่ามีผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้างและมีปริมาณคงเหลือ
เท่าใดหรือเป็นระวางเปล่า พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายการค านวณและบันทึกการตรวจวัด
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเรือ (Ullage Sheet) 

 ข้อ 29 หลังจากเสร็จสิ้นการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ลงเรือล าเลียง ตามปริมาณและน้ าหนัก 
ที่ต้องการส่งออก พนักงานศุลกากรจะตรวจวัดผลิตภัณฑ์ในเรือล าเลียงที่รับบรรทุก และบันทึกไว้ในรายการ
ค านวณและบันทึกการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเรือ (Ullage Sheet) ว่ารับผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้าง 
และมีปริมาณเท่าใด พร้อมทั้งประทับตรา กศก. ที่ท่อทางรับ-จ่ายในเรือล าเลียง และอนุญาตให้เรือล าเลียงท าการ
ล าเลียงไปสูบถ่ายขึ้นถังบนเรือเดินทางไปต่างประเทศ 

 ข้อ 30 เมื่อเรือล าเลียงท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ขึ้นถังบนเรือเดินทางไปต่างประเทศเสร็จสิ้น  
พนักงานศุลกากรจะตรวจวัดผลิตภัณฑ์ในเรือเดินทางไปต่างประเทศที่รับบรรทุกพร้อมกับให้บันทึกไว้ในรายการ
ค านวณและบันทึกการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเรือ (Ullage Sheet) 

หมวด 3 

การน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เป็นของเหลว  

 ข้อ 31 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เป็นของเหลว
ที่น าเข้าหรือส่งออกโดยเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker) ให้ถือปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับ 
การน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยอนุโลม 

หมวด 4 

การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจการผลิตภัณฑป์ิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เป็นของเหลว 

ส่วนที่ 1 

การตรวจสอบและรับรองถัง 

 ข้อ 32 ถังที่ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือเจ้าของถังมีความประสงค์จะใช้เป็นภาชนะรับ–จ่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เป็นของเหลว เพ่ือการน าเข้าหรือการส่งออก จะต้องได้รับการตรวจสอบ
สภาพถังและรับรองตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังจากกรมศุลกากร  
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 ข้อ 33 ให้ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือเจ้าของถังขออนุมัติกรมศุลกากรเพ่ือใช้ถัง 
เป็นภาชนะรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เป็นของเหลว โดยพนักงานศุลกากรจะตรวจสอบ
ความมั่นคง สภาพถัง ท่อทางรับ–จ่ายของถังว่ารัดกุมสามารถควบคุมในการใช้ถังดังกล่าวเป็นภาชนะรับ–จ่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เป็นของเหลวได้ โดยผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากร
จะพิจารณาอนุมัติในหลักการในชั้นแรกก่อน เมื่อผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรอนุมัติ 
ในหลักการแล้ว จะจัดส่งพนักงานศุลกากรไปท าการตรวจสอบสภาพภายในถังและตรวจวัดเส้นรอบวงภายนอก
เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับตรวจสอบตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังต่อไป 

 ข้อ 34 ให้ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือเจ้าของถังยื่นตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถัง
ต่อหน่วยงานที่พนักงานศุลกากรได้ไปท าการตรวจสอบสภาพภายในถังและตรวจวัดเส้นรอบวงภายนอกไว้แล้ว 
โดยพนักงานศุลกากรจะค านวณ ตรวจสอบ รับรองความถูกต้องของตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถัง 
เพ่ือให้ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ถังดังกล่าวเป็นภาชนะรับ–จ่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เป็นของเหลว และใช้ตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังที่ได้รับรองแล้วนั้น
เป็นเกณฑ์ในการค านวณปริมาตร หรือน้ าหนักต่อไป 

 ข้อ 35 การตรวจสอบถังและการค านวณปริมาตรความจุประจ าถัง พนักงานศุลกากรจะใช้วิธีใดวิธี
หนึ่งหรือหลายวิธีแล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้  โดยวิธี  The Manual Tank Strapping Method หรือโดยวิธี   
The Optical Reference Line Method หรือโดยวิธี The Optical Triangulation Method หรือโดยวิธี The 
Electro Optical Distance Ranging Method ตามมาตรฐานระบบ American Petroleum Institute (API) 
หรือตามมาตรฐานของ  American Society for Testing and Materials (ASTM)  หรือตามมาตรฐาน 
International Organization for Standardization (ISO) หรือตามมาตรฐานอื่นที่สากลรับรองโดยได้รับอนุมัติ
จากกรมศุลกากร เพ่ือจัดท าตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถัง 

 ข้อ 36 การค านวณปริมาตรความจุประจ าถัง ให้ใช้เกณฑ์ในการค านวณที่ อุณหภูมิ   
86 องศาฟาเรนไฮต์หรือ 30 องศาเซลเซียส และกรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ  
ให้ใช้อุณหภูมิที่ใช้งาน (Service Temperature) เป็นเกณฑ์ในการค านวณ ระยะความลึกเป็นเซนติเมตร 
ปริมาตรเป็นลิตร และผลต่างปริมาตรเป็นลิตร โดยจัดท าตารางปรับค่าปริมาตรผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุภายในถังบนบก
ให้สอดคล้องกับอุณหภูมิที่วัดได้ (Tank Volume Correction Factor Table) 

 ข้อ 37 การขออนุมัติกรมศุลกากรให้ใช้ถังเป็นภาชนะรับ–จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
และผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เป็นของเหลว และการรับรองตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังเพ่ือการน าเข้าหรือส่งออก 
จะยังคงใช้ได้ต่อไป ทั้งนี้ พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจสอบใหม ่ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (1) ตรวจสอบสภาพภายนอกในครั้งแรกเมื่อครบก าหนด 5 ปี และในครั้งที่สองเมื่อครบก าหนด 
10 ปี นับแต่วันที่กรมศุลกากรได้อนุมัติการใช้ถัง หากผลการตรวจสอบพบว่าไม่มีความแตกต่างของค่าที่วัดเกินกว่า
ค่ามาตรฐานตามข้อ 35 กรมศุลกากรจะแจ้งให้ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือเจ้าของถังด าเนินการขอผ่อนผันใช้ถัง
และตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังฉบับเดิมต่อส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร เป็นราย ๆ ไป  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แต่ถ้ามีความแตกต่างของค่าที่วัดเกินกว่ามาตรฐานตามข้อ 35 ให้ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก 
หรือเจ้าของถังจัดท าตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังใหม่ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
 (2) ถังที่ ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นภาชนะรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อ่ืน 
ที่เป็นของเหลว ที่กรมศุลกากรได้รับรองตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังแล้ว เมื่อครบก าหนด 15 ปี  
นับแต่วันที่กรมศุลกากรได้อนุมัติการใช้ถัง ให้ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือเจ้าของถังล้างท าความสะอาด 
เพ่ือท าการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกและจัดท าตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังใหม่  
กรณีไม่สามารถล้างท าความสะอาดถังได้ ให้ผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก หรือเจ้าของถังยื่นขอผ่อนผัน 
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เสนอต่อส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรพิจารณาผ่อนผันเป็นการเฉพาะราย โดยกรมศุลกากรจะพิจารณา
ตามเงื่อนไขดังนี ้
  (2.1) สภาพถังและข้อจ ากัดของการเปิดถังซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรง 
ของโครงสร้างถัง หรือกระทบต่อกระบวนการผลิต 
  (2.2) พิจารณาแผนการซ่อมบ ารุงพร้อมระยะเวลาที่สามารถเปิดถังได้ 
  (2.3) ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณความคลาดเคลื่อนของการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ที่น าเข้า
หรือส่งออก ย้อนหลังอย่างน้อย 5 เที่ยว 
  (2.4) เหตุผลหรือความจ าเป็นอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 (3) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพถัง ท่อทางรับ-จ่าย และตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ 
ของถังอันอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อปริมาตรความจุของถัง 
 (4) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์อ่ืน 
ที่เป็นของเหลว ที่จะน าไปเก็บในถังที่ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรไว้แล้ว 

 ข้อ 38 การตรวจสอบสภาพถังของพนักงานศุลกากรในกรณี ข้อ 37 (3) และ ข้อ 37 (4) 
หากพบว่า ปริมาตรความจุประจ าถังเปลี่ยนแปลงไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานตามข้อ 35 กรมศุลกากรจะแจ้งให้
ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือเจ้าของถังยื่นขอผ่อนผันใช้ถัง และตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังฉบับเดิม
ต่อส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ แต่หากพบว่าปริมาตรความจุประจ าถังเปลี่ยนแปลงไป
เกินกว่าค่ามาตรฐานตามข้อ 35 ให้ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือเจ้าของถังจัดท าตารางค านวณปริมาตรความจุ
ประจ าถังใหม่ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 

 ข้อ 39 พนักงานศุลกากรจะจัดท าทะเบียนรายละเอียดถังที่ได้รับอนุมัติเป็นหลักฐาน 
ไว้ตรวจสอบ และจัดท าหนังสือแจ้งการครบอายุของการอนุมัติรับรองของถังให้ผู้ได้รับอนุมัติทราบ  

ส่วนที่ 2 
การติดตั้งและการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดระดับ และเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ 

 ข้อ 40 กรณีผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือเจ้าของถังมีความประสงค์จะใช้เครื่องวัดระดับ
และเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติที่ติดตั้ งประจ าถัง เก็บผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียม และผลิตภัณฑ์ อ่ืน 
ที่เป็นของเหลว เพ่ือการน าเข้าหรือการส่งออก ให้ขออนุญาตติดตั้งหรือตรวจสอบรับรองเครื่องวัดระดับและ
เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติที่ติดตั้งประจ าถังเก็บผลิตภัณฑ์ โดยยื่นค าขอติดตั้งต่อส านักงานศุลกากรหรือ
ด่านศุลกากร พร้อมรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อแบบหรือชนิดของเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ ชื่อบริษัทผู้ผลิต 
ชื่อทางการค้า และประเทศที่ผลิต  
 (2) คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เช่น ค่าความถูกต้องในการวัด (Accuracy)  
 (3) รายละเอียดแบบแปลนการติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ 
 พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบค าขอติดตั้งพร้อมทั้ งรายละเอียดของเครื่องวัดระดับและ
เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติว่าถูกต้อง โดยผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรจะพิจารณา
อนุมัติ ในหลักการในชั้นแรกก่อน เมื่อผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรอนุมัติ 
ในหลักการแล้ว จะจัดส่งพนักงานศุลกากรไปท าการตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ 
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 ข้อ 41 กรณีผลการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด พนักงานศุลกากรจะมัดลวด
ประทับตรา กศก. ที่เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืนที่อาจเกี่ยวข้อง 
กับการดัดแปลงแก้ไขเครื่องวัดระดับ หรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติได้ เพ่ือให้ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร
พิจารณาอนุมัติให้ใชเ้ครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัตติ่อไป 
 หากมีการเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมหรือปรับปรุงเครื่องวัดระดับ หรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ 
ให้ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือเจ้าของถังแจ้งให้พนักงานศุลกากรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน พนักงาน
ศุลกากรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ท าลายดวงตรา กศก. 

 ข้อ 42 พนักงานศุลกากรจะด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดระดับและเครื่องวัด
อุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ ทุก 2 ปี หรือทุกครั้งทีม่ีการเปลี่ยนแปลงซ่อมแซม ปรับปรุง โดยด าเนินการเปรียบเทียบ
กับการวัดระดับความลึกด้วยเทปและเครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐานหรือใช้วิธีการตามมาตรฐาน API (American 
Petroleum Institute) Manual of Petroleum Measurement Standards หรือวิธีการตามมาตรฐานอ่ืนที่สากลรับรอง
และเป็นที่ยอมรับ ที่ระดับความลึกต่างกันไม่น้อยกว่า 3 ระดับ โดยให้ถือค่าความแตกต่างไม่ เกินกว่า 
ค่ามาตรฐานสากลก าหนด 

 ข้อ 43 การทดสอบค่าความคลาดเคลื่อน พนักงานศุลกากรจะท าการทดสอบอย่างน้อยปีละ  
4 ครั้ง โดยส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ด าเนินการทดสอบ 
ที่ระดับความลึกพร้อมอุณหภูมิ ณ ขณะตรวจสอบเพียงระดับเดียว 

ส่วนที่ 3 

การติดตั้งและการทดสอบประสิทธิภาพมาตรวัด (Flow Meter) และเครื่องทดสอบ 

  ข้อ 44 กรณีผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือเจ้าของถังมีความประสงค์จะใช้มาตรวัดและ 
เครื่องทดสอบเพ่ือการน าเข้าหรือการส่งออก ให้ขออนุญาตติดตั้งหรือตรวจสอบรับรองมาตรวัดและเครื่องทดสอบ  
โดยให้ยื่นค าขอต่อส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรเพ่ืออนุมัติหลักการในชั้นแรก พร้อมรายละเอียดดังนี้  
  (๑) ชื่อแบบหรือชนิดของมาตรวัด และเครื่องมือทดสอบ ชื่อผู้ผลิต ประเทศที่ผลิต 
  (2) รายละเอียดแสดงถึงประสิทธิภาพ เช่น ความแม่นย าในการวัด (Precision) ค่าความสามารถ
ในการอ่านซ้ าที่จุดเดียวกัน (Repeatability) 
  (๓) รายละเอียดแบบแปลนการติดตั้งมาตรวัด และเครื่องทดสอบเข้ากับท่อทางเติมผลิตภัณฑ์และ
หมายเลขถัง 

 ข้อ 45 เมื่อได้รับอนุมัติหลักการในชั้นแรก ให้ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือเจ้าของถังติดตั้ง
มาตรวัดและเครื่องทดสอบโดยมีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง โดยมาตรวัดต้องเป็นชนิด Positive Displacement 
Meter หรือ Turbine Meter หรือ Coriolis Meter หรือมาตรวัดอ่ืน ๆ ซึ่งได้รับการรับรองจากระบบมาตรฐานสากล 
และเครื่องทดสอบต้องเป็น 
  (1) ถังมาตรฐาน (Prover Tank) 
  (2) มาตรวัดมาตรฐาน (Master Meter) 
  (3) การวัดความจุมาตรฐานโดย Pipe Prover หรือ Prover Loop หรือ Compact Prover 
  (4) เครื่องทดสอบอ่ืน ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
  เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จให้ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือเจ้าของถังมีหนังสือแจ้งพนักงานศุลกากร 
เพ่ือนัดหมายไปตรวจสอบมาตรวัดและเครื่องทดสอบ 
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 ข้อ 46 พนักงานศุลกากรจะทดสอบมาตรวัดและเครื่องทดสอบโดยใช้วิธีการตามมาตรฐาน 
API (American Petroleum Institute) Manual of Petroleum Measurement Standards หรือวิธีการตามมาตรฐานอ่ืน 
ที่สากลรับรองและเป็นที่ยอมรับ ว่ารัดกุมสามารถควบคุมในการใช้มาตรวัด และเครื่องทดสอบ 
 กรณีผลการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด พนักงานศุลกากรจะมัดลวดประทับตรา 
กศก. ที่มาตรวัดและเครื่องทดสอบ รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ที่อาจเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงแก้ไขมาตรวัดและ 
เครื่องทดสอบได้ ทั้งนี้ ให้ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือเจ้าของถังยื่นค าขอต่อส านักงานศุลกากรหรือ 
ด่านศุลกากรเพื่ออนุญาตการใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ 
 หากต้องการเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมหรือปรับปรุงมาตรวัดหรือเครื่องทดสอบ ให้ผู้น าของเข้า  
ผู้ส่งของออก หรือเจ้าของถังแจ้งให้พนักงานศุลกากรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน พนักงานศุลกากรที่อยู่ 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ท าลายดวงตรา กศก. 
 ข้อ 47 พนักงานศุลกากรจะทดสอบประสิทธิภาพของมาตรวัดและเครื่องทดสอบ หลังจากที่ได้ติดตั้ง
แล้วไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง ตามมาตรฐาน API (American Petroleum Institute) Manual of Petroleum Measurement 
Standards หรือวิธีการตามมาตรฐานอ่ืนที่สากลรับรองและเป็นที่ยอมรับ โดยวิธีดังต่อไปนี้  
  (๑) ทดสอบความจุของถังมาตรฐาน (Prover Tank) โดยวิธีตวงน้ าจากถังมาตรฐานที่ได้รับรอง
จากกระทรวงพาณิชย์ จนได้ระดับที่ก าหนดไว้ และต้องทดสอบใหม่อย่างน้อยปีละครั้ง 
  (๒) ทดสอบมาตรวัดมาตรฐาน (Master Meter) เพ่ือหาค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด 
(Meter Factor) โดยเปรียบเทียบกับถังมาตรฐานตาม (๑) หรือ Pipe Prover หรือ Prover Loop หรือ Compact 
Prover ตาม (๓) และต้องทดสอบใหม่ อย่างน้อย ๖ เดือนต่อครั้ง  
  (๓) ทดสอบค่าความจุของ Pipe Prover หรือ Prover Loop (Pipe Volume in Performance 
หรือ Loop Volume in Performance) หรือ Compact Prover กับถังมาตรฐานตาม (1) หรือมาตรวัด
มาตรฐานตาม (๒) และต้องทดสอบใหม่อย่างน้อยปีละครั้ง  
  (4) ทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด (Meter Factor) เพ่ือใช้ในการค านวณปริมาตร
กับถังมาตรฐานตาม (๑) หรือมาตรวัดมาตรฐานตาม (๒) หรือ Pipe Prover หรือ Prover Loop หรือ 
Compact Prover ตาม (๓) และต้องทดสอบใหม่ทุก ๆ ๔ เดือน ส าหรับการจ่ายผลิตภัณฑ์ทางเรือ หรือทุก ๆ 
๖ เดือนส าหรับการจ่ายผลิตภัณฑ์ทางรถยนต์   
  (5) ทดสอบประสิทธิภาพของมาตรวัด (Flow Meter) และเครื่องทดสอบตามมาตรฐานอ่ืน 
ที่สากลรับรองและเป็นที่ยอมรับ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรฐานนั้นๆ 
 เมื่อด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพของมาตรวัด และเครื่องทดสอบตามข้อ (๑)-(5) แล้ว 
พนักงานศุลกากรจะรายงานผลให้ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรทราบ และหากผลการทดสอบ 
มีค่าความคลาดเคลื่อนเกินจากมาตรฐานที่ก าหนด พนักงานศุลกากรจะให้ระงับการใช้มาตรวัด 
  กรณีการทดสอบไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อ (๑)-(5) ให้ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือ
เจ้าของถังยื่นค าร้องขอผ่อนผันต่อส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร เป็นราย ๆ ไป 
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ส่วนที่ 4 

การผ่อนผันส าหรับการใช้ถัง เครื่องวัดระดับและอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติที่กรมสรรพสามิตอนุมัติ 

 ข้อ 48 กรณีผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือเจ้าของถังประสงค์จะใช้ถังพร้อมเครื่องวัดระดับ
และอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติที่กรมสรรพสามิตอนุมัติให้ใช้เพ่ือบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อ่ืน 
ที่เป็นของเหลว กรมศุลกากรจะอนุญาตให้ตามระยะเวลาที่กรมสรรพสามิตได้อนุมัติไว้แล้ว เว้นแต่ถังจะอนุญาต 
ไม่เกินครั้งละ 5 ปี 

  ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

 
 (นายพชร อนันตศิลป์) 
 อธิบดีกรมศุลกากร 


