
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา 
การประกวดราคาซ้ือสารมาร์คเกอรป์ระจําปีงบประมาณ 2557 

 
1. ความเป็นมา 
            กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการการเติมสารมาร์คเกอร์ในนํ้ามันดีเซลหมุน
เร็วส่งออกและนํ้ามันดีเซลที่นําไปจําหน่ายให้แก่ชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบ  ให้การบริหารการจัดเก็บภาษีและการป้องกันและปราบปรามของ
สินค้าประเภทนํ้ามันและผลิตภัณฑ์นํ้ามันเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม  รวมถึงมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล  โดยการดําเนินงานจะเริ่มจากการจัดหาสารมาร์คเกอร์ที่มีประสิทธิภาพสําหรับการใช้งาน   
จึงได้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของสารมาร์คเกอร์และขั้นตอนการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์ เพ่ือใช้ใน
การพิจารณาจัดหาสารมาร์คเกอร์ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีปริมาณเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้ประกอบการค้านํ้ามันดีเซลหมุนเร็วที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร และผู้ประกอบการค้า
นํ้ามันดีเซลที่นําไปจําหน่ายให้แก่ชาวประมงในเขตต่อเน่ือง(Tanker) 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1เพ่ือจัดหาสารมาร์คเกอร์สําหรับการควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วที่ส่งออกนอก
ราชอาณาจักร และน้ํามันดีเซลที่นําไปจําหน่ายให้แก่ชาวประมงในเขตต่อเน่ือง (Tanker) ทั้งน้ี เพ่ือให้การ
บริหารการจัดเก็บภาษีและการป้องกันและปราบปรามสินค้าประเภทนํ้ามันและผลิตภัณฑ์นํ้ามันเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
     2.2 เพ่ือป้องกันมิให้มีการนํานํ้ามันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรที่ได้รับการยกเว้นหรือคืนภาษี ถูกนํา
กลับมาใช้หรือจําหน่ายภายในประเทศหรือแจ้งส่งออกเท็จ หรือนํ้ามันที่แจ้งว่านําไปจําหน่ายให้แก่ชาวประมง
ในเขตต่อเน่ือง (Tanker) และนํากลับเข้ามาจําหน่ายภายในประเทศ โดยการใช้สารมาร์คเกอร์ที่มีศักยภาพสูง
ทางด้านการควบคุม กํากับ ดูแล 
     2.3 เพ่ือสกัดก้ันขบวนการผู้ค้านํ้ามันที่ทุจริตหรือผู้กระทําผิดโดยการตรวจสอบจากปริมาณสารมาร์คเกอร์ 
 

3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ ต้องไม่
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 
3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสารมาร์คเกอร์ต้องมีหนังสือแต่งต้ังเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรง
จากผู้ผลิตสารมาร์คเกอร์ 
3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอสารมาร์คเกอร์ที่ได้รับการรับรองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากผู้ผลิต
เท่าน้ัน โดยนําหลักฐานหรือเอกสารมายื่นพร้อมกันในวันย่ืนซองเอกสารประกวดราคา 
 

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
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 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถย่ืนเสนอสารมาร์คเกอร์เข้ารับการทดสอบคุณภาพตามเง่ือนไขที่
กําหนดได้ 1ชนิดเท่าน้ัน โดยในการเข้าย่ืนประกวดราคาให้ทําเป็นหนังสือแสดงความจํานงเสนอกรมสรรพสามิต
ก่อนวันเสนอราคา 
 

4.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสารมาร์คเกอร์(Marker) ที่ใช้เติมในน้ํามันดีเซล 
คุณลักษณะโดยทั่วไปของสารมาร์คเกอร์มีสภาพเป็นของเหลว มีความเสถียร ไม่ละลายน้ําไม่เกิดตะกอน

ในนํ้ามัน ไม่ทําให้นํ้ามันดีเซลขุ่น ไม่เกิดการแยกช้ันระหว่างนํ้ามันดีเซล และไม่เสื่อมสภาพได้ง่ายเมื่ออยู่ในนํ้ามัน
ดีเซลโดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานข้อมูลหรือเอกสารการทดสอบคุณลักษณะของสารมาร์ค
เกอร์ทั้งหมดประกอบการพิจารณาด้วยสารมาร์คเกอร์จะต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี  

4.1.1 เป็นสารประกอบเคมีอินทรีย์ (Organic Compound) โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องให้
คณะกรรมการฯ ดําเนินการทดสอบความเป็นสารประกอบเคมีอินทรีย์ด้วยเครื่องมือ FTIR และผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาต้องส่งผลวิเคราะห์องค์ประกอบของสารมาร์คเกอร์ด้วยเคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการ เช่น GC,  HPLC เป็น
ต้น พร้อมขั้นตอนหรือวิธีวิเคราะห์สารมาร์คเกอร์ในวันที่ย่ืนซองประกวดราคา 

4.1.2 กําหนดค่าความหนืด ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ของสารมาร์คเกอร์ต้องไม่สูงกว่า 4.1 
mm2/sec2 ตาม ASTM D 445 หรือเทียบเท่า 

4.1.3 กําหนดความถ่วงจําเพาะ ณ อุณหภูมิ 15.6/15.6 องศาเซลเซียส ของสารมาร์คเกอร์ต้องไม่
สูงกว่า 0.92  ตาม ASTM D 1298 หรือเทียบเท่า  
 4.1.4กําหนดจุดไหลเทของสารมาร์คเกอร์ ไม่สูงกว่า 0 องศาเซลเซียส ตาม ASTM D 97 หรือเทียบเท่า
เพ่ือป้องกันการแข็งตัวเมื่อนําไปใช้ในที่อากาศหนาว 
4.1.5กําหนดจุดวาบไฟของสารมาร์คเกอร์ไม่ตํ่ากว่า 35 องศาเซลเซียส ตาม ASTM D 93หรือเทียบเท่าเพ่ือ
ป้องกันการระเบิดในสถานที่จัดเก็บ 
          4.1.6 กําหนดการกัดกร่อนทองแดง ต้องไม่สูงกว่าหมายเลข 1 ตาม  ASTM D 130 
          4.1.7 กําหนดนํ้าและตะกอนต้องไม่สูงกว่าร้อยละ 0.05 โดยปริมาตรตาม ASTM D 2709โดยให้นํา
ตัวอย่างปริมาณ 330 มิลลิลิตร ใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 500มิลลิลิตร  ไปทําการทดสอบตาม ASTM D 2709  
จํานวน  2  ครั้ง หรือ 3 ครั้ง(ถ้าจําเป็น)และหากพบว่ามีตะกอนติดอยู่ที่ข้างภาชนะตัวอย่างซึ่งเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่า 
ให้นําตะกอนทั้งหมดมาใช้ในการทดสอบด้วย 

4.1.8คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารมาร์คเกอร์ต้องไม่เปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิ 0 และ 
60 องศาเซลเซียส  โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการทดสอบ พร้อมแสดง
หลักฐานข้อมูลหรือเอกสารการทดสอบอ้างอิงประกอบด้วย (รายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามข้อ 3.3 ใน
ขั้นตอนการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์) 

4.1.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการพิจารณาเอกสารหรือทดสอบความ
เป็นไปได้ตาม Material Safety Data Sheet  ที่มีรายละเอียดตามข้อ 4.2.6 

 

4.2  รายละเอียดคุณลักษณะอ่ืนๆ 
4.2.1 นํ้ามันดีเซลท่ีมีความเข้มข้นของสารมาร์คเกอร์ 40 ppm หมายถึง นํ้ามันดีเซลท่ีส่งออกนอก
ราชอาณาจักรและน้ํามันดีเซลที่นําไปจําหน่ายให้แก่ชาวประมงในเขตต่อเน่ือง (Tanker)ที่เติมสารมาร์คเกอร์ใน
อัตราส่วน  40 กิโลกรัม  ต่อนํ้ามันดีเซล  1 ล้านลิตร โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนําสารมาร์คเกอร์มาให้
กรมสรรพสามิตทดสอบอย่างน้อย 10 กิโลกรัม 
 
       4.2.2 สารมาร์คเกอร์ที่เสนอราคาต้องไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพนํ้ามันดีเซลส่งออกและนํ้ามันเรือประมง
และเมื่อผสมสารมาร์คเกอร์ในนํ้ามันดีเซลให้มีความเข้มข้น 40 ppm ต้องไม่ทําให้ความเข้มของสีนํ้ามันดีเซล
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ส่งออกหรือนํ้ามันเรือประมงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด หรือค่าความเข้มของสีเพ่ิมขึ้นจากเดิมได้ไม่
เกิน 0.5 หน่วย(ASTM D 1500) และคุณลักษณะรายการอ่ืน ๆ ของน้ํามันที่เติมสารมาร์คเกอร์ดังกล่าวต้องมี
ค่าไม่เกินค่าสูงสุดที่กําหนดในน้ํามันดีเซลส่งออกหรือนํ้ามันเรือประมงของแต่ละบริษัท ณ เวลาที่พิจารณา
ประกวดราคา    
4.2.3เครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์จะต้องตรวจวัดได้ทั้งวิธีการในห้องปฏิบัติการ(วิธีที่ใช้ทดสอบเพ่ือพิจารณา
คุณภาพสารมาร์คเกอร์) และในภาคสนามโดยต้องสามารถตรวจวัดได้ด้วยเทคนิค UV , NIR , Fluorescence 
หรือเทคนิคอ่ืน ๆ ที่ตรวจวัดได้ค่าถูกต้องและแม่นยําในทุกสภาพของนํ้ามันดีเซลส่งออกและนํ้ามันเรือประมง 
รวมท้ังนํ้ามันดังกล่าวที่อาจมีการปนเป้ือนโดยสารอ่ืน ทั้งน้ีอุปกรณ์ที่ใช้และขั้นตอนการตรวจวัดดังกล่าวต้อง
เป็นวิธีเดียวกันและตรงกันทั้งในห้องปฏิบัติการ (วิธีที่ใช้ทดสอบเพ่ือพิจารณาคุณภาพสารมาร์คเกอร์) และ
ภาคสนาม  
        4.2.4เมื่อนําเคร่ืองตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไปตรวจวัดนํ้ามันดีเซลทุกประเภท
ที่จําหน่ายภายในประเทศ (ทุกย่ีห้อที่จําหน่ายภายในป๊ัมหรือสถานีบริการ ได้แก่ คาลเท็กซ์ เชลล์ บางจาก ปตท. 
ปิโตรนาสเอสโซ่  PTT IRPC  PT PURE  เป็นต้น) และน้ํามันดีเซลนําเข้าจากทุกแหล่งโดยไม่ต้องเติมสารมาร์คเกอร์ จะต้อง
อ่านค่าได้ไม่เกิน 5 ppm ทั้งน้ีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสุ่มซื้อนํ้ามันดังกล่าว 
4.2.5 สารมาร์คเกอร์ที่ส่งเข้าประกวดราคาฯ จะต้องไม่จําหน่ายให้แก่ผู้ อ่ืนเพ่ือใช้เติมในน้ํามันดีเซล
ภายในประเทศไทย  และจะต้องไม่จําหน่ายให้แก่ประเทศอ่ืนเพ่ือใช้เติมนํ้ามันดีเซลที่จําหน่ายในประเทศ
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม 
บรูไน ออสเตรเลีย โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีใบรับรองแสดงให้เห็นว่าไม่มีการจําหน่ายสารมาร์คเกอร์
ให้แก่ผู้อ่ืนเพ่ือใช้เติมในนํ้ามันดีเซลท่ีจําหน่ายภายในประเทศไทยและนํ้ามันดีเซลท่ีจําหน่ายภายในประเทศ
ดังกล่าวข้างต้นหากกรมสรรพสามิตตรวจพบว่ามีการจําหน่ายสารมาร์คเกอร์ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
        4.2.6 ต้องมีเอกสาร Material Safety Data Sheet เป็นภาษาไทย อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

        4.2.6.1 ช่ือทางเคมีหรือช่ือทางวิทยาศาสตร์ 
        4.2.6.2 CAS No. หรือ UN/ID No. 
        4.2.6.3 ช่ือ ที่อยู่ผู้ผลิต/ผู้จําหน่าย/ผู้นําเข้า  
        4.2.6.4องค์ประกอบ (Composition) ของสารมาร์คเกอร์ 
        4.2.6.5คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารมาร์คเกอร์ 
4.2.6.6ค่ามาตรฐานความเป็นพิษและข้อความแสดงความเป็นพิษ / ความไวไฟ  โดยให้ระบุด้วยว่า

อยู่ในระดับไหนข้อความดังกล่าวต้องมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่น่าเช่ือถือได้ (ในกรณีที่เป็นสารอันตราย) 
        4.2.6.7  การป้องกันอัคคีภัย/ระเบิด 
        4.2.6.8  ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
        4.2.6.9 รายละเอียดความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

    4.2.6.10  คําแนะนําการปฐมพยาบาล 
                  4.2.6.11 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

4.2.6.12 คําแนะนําในการจัดการเก็บรักษา/ขนส่ง 
4.2.6.13 การกําจัดกรณีรั่วไหล     
4.2.6.14 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 4.2.6.15 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 4.2.6.16 ข้อมูลอ่ืน ๆ 
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4.2.7 ถ้าสารมาร์คเกอร์ประกอบด้วยวัตถุอันตรายให้ติดฉลากบนภาชนะเพ่ือบ่งช้ีความเป็นอันตรายและ
ประเภทของวัตถุอันตรายให้ชัดเจน ตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ  
4.2.8อายุของสารมาร์คเกอร์ในสภาวะการเก็บรักษาตามปกติ ตามภูมิอากาศของประเทศไทยต้องมีอายุไม่
น้อยกว่า 2 ปี นับต้ังแต่วันที่ตรวจรับโดยมีเอกสารรับรอง 
          4.2.9ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองว่า สารมาร์คเกอร์ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของ
นํ้ามันดีเซลเมื่อผสมที่ความเข้มข้น 40 ppm  จากหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
โดยจะต้องผ่านการทดสอบตามรายการทดสอบข้อ 3.7ในขั้นตอนการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์
(เอกสารแนบท้าย)เป็นอย่างน้อย 

4.2.10ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีเอกสารรับประกันว่าสารมาร์คเกอร์จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้
งานของเคร่ืองยนต์ดีเซลอุปกรณ์เครื่องฉีดอัตโนมัติ (Injector) ท่อลําเลียง ผนังของเรือ ภาชนะบรรจุและไม่
ก่อให้เกิดปัญหาต่อสินค้านํ้ามันชนิดอ่ืนที่ใช้อุปกรณ์เดียวกัน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือเกิดอันตราย
อันเน่ืองมาจากสารมาร์คเกอร์ดังกล่าว และถ้าเกิดเหตุกรณีดังกล่าว ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากสารมาร์คเกอร์เช่น กรณีที่มีค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกิดจากปัญหาของสาร
มาร์คเกอร์ โดยมีหลักฐานเป็นใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น ผู้ส่งสารมาร์คเกอร์รายน้ันต้อง
รับผิดชอบตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทุกประการโดยมีหนังสือยืนยันความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆอันเกิดขึ้น
จากการใช้สารมาร์คเกอร์ที่นํามาเสนอในวันย่ืนซองเอกสารประกวดราคา 

4.2.11 เครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่แสดงผลว่ามีสารมาร์คเกอร์
ในตัวอย่างนํ้ามันดีเซลที่ไม่ได้เติมสารมาร์คเกอร์หรือไม่แสดงผลว่ามีสารมาร์คเกอร์ในนํ้ามันดีเซลที่ปลอมปน
ด้วยนํ้ามันอ่ืนหรือสารอ่ืนๆถ้าพบว่าเครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้ชนะการประกวดราคาแสดงผลว่ามีสาร
มาร์คเกอร์ในตัวอย่างนํ้ามันดีเซลที่ไม่ได้เติมสารมาร์คเกอร์หรือตัวอย่างนํ้ามันดีเซลท่ีปลอมปนด้วยนํ้ามันอ่ืน
หรือสารอ่ืน ๆ  ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

4.2.12ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องระบุวิธีการเตรียมสารมาร์คเกอร์ในนํ้ามันดีเซล ตามสัดส่วนที่กรม
สรรพสามิตกําหนดให้ชัดเจนพร้อมวิธีการตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ดังกล่าวเป็นภาษาไทย 

4.2.13ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนําเสนอขั้นตอนและวิธีการทดสอบสารมาร์คเกอร์ภาคสนามให้แก่
เจ้าหน้าที่ทราบอย่างละเอียดและถูกต้องตรงตามข้ันตอนที่เสนอ โดยทุกขั้นตอนและทุกวิธีการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการพิจารณาประกวดราคาต้องเป็นแบบเดียวกันกับการใช้งานจริงในภาคสนามในทุก
สภาวะตัวอย่าง และผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนรายละเอียดเอกสารข้ันตอนและวิธีการทดสอบดังกล่าวใน
วันที่ย่ืนซองเอกสารประกวดราคา 
4.2.14 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนําเสนอวิธีการตรวจวิเคราะห์สารมาร์คเกอร์ด้วยเครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการ (อาทิเช่น  GC,  HPLC  เป็นต้น)ในวันย่ืนซองเอกสารประกวดราคา และต้องติดด้ังเคร่ืองมือ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จและวิเคราะห์สารมาร์คเกอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการทดสอบคุณภาพสาร
มาร์คเกอร์ของคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคา ถ้ากรมสรรพสามิตไม่มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารมาร์ค
เกอร์ตามวิธีของผู้เสนอราคา ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดหามาเอง โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดและผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดหาคู่มือฉบับภาษาไทยที่แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์สารมาร์คเกอร์ไว้
ประจําเคร่ืองอย่างน้อย 1 ฉบับ    
 
 

4.3  เงื่อนไขและข้อกําหนดอ่ืนๆ 
4.3.1 ในกรณีที่กรมสรรพสามิตมีความประสงค์ในการใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์สําหรับสาร
มาร์คเกอร์ที่จัดซื้อกรมสรรพสามิตจะแจ้งจํานวนเครื่องตรวจวัดให้ผู้เข้าประกวดราคาทราบ (ไม่น้อยกว่า 250 
เครื่อง) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องพร้อมที่จะส่งมอบเครื่องตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ตามที่กรม
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สรรพสามิตกําหนดพร้อมสารเคมีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดทุกช้ินรวมทั้งคู่มือการใช้งานท่ีเป็นภาษาไทย 
โดยส่งมอบให้กรมสรรพสามิตในลักษณะของการยืมภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซึ่งกรม
สรรพสามิตจะคืนให้ต่อเมื่อยกเลิกการใช้สารมาร์คเกอร์ดังกล่าว 

4.3.2ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนําเครื่องตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ตามข้อ 4.3.1 จํานวนไม่น้อย
กว่า 2 เครื่อง ให้กรมสรรพสามิตทําการทดสอบและเก็บไว้เป็นตัวอ้างอิง (Reference) 

4.3.3 ในกรณีที่เครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์เกิดการชํารุดในระหว่างการใช้งาน ซึ่งเป็นการชํารุดที่
เกิดจากการใช้งานปกติของเจ้าหน้าที่ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 
หรือนําเคร่ืองที่ใช้งานได้อย่างปกติมาทดแทนเคร่ืองที่ชํารุดดังกล่าว 
4.3.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดเตรียมสถานที่ที่มีความปลอดภัยในการจัดเก็บสารมาร์คเกอร์ทั้งหมด 
โดยให้แสดงแผนที่พร้อมรูปถ่าย สถานที่ต้ัง อุปกรณ์ การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ต่อเจ้าหน้าที่กรม
สรรพสามิตในวันที่ย่ืนซองเอกสารประกวดราคา เพ่ือประกอบการพิจารณาจนกว่าจะมีการเบิกจ่ายสารมาร์คเกอร์ห
มดสต๊อก 

4.3.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทําบัญชีรับ-จ่ายทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายสารมาร์คเกอร์จาก
สถานที่จัดเก็บ 

4.3.6กรณีที่สารมาร์คเกอร์เสื่อมสภาพ สูญหาย หรือเสียหายอันเน่ืองมาจากอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
ในระหว่างที่จัดเก็บอยู่ ณ สถานที่จัดเก็บ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสื่อมสภาพสูญ
หาย หรือเสียหายที่เกิดขึ้น และต้องจัดหาสารมาร์คเกอร์มาทดแทนเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 

4.3.7 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องให้คณะกรรมการตรวจรับเป็นผู้สุ่มเก็บสารมาร์คเกอร์ที่บรรจุในถัง 
200 ลิตร  จํานวน 1 ถัง เพ่ือเป็นสารมาร์คเกอร์อ้างอิง(Reference)  ตลอดระยะเวลาที่ใช้สารมาร์คเกอร์น้ัน  
ทั้งน้ีไม่รวมกับจํานวนสารมาร์คเกอร์ที่ต้องส่งมอบให้กรมสรรพสามิต 
4.3.8กรณีที่ต้องใช้อุปกรณ์หรือสารเคมีประกอบในการตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ต้องจัดเตรียมให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดระยะเวลาที่กรมสรรพสามิตใช้สารมาร์คเกอร์หรือเพียงพอต่อการ
ทดสอบจํานวนตัวอย่างเช่น ถ้าจัดซื้อสารมาร์คเกอร์ประมาณ 100,000 กิโลกรัมผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์หรือสารเคมีไว้สําหรับการทดสอบไม่น้อยกว่า 100,000  ตัวอย่าง 

4.3.9  การตรวจรับสารมาร์คเกอร์ของบริษัทผู้ชนะการประกวดราคา กรมสรรพสามิตจะถือตาม
คุณสมบัติที่ได้ทดสอบไว้ในขั้นตอนการประกวดราคาถ้าปรากฏว่าคุณสมบัติของสารมาร์คเกอร์ในขั้นตอนการ
ตรวจรับไม่ตรงตามที่ได้ทดสอบไว้ในขั้นตอนการประกวดราคา ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องรับผิดชอบใน
กรณีดังกล่าวส่วนการจัดเก็บสารมาร์คเกอร์และเครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ที่ได้ย่ืนไว้ในวันย่ืนซองประกวด
ราคา ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการประกวดราคาโดยเคร่งครัด 
4.3.10 การพิจารณาการประกวดราคา จะดําเนินการพิจารณาตามร่างขอบเขตของงาน(TOR) และทดสอบ
คุณภาพสารมาร์คเกอร์ตามข้ันตอนการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์ที่แนบท้ายร่างขอบเขตของงานน้ี โดยกรม
สรรพสามิตจะดําเนินการให้เป็นไปในแนวทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  และผู้ประสงค์จะเสนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ (ถ้ามี) 
          4.3.11 กรมสรรพสามิตจะจัดส่งสารมาร์คเกอร์และ Material Safety Data Sheet ของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ไปให้บริษัทผู้ส่งออกนํ้ามันเพ่ือตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 
       4.3.12ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องการล้างเครื่องแก้วหรือภาชนะในขั้นตอนการพิจารณา
ประกวดราคา ผู้เสนอราคาต้องนําสารอะซีโตนหรือสารชําระล้างอ่ืน ๆ ที่ยังมิได้เปิดซีลภาชนะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนเริ่มทําการทดสอบ และนํามาให้เพียงพอต่อการล้างเคร่ืองแก้วหรือภาชนะของตนเองในคราวเดียวใน
วันย่ืนซองเอกสารประกวดราคา   
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4.3.13ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด 
ยกเว้นค่าเช่าที่พักค่าพาหนะ และค่าเบ้ียเลี้ยง ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม      
         4.3.14ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ได้แก่ สต๊ิกเกอร์สําหรับปิดฝาซีลถังนํ้ามัน เป็นต้น ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
ชนะการประกวดราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายใน 180 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
 ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือตามที่กรมกําหนด 
 

7. วงเงินในการจัดหา 
 จัดซื้อสารมาร์คเกอร์จํานวน 121,470 กิโลกรัม  โดยใช้งบประมาณเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น
42,000,000 บาท(สี่สิบสองล้านบาทถ้วน) 

________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการทดสอบคณุภาพสารมาร์คเกอร์ 
การประกวดราคาซ้ือสารมาร์คเกอรป์ระจําปีงบประมาณ 2557 

เอกสารแนบทาย 
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1. สารและอุปกรณ์เบื้องต้นในการเข้าร่วมทดสอบ 
     1.1 ก่อนเร่ิมการทดสอบ  คณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาพร้อมกับตัวแทนผู้ประสงค์จะเสนอราคา
(ถ้ามี) เดินทางไปเก็บตัวอย่างนํ้ามันที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์   ดังน้ี 
          1.1.1  นํ้ามันดีเซลส่งออกทุกประเภทท้ังกํามะถันสูง (มีกํามะถันต้ังแต่ 0.5% โดยน้ําหนักขึ้นไป)และ
กํามะถันตํ่า (มีกํามะถันตํ่ากว่า 0.5%) จากทุกโรงกลั่นนํ้ามัน ยกเว้นโรงกล่ันนํ้ามันที่เป็นเจ้าของเดียวกับผู้
เสนอราคาสารมาร์คเกอร์ 
          1.1.2  นํ้ามันดีเซลเรือประมงสีเขียว   
          1.1.3  นํ้ามันดีเซลนําเข้า โดยเก็บจากทุกโรงอุตสาหกรรมที่มีตัวอย่างนํ้ามันดีเซลนําเข้าในขณะน้ัน 
          1.1.4  นํ้ามันดีเซลทุกประเภทในสถานีบริการนํ้ามันที่จําหน่ายภายในประเทศ   
          1.1.5  ตัวอย่างนํ้ามันเตา   
โดยค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บตัวอย่างผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายต้องเป็นผู้เฉลี่ยออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งน้ี
ตัวอย่างที่จัดเก็บต้องเป็นตัวอย่างที่เหมาะสมสําหรับการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์ แล้วทําการปิดซีล
ตัวอย่างนํ้ามันให้เรียบร้อยพร้อมลงลายมือช่ือของคณะกรรมการฯ และผู้ที่ไปจัดเก็บตัวอย่างทุกคนไว้เป็น
หลักฐานบนฝาปิดของถังตัวอย่างนํ้ามันน้ัน        
    1.2ตัวอย่างสารมาร์คเกอร์ปริมาณไม่น้อยกว่า 10กิโลกรัมจะต้องบรรจุอยู่ในภาชนะเดียว โดยเจ้าหน้าที่กรม
สรรพสามิตจะแบ่งเก็บตัวอย่างดังกล่าวไว้เป็นตัวอย่างอ้างอิง (Reference)2 ชุด ๆ  ละ 1 กิโลกรัม 
1.3เครื่องตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ จํานวน 2 เครื่องโดยจะใช้ทดสอบในการพิจารณาประกวดราคาสารมาร์ค
เกอร์ จํานวน 1 เครื่องและใช้เป็นตัวอ้างอิง (Reference) จํานวน 1 เครื่อง 
    1.4อุปกรณ์สําหรับตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ 
    1.5กระป๋องสังกะสีขนาดบรรจุ 1 ลิตร จํานวนไม่น้อยกว่า 100 ใบ และขนาดบรรจุ 3-5ลิตร จํานวนไม่น้อย
กว่า  50  ใบ 
    1.6ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมทดสอบสารมาร์คเกอร์ได้ไม่เกิน 2 คน 

2. การเตรียมเครื่องมือตรวจวัดสารมาร์คเกอร์และตัวอย่างน้ํามันดีเซลที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพ 
 เครื่องมือตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ทั้ง 2 เครื่อง จะต้องถูกเตรียมให้พร้อมที่จะใช้ในการทดสอบคุณภาพ 
และทุกขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างสารมาร์คเกอร์จะต้องละลายได้ดีและเป็นเน้ือเดียวกันกับนํ้ามัน และไม่
เกิดตะกอนในนํ้ามันโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
2.1 การเตรียมเครื่องมือตรวจวัดสารมาร์คเกอร์สําหรับการทดสอบในภาคสนาม 
          2.1.1 คณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาจัดเตรียมนํ้ามันดีเซลที่ใช้สําหรับเติมสารมาร์คเกอร์ของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย แล้วให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาผสมสารมาร์คเกอร์ให้มีความเข้มข้น 0, 10, 
20, 30, 40 และ 50 ppm โดยเตรียมเป็นนํ้าหนักต่อปริมาตร (Weight by Volume)และเตรียมจาก stock  
solution 10,000  ppm โดยใช้ขวดปริมาตรขนาด 1 ลิตร พร้อมกับตรวจสอบว่าสารมาร์คเกอร์ละลายเป็น
เน้ือเดียวกันกับนํ้ามันสําหรับการเตรียมตัวอย่างดังกล่าว หากพบว่าสารมาร์คเกอร์ละลายไม่เป็นเน้ือเดียวกัน
หรือมีตะกอนเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า  ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
 
          2.1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดทํา Standard Calibration Curve โดยใช้นํ้ามันดีเซลที่เตรียมไว้
ตามข้อ 2.1.1  จากน้ันทํารายงานการสร้าง Standard Calibration Curve ที่ได้พร้อมผลการคํานวณค่า 
Coefficient of Correlation (R) ที่ได้จาก Calibration Curve ดังกล่าว ส่งคณะกรรมการพิจารณาประกวด
ราคา   
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          2.1.3 ทดสอบความถูกต้องของStandard Calibration Curve โดยนํานํ้ามันดีเซลที่เติมสารมาร์คเกอร์
ความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 ppm ที่เตรียมไว้มาทดสอบความถูกต้องของStandard 
Calibration Curve อีกคร้ัง แล้วบันทึกผลการทดสอบข้ันตอนน้ีถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการสอบเทียบ
(Calibration) เครื่องเรียบร้อยแล้ว  และเคร่ืองมือมีความพร้อมที่จะนําไปทดสอบเพ่ือประกวดราคาสารมาร์คเกอร์
ในขั้นตอนต่อไป   
ข้อห้าม  หลังจากที่เคร่ืองตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ถูกทําการสอบเทียบ(Calibration) เรียบร้อยแล้ว    ห้ามมี
การปรับแต่งเคร่ืองอีกจนกว่าการทดสอบการประกวดราคาสารมาร์คเกอร์จะแล้วเสร็จ 
 

    2.2 การเตรียมเครื่องมือตรวจวัดสารมาร์คเกอร์สําหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาติดต้ังเคร่ืองมือวิเคราะห์องค์ประกอบของสารมาร์คเกอร์ด้วยเครื่องมือใน

ห้องปฏิบัติการ เช่น GC,  HPLC เป็นต้น  ตามที่เสนอในวันย่ืนซองประกวดราคาโดยติดต้ังจนสามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา 

เกณฑ์กําหนด  คือ ค่าที่ได้จากการตรวจวัดจะต้องอยู่ในช่วง + 10%(บวก/ลบ 10%) ของความ
เข้มข้นที่เตรียม 
 

      2.3 การเตรียมตัวอย่างน้ํามันดีเซลส่งออกและน้ํามันเรือประมงที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพ 
ตรวจสอบสารมาร์คเกอร์ในนํ้ามันดีเซลส่งออกและน้ํามันเรือประมงสีเขียว(ตัวอย่างตามข้อ 1.1.1 และ 1.1.2) 
ที่ไม่เติมสารมาร์คเกอร์  โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ตรวจวัดนํ้ามัน
ดีเซลส่งออก ทั้งที่มีปริมาณกํามะถันตํ่ากว่า 0.5%โดยนํ้าหนัก และตรวจวัดนํ้ามันดีเซลส่งออกที่มีปริมาณ
กํามะถันสูงมีปริมาณกํามะถันต้ังแต่ 0.5% ขึ้นไป ของทุกโรงอุตสาหกรรมนํ้ามันที่ส่งออกนํ้ามันดีเซล และ
ตรวจวัดนํ้ามันเรือประมงสีเขียว โดยไม่ต้องเติมสารมาร์คเกอร์ในนํ้ามันดีเซลดังกล่าว นํ้ามันดีเซลเหล่าน้ีจะ
นําไปใช้ในการทดสอบสําหรับหัวข้อต่อไป   
เกณฑ์กาํหนด  คือ ค่าที่ได้จากการตรวจวัดจะต้องอ่านค่าได้ไม่เกิน 5 ppm 
 

3. การพิจารณาการประกวดราคาและการทดสอบสารมาร์คเกอร์ 
3.1พิจารณาการประกวดราคาสารมาร์คเกอร์ตามหัวข้อในร่างขอบเขตของงานทุกข้อ 
3.2 การทดสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสารมาร์คเกอร์และรายละเอียดคุณลักษณะอ่ืนๆ 
ทดสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสาร์คเกอร์ ตามที่กรมสรรพสามิต กําหนดในร่างขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference) ในหัวข้อ 4.1.1– 4.1.7  
3.3 การทดสอบคุณสมบัติสารมาร์คเกอร์เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงที ่0°C และ 60°C 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคานําสารมาร์คเกอร์ปริมาณ 330 มิลลิลิตร ใส่ในภาชนะขวดแก้วสีชาหุ้มฟอยล์ที่ปิดด้วย
สต๊ิกเกอร์ลงช่ือคณะกรรมการและผู้เสนอราคาทุกราย ขนาดประมาณ 500มิลลิลิตร จํานวน6ขวดปิดฝา
ภาชนะ แล้วนําไปแช่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 0°C3ขวดและแช่ในwater bath ที่อุณหภูมิ60°Cจํานวน3 ขวดโดย
แช่เป็นระยะเวลา 6ช่ัวโมง/วัน เป็นระยะเวลา 7 วัน แล้วแยกสารมาร์คเกอร์ออกเป็น 3 ชุดโดยที่แต่ละชุดตัวอย่าง
ประกอบด้วยสารมาร์คเกอร์ที่อุณหภูมิ 0°C จํานวน 1 ขวด และสารมาร์คเกอร์ที่อุณหภูมิ 60°Cจํานวน1 
ขวด โดยตัวอย่างชุดที่ 3 เก็บไว้เป็นตัวอย่างอ้างอิงจากน้ันนําไปทดสอบดังน้ี 
 
3.3.1ใช้ตัวอย่างชุดที่ 1  ทดสอบความคงตัวของสารมาร์คเกอร์กรณีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงที่ 0°C และ 60°C 
ดังน้ี 
                 3.3.1.1  ทดสอบหาค่าความหนืด ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ของตัวอย่างชุดที่ 1 ตาม 
ASTM D 445 หรือเทียบเท่า  โดยข้ันตอนการทดสอบต้องเป็นวิธีเดียวกับข้อ 4.1.2(หน้า 2)เพ่ือเปรียบเทียบ
ว่าตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเกณฑ์ Reproducibility  หรือไม่ 
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         3.3.1.2ทดสอบความคงตัวของปริมาณสารมาร์คเกอร์ที่สัดส่วน 40 ppm  และตรวจสอบ    ตะกอน  
โดยเตรียมตัวอย่างนํ้ามันดีเซลส่งออกและนํ้ามันเรือประมงที่เติมสารมาร์คเกอร์ตัวอย่างชุดที่ 1 ในสัดส่วน40 
ppmแล้วนําไปตรวจสอบปริมาณสารมาร์คเกอร์ว่าเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดสารมาร์คเกอร์
ของแต่ละบริษัทฯ และบันทึกผลการทดสอบจากน้ันนําตัวอย่างนํ้ามันดีเซลที่เติมสารมาร์คเกอร์ตัวอย่างชุดที่ 1 
ในสัดส่วน 40 ppmดังกล่าวไปทดสอบนํ้าและตะกอนตาม ASTM D 2709 ซึ่งผลท่ีได้ต้องไม่สูงกว่าร้อยละ 
0.05 โดยปริมาตร   
เกณฑ์กําหนด- ข้อ 3.3.1.1  ผลการทดสอบค่าความหนืดต้องอยู่ในเกณฑ์ Reproducibility เมื่อเปรียบเทียบ
กับตัวอย่างที่อยู่ในสภาวะปกติ  
                                    - ข้อ 3.3.1.2  ค่าที่ได้จากการตรวจวัดสารมาร์คเกอร์จะต้องอยู่ในช่วง + 
10%(บวก/ลบ 10%) ของความเข้มข้นที่เตรียมและปริมาณตะกอนต้องไม่สูงกว่าร้อยละ 0.05 โดยปริมาตร 
3.3.2 ใช้สารมาร์คเกอร์ตัวอย่างชุดที่ 2  ทดสอบนํ้าและตะกอนตาม ASTM D 2709 โดยข้ันตอนการ
ทดสอบต้องเป็นวิธีเดียวกับข้อ 4.1.7 (หน้า 2)  เพ่ือเปรียบเทียบว่าตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเกณฑ์ 
Reproducibility  หรือไม่ 
เกณฑ์กําหนดคือ  ผลการทดสอบน้ําและตะกอนต้องอยู่ในเกณฑ์ Reproducibility เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวอย่างที่อยู่ในสภาวะปกติ(ตัวอย่างเดิม) 
 

3.4การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจวัดและเครื่องมือตรวจวัดสารมาร์คเกอร ์
      ทดสอบความถูกต้องและแม่นยําของการตรวจวัด โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคานํานํ้ามันดีเซล

อ้างอิงที่เตรียมตามความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 ppm (จากนํ้ามันดีเซลในข้อ 2.1.1) มาทําการ
ทดสอบหาปริมาณสารมาร์คเกอร์ของทุกความเข้มข้น ตรวจวัดความเข้มข้นละ 10 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 1 ครั้ง 
โดยใช้เครื่องมอืตรวจวัดของตนเองแล้วบันทึกผลการทดสอบ 
เกณฑ์กําหนด  คือ ค่าที่ได้จากการตรวจวัดจะต้องอ่านได้อยู่ในช่วง+10%(บวก/ลบ 10%) ของความเข้มข้นที่
เตรียม 
3.5การทดสอบผลกระทบระหว่างสีเขียวในนํ้ามันเรือประมงกับสารมาร์คเกอร์ที่ใช้ 
เตรียมตัวอย่างนํ้ามันดีเซลที่ผสมสารมาร์คเกอร์ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายให้มีความเข้มข้น 40 
ppm แล้วนําไปตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ด้วยเครื่องตรวจวัดของผู้ประสงค์จะเสนอราคาบันทึกผลการ
ตรวจวัด  จากน้ันนําสีเขียวของบริษัทผู้ผลิตนํ้ามันเรือประมงแต่ละรายผสมลงในนํ้ามันดีเซลที่ผสมสารมาร์คเกอร์
ข้างต้น โดยให้มีเน้ือสีปริมาณ 12 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามข้อกําหนดของกรมธุรกิจพลังงาน แล้วนําตัวอย่างที่ได้
ไปตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดของผู้เสนอราคา เพ่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดก่อนเติมสีเขียวและหลังเติมสี
เขียว 
เกณฑ์กาํหนด  คือ ค่าที่ได้จากการตรวจวัดจะต้องอยู่ในช่วง +10%(บวก/ลบ 10%) ของความเข้มข้นที่
เตรียม 
 

3.6การทดสอบความคงตัวของสารมาร์คเกอร์ต่อสภาวะแวดล้อม 
เตรียมตัวอย่างนํ้ามันดีเซลที่ผสมสารมาร์คเกอร์ของผู้เสนอราคาแต่ละรายให้มีความเข้มข้น 40 ppm โดยใช้
นํ้ามันดีเซลส่งออกหรือนํ้ามันเรือประมงที่เตรียมไว้ในข้อ 2.3เพ่ือทําการทดสอบตามสภาวะที่กําหนด ดังน้ี 
 
3.6.1 การทดสอบความคงตัวจากการผสมนํ้าทะเล 20% และให้ความร้อน ณ อุณหภูมิประมาณ 60oC 

นําตัวอย่างนํ้ามันดีเซลส่งออกและน้ํามันเรือประมงที่มีความเข้มข้นของสารมาร์คเกอร์ 40 ppmผสม
ด้วยนํ้าทะเล 20%ที่ใส่ภาชนะโลหะปิดฝา เขย่าเป็นเวลา 1 นาที ทําการตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ แล้ว
บันทึกผลการตรวจวัดก่อนนําตัวอย่างดังกล่าวไปแช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ(Water bath)ณ อุณหภูมิ 60oC 
โดยแช่วันเว้นวันนานประมาณ 6ช่ัวโมงต่อวัน  จากนั้นทําการตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์โดยใช้เครื่องมือของผู้
เสนอราคาแต่ละราย บันทึกผลการทดสอบวันเว้นวัน เป็นระยะเวลาประมาณ 15 วัน 



  10

 เกณฑ์กําหนด  คือ ค่าที่ได้จากการวัดจะต้องไม่เกิน + 10%(บวก/ลบ 10%) ของความเข้มข้น
ที่เตรียม 
            3.6.2  การทดสอบความคงตัวจากการผสมนํ้า 20% และบรรจุตัวอย่างในภาชนะโลหะปิดฝาต้ังทิ้งไว้
กลางแสงแดด 
นําตัวอย่างนํ้ามันดีเซลส่งออกและนํ้ามันเรือประมงที่มีความเข้มข้นของสารมาร์คเกอร์ที่ 40 ppmผสมด้วยนํ้า 
20%ที่ใส่ภาชนะโลหะ ปิดฝา เขย่าเป็นเวลา1 นาที  ทําการตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ แล้วบันทึกผลการ
ตรวจวัดก่อนนําตัวอย่างดังกล่าวไปต้ังทิ้งไว้กลางแสงแดดทุกวัน วันละประมาณ6ช่ัวโมงต่อวันจากน้ันทําการ
ตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์โดยใช้เครื่องมือของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย บันทึกผลการทดสอบวัน
เว้นวัน เป็นระยะเวลาประมาณ 15 วัน 
 เกณฑ์กําหนด  คือ ค่าที่ได้จากการวัดจะต้องไม่เกิน + 10%(บวก/ลบ 10%) ของความเข้มข้น
ที่เตรียม 
 

3.7 การทดสอบผลกระทบของสารมาร์คเกอร์ที่มีต่อคุณภาพนํ้ามันดีเซลส่งออกหรือนํ้ามันเรือประมง 
เตรียมตัวอย่างนํ้ามันดีเซลส่งออกหรือนํ้ามันเรือประมง(ที่เตรียมไว้ในข้อ 2.3)ผสมสารมาร์คเกอร์ของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ละราย ให้มีความเข้มข้น 40ppm เพ่ือทดสอบเปรียบเทียบคุณภาพก่อนเติมและหลังเติมสาร
มาร์คเกอร์ โดยทดสอบตามรายการ ดังน้ี 
3.7.1ความถ่วงจําเพาะ ณ อุณหภูมิ 15.6/15.6oC 
3.7.2ดัชนีซีเทน 
            3.7.3ความหนืด ณ อุณหภูมิ 40oC 
3.7.4จุดไหลเท 
3.7.5จุดวาบไฟ 
3.7.6ปริมาณกํามะถัน 

3.7.7ค่าการกลั่น 
3.7.8  สี  
3.7.9  ลักษณะที่ปรากฏ (ได้แก่  สี   ตะกอน  เป็นต้น)และลักษณะการละลายเป็นเน้ือเดียวกันระหว่างนํ้ามัน
ดีเซลและสารมาร์คเกอร์ 

เกณฑ์กําหนด  คือ สารมาร์คเกอร์จะต้องไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพนํ้ามันดีเซลส่งออกหรือนํ้ามัน
เรือประมงโดยคุณสมบัติดังกล่าวต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปเกินกว่าข้อกําหนดหรือค่าสูงสุดที่กําหนดของน้ํามัน
ดีเซลส่งออกหรือนํ้ามันเรือประมงของทุกบริษัท ณ วันที่ประกวดราคา 

 

3.8 การทดสอบการกระจายตัวของสารมาร์คเกอร์ในนํ้ามันดีเซล 
3.8.1 การทดสอบในห้องปฏิบัติการ 
ทําการทดสอบการกระจายตัวของสารมาร์คเกอร์ในนํ้ามันดีเซลส่งออก ดังน้ี  
         3.8.1.1 วิธีที่ 1  ใส่สารมาร์คเกอร์ในภาชนะก่อนแล้วเติมนํ้ามันดีเซลให้มีความเข้มข้นของ

สารมาร์คเกอร์ประมาณ 40 ppm ทําการช่ังนํ้าหนักสารมาร์คเกอร์โดยใช้ไมโครปิเปต(micropipette) หยดสาร
มาร์คเกอร์ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 1 ลิตร ให้มีนํ้าหนักประมาณ 0.0400 กรัมบันทึกนํ้าหนักจริงที่หยดสารมาร์ค
เกอร์ลงไป แล้วเติมนํ้ามันดีเซลส่งออกที่บรรจุอยู่ใน volumetric flask ขนาด 1 ลิตร ลงไปในบีกเกอร์ดังกล่าวที่
ความสูงไม่เกินขอบบีกเกอร์ไม่ต้องเขย่า นํามาต้ังทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 6 ช่ัวโมง แล้วตรวจวัดปริมาณสารมาร์ค
เกอร์ ณ ที่ 3 ระดับ (บน กลาง ล่าง) โดยใช้เครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้เสนอราคา จากนั้นนําตัวอย่างมา
ตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์โดยใช้เครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแล้วบันทึกผล
การทดสอบ 

          3.8.1.2 วิธีที่ 2  ใส่สารมาร์คเกอร์ลงในภาชนะท่ีมีนํ้ามันดีเซลให้ได้ความเข้มข้น 40 ppm 
โดยเติมนํ้ามันดีเซลส่งออกที่บรรจุอยู่ใน volumetric flask ขนาด 1 ลิตร ลงในบีกเกอร์ขนาด 1 ลิตรจากน้ันช่ัง
นํ้าหนักสารมาร์คเกอร์โดยใช้ไมโครปิเปต(micropipette) หยดสารมาร์คเกอร์ใส่ในบีกเกอร์ที่มีนํ้ามันดีเซลดังกล่าวใน
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ระดับเดียวกับขอบของบีกเกอร์ ให้มีนํ้าหนักประมาณ 0.0400 กรัมบันทึกนํ้าหนักจริงที่หยดสารมาร์คเกอร์ลงไป
นํามาต้ังทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 6 ช่ัวโมง  แล้วตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ ณ ที่ 3 ระดับ (บน กลาง ล่าง) โดยใช้
เครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาจากนั้นนําตัวอย่างมาตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์
โดยใช้เครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา แล้วบันทึกผลการทดสอบ 

 

เกณฑ์กําหนด  คือ ค่าที่ได้จากการวัด(ทั้ง 2 วิธี) ในแต่ละระดับ(บน  กลาง  ล่าง)จะต้องอ่านค่าได้อยู่
ในช่วง +10%(บวก/ลบ 10%) ของความเข้มข้นที่เตรียมโดยไม่ต้องหาค่าเฉล่ีย 
 

3.8.2 การทดสอบในภาคสนาม 
                  ทําการเติมสารมาร์คเกอร์(ตามสัดส่วนต่อนํ้ามันดีเซลส่งออกให้มีความเข้มข้น 40 ppm) ลงใน
นํ้ามันดีเซลขณะทําการสูบถ่ายลงรถบรรทุกนํ้ามันเพ่ือทําการขนส่ง จากน้ันให้รถบรรทุกนํ้ามันทําการขนส่ง
ตามปกติ ตามระยะทางและเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แล้วเก็บตัวอย่างนํ้ามันในระดับ บน  กลาง  และล่าง 
มาทําการทดสอบหาปริมาณสารมาร์คเกอร์ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
และบันทึกผลการทดสอบทั้ง 3 ระดับ 
 เกณฑ์กําหนดคือ ค่าที่ได้จากการวัดในแต่ละระดับ (บน กลาง ล่าง) จะต้องอ่านค่าได้ไม่ตํ่ากว่า 
32 ppmโดยไม่ต้องหาค่าเฉล่ีย 
 

3.9การทดสอบคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Property) ของสารมาร์คเกอร์และเครื่องมือ
ตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ 
3.9.1การทดสอบนํ้ามันดีเซลที่จําหน่ายภายในประเทศและนําเข้าโดยไม่เติมสารมาร์คเกอร์ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาใช้เครื่องมือตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของตนเองตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ในนํ้ามันดีเซล
ทุกประเภทท่ีจําหน่ายภายในประเทศและทุกย่ีห้อที่จําหน่ายภายในป๊ัมหรือสถานีบริการ(ได้แก่ คาลเท็กซ์ เชลล์  
บางจาก  ปตท. ปิโตรนาสเอสโซ่  PTT  IRPC PT PURE เป็นต้น) และตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ในนํ้ามัน
ดีเซลนําเข้าจากทุกแหล่งที่สามารถหาตัวอย่างได้  โดยนํ้ามันดีเซลดังกล่าวไม่ต้องเติมสารมาร์คเกอร์ 
เกณฑ์กําหนด  คือ   ค่าที่ได้จากการวัดจะต้องอ่านค่าได้ไม่เกิน 5 ppm 
 

3.9.2 การทดสอบนํ้ามันดีเซลที่ผสมด้วยนํ้ามันเตาที่ไม่เติมสารมาร์คเกอร์ 
เตรียมตัวอย่างนํ้ามันดีเซลที่ผสมด้วยนํ้ามันเตา 0.1% w/v และ 0.5% w/vโดยไม่ต้องเติมสารมาร์คเกอร์ 
แล้วแบ่งให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ 
เกณฑ์กําหนด  คือ  เครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องอ่านค่าได้ไม่เกิน 5 ppm 
 

4. หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการทดสอบสารมาร์คเกอร์ 
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนําวิธีการทดสอบหาปริมาณสารมาร์คเกอร์ และวิธีการเตรียมนํ้ามันมาตรฐาน
ความเข้มข้น 40 ppm มาแสดงก่อนทําการทดสอบ 
4.2 จํานวนสารมาร์คเกอร์ที่นํามาทดสอบจะต้องนํามาไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัมโดยใส่มาในภาชนะเดียว 
4.3  การเตรียมความเข้มข้นของสารมาร์คเกอร์ให้เตรียมเป็นนํ้าหนักต่อปริมาตร 
4.4  การอ่านผลการทดสอบให้ทําการทดสอบ 2 ครั้ง แล้วรายงานผลการทดสอบเป็นค่าเฉลี่ยถ้าการอ่าน
ผลมีปัญหาให้ดําเนินการ  ดังน้ี 
4.4.1 กรณีการอ่านดังกล่าวแตกต่างเกินช่วง+10%(บวก/ลบ 10%) ของความเข้มข้นที่เตรียมให้ทําการ
ทดสอบครั้งที่ 3 แล้วหาค่าเฉล่ีย 
4.4.2 กรณีที่การอ่านค่าในครั้งที่ 3 แตกต่างจาก 2 ครั้งแรกเกินช่วง+ 10%(บวก/ลบ10%) ของความเข้มข้น
ที่เตรียม ให้ทําการบันทึกค่าที่วัดได้ทั้งหมด แล้วให้ทําการหยุดการทดสอบช่ัวคราว ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการพิจารณาประกวดราคา 
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4.4.3  ถ้าการอ่านผลยังมีปัญหาให้นํานํ้ามันมาตรฐานความเข้มข้น 40 ppm(จากข้อ 2.1.1) มาทําการ
ตรวจวัดอีกครั้งหน่ึง เพ่ือยืนยันว่าเครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ยังคงทํางานเป็นปกติถ้าเครื่องมืออยู่ในภาวะ
ปกติ ให้ทําการทดสอบต่อไป 
4.4.4ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเคร่ืองทํางานผิดปกติ หรือทดสอบแล้วยังเป็นไปตามกรณีข้อ 4.4.2 ให้ทําการหยุดทําการ
ทดสอบ แล้วให้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบในหัวข้อน้ันๆ 
4.5ตัวเลขความเข้มข้นที่อ่านได้จากเคร่ืองตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ต้องอ่านค่าได้เป็นเลขทศนิยม 1 ตําแหน่ง 
4.6 รวมระยะเวลาในการทดสอบทั้งหมดประมาณ 40 วันทําการ 
4.7 รายการทดสอบดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยข้ึนอยู่กับคณะกรรมการ
ประกวดราคาเป็นผู้กําหนด 
4.8 ขณะทําการทดสอบในแต่ละรายการทดสอบหากพบว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีผลการทดสอบไม่
ผ่านในรายการทดสอบน้ัน ให้หยุดทําการทดสอบเพ่ือรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาประกวด
ราคาต่อไป 
4.9กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการทดสอบในขั้นตอนข้อใด แล้วถูกตัดสินว่าไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ในขั้นตอนน้ัน ผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวไม่สามารถเข้าทดสอบ หรือเข้าสังเกตการณ์การทดสอบส่วนที่
เหลือ 
4.10 ผลการทดสอบที่ได้จากการทดสอบคร้ังน้ีให้ถือเป็นข้อมูลทางราชการในกรมสรรพสามิต ห้ามนําไปใช้ใน
การอ่ืนซึ่งมิใช่เพ่ือการพิจารณาคัดเลือกสารมาร์คเกอร์ของกรมสรรพสามิต 
4.11 ในการทดสอบเพ่ือพิจารณาการประกวดราคา กรณีการทดสอบใดที่ต้องใช้ภาชนะหรือเคร่ืองแก้ว ผู้
ทดสอบต้องกล้ัว (Rinse) ภาชนะหรือเครื่องแก้วด้วยตัวอย่างหรือสารที่จะใส่ในภาชนะน้ันๆก่อนการใช้งานทุก
ครั้ง 
4.12 กรณีที่ขั้นตอนการทดสอบใดไม่มีความชัดเจน ให้คณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาเป็นผู้ช้ีขาด โดย
ไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ 

___________________________ 
 

 


