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อภิธานศัพท์ 
ค ำย่อและสัญลักษณ ์

 
ADV(Advance) 

 
กำรค้นหำระดับสูง ใช้เมื่อต้องกำรข้อมูลท่ีมีควำม
หลำกหลำย 

STD(standard)  กำรค้นหำพ้ืนฐำน กรอกข้อมูลท่ีต้องกำรค้นหำ 
กระดิ่ง 

 
สัญญำณแจ้งเตือนว่ำยังไม่มีกำรแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบ
งำน 

กระดิ่งมีสัญญำณ
เตือน  

สัญญำณแจ้งเตือนว่ำมีกำรแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบงำน 

กำรตั้งค่ำ 
 

ใช้ในกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำต่ำงๆ  
 

แก้ไข  ใช้แก้ไชข้อมูลในใบรำยงำน หรือเรียกดูใบรำยงำน 
แก้ไข  ใช้ในกำรแก้ไขใบตรวจร่วม  
ค้นหำ  ค้นหำข้อมูลใบงำน 
ค้นหำสถำนะ  ใช้ค้นหำสถำนะของเอกสำร 
ดำวน์โหลด Excel 

 
ดำวนโ์หลด ในรูปแบบเอกสำร Excel เพ่ือน ำข้อมูล
ไปใช ้

แดชบอร์ด  หน้ำต่ำงท่ีใช้แสดงผลโดยรวมของระบบท้ังหมด 
ตรวจเข้ำด่ำน   

 
ใช้ยืนยันสถำนะรถยนต์ว่ำได้เข้ำรอกำรตรวจปล่อย
แล้ว 

เปลี่ยนแปลงข้อมูล  ใช้เพื่อยืนยันในกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบงำน 
เปลี่ยนภำษำ 

 
เปลี่ยนภำษำไทยภำษำอังกฤษ 

พิมพ์รำยงำน 
 

ใช้ในกำรพิมพ์รำยงำนกำรจ่ำยน้ ำมันและผลิตภัณฑ์
น้ ำมัน ภษ. ๐๑-๒๘ 

ยกเลิก 
 

ใช้ยกเลิกใบตรวจร่วมทำงรถยนต์ที่มีปัญหำ เช่น  ไม่
พบรถยนต์ทะเบียนนั้นได้ท ำกำรปล่อยจำกด่ำน 

ย้อนกลับ 
 

ใช้ย้อนกลับไปหน้ำต่ำงก่อน 

รถยนต์  สัญลักษณ์รถบรรทุกน้ ำมัน 
รำยงำน 

 
ใช้ดูรำยงำนย้อนหลัง และ บันทึกกำรตรวจปล่อยรถ
น้ ำมัน 
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เรือ  สัญลักษณ์เรือ 
บันทึก  ท ำกำรบันทึกข้อมูลกำรตรวจปล่อยรถ 
สถำนะตีกลับ
เอกสำร        

เอกสำรไม่ถูกต้อง ให้ท ำกำรแก้ไขตำมหมำยเหตุที่
ระบ ุ

สถำนะท ำลำย
เอกสำร    

เอกสำรท่ีมีปัญหำ เช่นเลขที่ซ้ ำ หรือ มีกำรผิดพลำด
ในกำรอนุมัติ 

สถำนะใบตรวจ
ร่วม  

ใบตรวจร่วมท่ีได้รับกำรสร้ำงจำกข้อมูลต้นทำงขึ้นเป็น
ฉบับร่ำง 

สถำนะยืนยัน
เอกสำร        

ยืนยันควำมถูกต้องของเอกสำรให้ท ำกำรขนส่งได้ 

สถำนะรอยืนยัน
เอกสำร    

รอกำรยืนยันควำมถูกต้องของเอกสำรให้ท ำกำรขนส่ง
ได ้

สถำนะร่ำงเอกสำร      
  

เอกสำรท่ียังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน รอข้อมูลเพิ่มเติม 

สถำนะไม่มีกำร
ตรวจ  

ยังไม่มีกำรตรวจสอบระหว่ำงทำง 

ส ถ ำ น ะ ก ำ ลั ง
เดินทำง  

รถท่ีออกจำต้นทำงโรงกลั่นไปยังด่ำนส่งออก
ปลำยทำง 

สถำนะผ่ำนกำร
ตรวจปลำยทำง  

ผ่ำนกำรตรวจสอบกำรขนส่งมันระหว่ำงทำง 

สถำนะไม่ผ่ำนกำร
ตรวจปลำยทำง  

ไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบกำรขนส่งมันระหว่ำงทำง 
 

สร้ำงข้อมูลเอกสำร  ใช้เพื่อสร้ำงเอกสำรใหม่ 
แสดงผล 

 
ใช้ดูรำยงำนกำรจ่ำยน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมัน ภษ. 
๐๑-๒๘ 

ส่งออกแล้ว   
 

กรณีท่ีรถได้มีกำรตรวจปลำยทำงแล้ว  เจ้ำหน้ำท่ี
สำมำรถท ำกำรตรวจปล่อยรถได้ 
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 1.ความเป็นมา 
บุคคลผู้มีหน้ำท่ีเสียภำษีโดยปกติแล้วตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต 

พ.ศ. 2527 นั้นกำรช ำระภำษีต้องกระท ำโดยบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดในกำรช ำระภำษีซึ่งจะหมำยรวมถึงผู้
ได้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนหรือจัดกำรแทน ในลักษณะกำรกระท ำแบบตัวกำรตัวแทนด้วย
ตำมท่ีได้บัญญัติในมำตรำ 7  คือ ผู้ประกอบอุตสำหกรรม ผู้ประกอบกิจกำรสถำนบริกำร ผู้น ำเข้ำ และ
ผู้อื่น 

  ควำมรับผิดในอันท่ีจะต้องเสียภำษี  หมำยถึง เหตุกำรณ์หรือกรณี ท่ีก่อให้เกิดควำม
รับผิดชอบท่ีผู้มีหน้ำท่ีเสียภำษีสรรพสำมิตต้องช ำระภำษีเมื่อเหตุกำรณ์เช่นว่ำนั้นได้เกิดขึ้น แบ่งพิจำรณำ
เป็น 

  กรณีท่ีเป็นสินค้ำท่ีผลิตในรำชอำณำจักร แยกอธิบำยได้ตำมมำตรำ 10 วรรคแรก (1) แห่ง
พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต 2527 ได้ดังนี้ คือ สินค้ำท่ีได้ผลิตขึ้นในโรงอุตสำหกรรมนั้น หำกน ำออก
จำกเขตโรงอุตสำหกรรมหรือน ำสินค้ำนั้นไปแล้ว ถือว่ำมีหน้ำท่ีต้องยื่นแบบเพื่อช ำระภำษีสรรพสำมิตทันที 
เช่น โรงอุตสำหกรรมได้ท ำกำรผลิตเครื่องปรับอำกำศ และได้น ำเครื่องปรับอำกำศท่ีตนได้ผลิตนั้นไปติดตั้งใน
ส ำนักงำนซึ่งตั้งอยู่ในรั้วของโรงอุตสำหกรรม ก็ต้องช ำระภำษีทันท่ีท่ีกำรติดตั้งส ำเร็จ 

 กรณีท่ีสินค้ำอยู่ในโรงอุตสำหกรรม ให้ถือว่ำควำมรับผิดในอันท่ีจะต้องเสียภำษีเกิดขึ้นเมื่อน ำ
สินค้ำนั้นออกจำกโรงอุตสำหกรรม เว้นแต่เป็นกำรน ำออกไปเก็บไว้ในคลังสินค้ำทัณฑ์บน คลังสินค้ำทัณฑ์บน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร เขตปลอดอำกร หรือเขตอุตสำหกรรมส่งออก โดยกรณีนี้ให้รวมถึงกำรท่ีผู้
ประกอบอุตสำหกรรมได้น ำสินค้ำท่ีตนได้ผลิตขึ้นนั้นไปใช้ในโรงอุตสำหกรรมด้วย กล่ำวคือหำกถ้ำสินค้ำนั้นได้
เก็บอยู่ในคลังสินค้ำทัณฑ์บน คลังสินค้ำทัณฑ์บนตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร เขตปลอดอำกร หรือเขต
อุตสำหกรรมส่งออก ให้ถือว่ำควำมรับผิดในอันท่ีจะต้องเสียภำษีเกิดทันทีท่ีน ำสินค้ำออกมำเว้นแต่จะ
น ำออกไปเพื่อน ำไปเก็บยังโรงอุตสำหกรรม หรือน ำไปเก็บยังคลังสินค้ำทัณฑ์บน คลังสินค้ำทัณฑ์บนตำม
กฎหมำยศุลกำกร เขตปลอดอำกร หรือเขตอุตสำหกรรมส่งออกแห่งอื่น ๆ และให้รวมถึงกรณีท่ีน ำสินค้ำท่ีอยู่
ในสถำนท่ีเช่นว่ำนั้นไปใช้ในสถำนท่ีนั้น ๆ ด้วย 
 กรณีสินค้ำนั้นยังคงเก็บรักษำในโรงอุตสำหกรรมหรือคลังสินค้ำทัณฑ์บน คลังสินค้ำทัณฑ์บน
ตำมกฎหมำยศุลกำกร เขตปลอดอำกร หรือเขตอุตสำหกรรมส่งออก โดยไม่ได้น ำสินค้ำนั้นออกมำแต่ว่ำได้
เกิดควำมรับผิดในกำรเสียภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมหมวด 4 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎำกร  ไม่ว่ำท้ังหมดหรือ
บำงส่วนก่อนท่ีจะน ำสินค้ำนั้นออกไป ให้ถือว่ำเกิดควำมรับผิดในอันท่ีจะต้องเสียภำษีพร้อมกันกับควำมรับ
ผิดในอันท่ีจะต้องเสียภำษีมูลค่ำเพิ่มนั้นด้วย 
  กรณีดัดแปลงให้เกิดขึ้นเมื่อกำรดัดแปลงสิ้นสุดลง 
 กรณีน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรควำมรับผิด ย่อมเกิดขึ้น ในเวลำเดียวกับควำมรับผิดในอัน
จะต้องเสียภำษีศุลกำกร ส ำหรับของท่ีน ำเข้ำตำมกฎหมำยว่ำศุลกำกร เว้นแต่กรณีสินค้ำนั้นได้เก็บอยู่ใน
คลังสินค้ำทัณฑ์บนตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร ให้ถือได้ว่ำควำมรับผิดเกิดขึ้นในเวลำท่ีน ำสินค้ำออกจำก
คลังสินค้ำทัณฑ์บน ตำมมำตรำ 10(3)  ส่วนควำมรับผิดในอันท่ีจะต้องเสียภำษีศุลกำกร ส ำหรับของท่ี
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น ำเข้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกรนั้นตำมพระรำชบัญญัติศุลกำกร พุทธศักรำช 2469 ได้ก ำหนดควำม
รับผิดในอันจะต้องเสียภำษีศุลกำกรไว้ในมำตรำ 10 ทวิ   ประกอบกับมำตรำ 41  สรุปสำระส ำคัญได้คือ
ควำมรับผิดในอันจะต้องเสียภำษีศุลกำกรส ำหรับของที่น ำเข้ำเกิดขึ้นในเวลำท่ีน ำเข้ำ 

2.ปัญหาและอุปสรรค 
 จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นว่ำกรมสรรพสำมิตจัดเก็บภำษีจำกผู้ประกอบอุตสำหกรรม  ผู้
ประกอบกิจกำรสถำนบริกำร ผู้น ำเข้ำ และผู้อื่น ดังนั้นรัฐจึงต้องเข้มงวดในกำรตรวจสอบ ควบคุม 
โดยเฉพำะน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมันท่ีส่งออกนอกรำชอำณำจักร ท้ังนี้เพ่ือมิให้มีกำรลักลอบน ำกลับเข้ำมำ
จ ำหน่ำยในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อภำษีสรรพสำมิตเพรำะน้ ำมันส่งออกได้รับกำรยกเว้นภำษี
สรรพสำมิตนั่นเอง ปัจจุบันน้ ำมันดีเซลอัตรำภำษี 4.250 บำท/ลิตร และน้ ำมันเบนซินอัตรำภำษี 5.600 
บำท/ลิตร (อัตรำภำษีตั้งแต่วันท่ี 11 มีนำคม 2558 เป็นต้นไป ตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง ฉบับท่ี 
130) โดยกรมสรรพสำมิตจัดเก็บภำษีผู้ประกอบอุตสำหกรรมโรงกลั่นน้ ำมันท่ีจังหวัดชลบุรี จังหวัดชุมพร 
และกรุงเทพมหำนคร เป็นต้น  

จำกสถิติกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต ถือได้ว่ำสินค้ำน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมัน เป็นแหล่ง
รำยได้ท่ีส ำคัญของรัฐ จำกปีงบประมำณ 2553 ถึงปีงบประมำณ 2557 กรมสรรพสำมิตจัดเก็บภำษี
น้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมัน ได้ดังนี้ 

ปีงบประมำณ 2553 จัดเก็บได้ 152,825.11   ล้ำนบำท 
ปีงบประมำณ 2554 จัดเก็บได้ 117,914.03  ล้ำนบำท 
ปีงบประมำณ 2555 จัดเก็บได้         61,061.24   ล้ำนบำท 
ปีงบประมำณ 2556 จัดเก็บได้         63,532.08   ล้ำนบำท 
ปีงบประมำณ 2557 จัดเก็บได้  63,402.64    ล้ำนบำท 

(ปัจจุบันอัตรำภำษีสรรพสำมิตส ำหรับสินค้ำน้ ำมันดีเซล ได้เพิ่มขึ้นจำกอัตรำลิตรละ 3.250 บำท เป็นลิตร
ละ 4.250 บำท ตั้งแต่วันท่ี 11 มีนำคม 2558 เป็นต้นมำ ตำมประกำศกระทรวงกำรคลังฉบับท่ี 130) 
จำกสถิติจะเห็นได้ว่ำกำรจัดเก็บภำษีน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมันได้เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง (ยกเว้น
ปีงบประมำณ 2555-2556 รัฐบำลใช้มำตรกำรลดอัตรำภำษีน้ ำมันดีเซลเหลือลิตรละ 0.005 บำท) 
เป็นผลสืบเนื่องมำจำกกรมสรรพสำมิตได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบ
น ำเข้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งได้มีมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรป้องปรำม อำทิ ทำงทะเล (เรือ) กำรด ำเนินกำรติดตั้ง 
Additive injector system เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพระบบควบคุมกำรฉีดสำร Marker ในน้ ำมันส่งออกนอก
รำชอำณำจักร ทำงเรือ ทำงรถยนต์ มำตรวัดน้ ำมันอัตโนมัติท่ีคลังน้ ำมันชำยฝั่ง กำรน ำระบบติดตำม
รถยนต์ส ำหรับขนส่งน้ ำประเภทมันดีเซล เพื่อกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศ นอกจำกนี้กรมสรรพสำมิตยัง
ใช้มำตรกำรเชิงรุกในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องปรำม ก ำกับดูแล ติดตำมและตรวจสอบกำรขนส่ง
น้ ำมันดีเซลที่ขอยกเว้นภำษีท้ังทำงทะเล (เรือ) และทำงบก (รถยนต์) เป็นต้น 
 ในปัจจุบันโรงกลั่นน้ ำมันจะมีกำรส่งน้ ำมันดีเซลไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ ทำงรถยนต์ ซึ่ง
ได้รับกำรยกเว้นภำษีสรรพสำมิต ปัจจุบันกำรตรวจสอบ ควบคุมและรำยงำนน้ ำมันดังกล่ำวยังไม่ทันสมัย
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อำศัยกำรส่งรำยละเอียดทำงโทรสำร (Fax) ซึ่งมีข้อผิดพลำดได้ง่ำย เช่น สัญญำณ Fax ไม่มี หรือเจ้ำหน้ำท่ี
ผู้ด ำเนินกำรเอกสำรลืมส่งเอกสำรทำง Fax ก่อให้เกิดปัญหำและอุปสรรคต่อกำรป้องกันและปรำบปรำม 
และกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษี ซึ่งควรจะจัดหำเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีเข้ำมำด ำเนินกำรในกำรตรวจสอบ 
ควบคุมและรำยงำนน้ ำมันท่ีออกจำกต้นทำงโรงกลั่นน้ ำมัน  โดยเฉพำะน้ ำมันท่ีส่งออกนอกรำชอำณำจักร
ทำงรถยนต์ ซึ่งน้ ำมันดังกล่ำวได้รับกำรยกเว้นภำษี เช่น กำรแสดงข้อมูลของน้ ำมันท่ีออกจำกโรงกลั่นทำง
รถยนต์ (ป้อนข้อมูลจำกโรงกลั่นน้ ำมัน) ให้มำแสดงผลท่ีศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม กรม
สรรพสำมิต แบบออนไลน์ (Online) กำรระบุสถำนีปลำยทำง (ส่งออกไปยังต่ำงประเทศ) ปริมำณน้ ำมันท่ี
ขนย้ำย ชนิดน้ ำมัน บริษัทเจ้ำของรถท่ีขนย้ำย ทะเบียนรถ ปริมำณน้ ำมัน ปริมำณสำร Marker ท่ีผสมใน
น้ ำมัน และกำรเรียกดูข้อมูลดังท่ีกล่ำวมำย้อนหลังได้ (History) และเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรเชื่อมต่อ
สื่อสำรระหว่ำงส ำนักงำนสรรพสำมิตประจ ำโรงกลั่น และกรมสรรพสำมิต แบบดิจิตอลมำตรฐำน DMX 
(Digital Mobile eXchange) ท่ีรองรับ ETSI Tetra ท่ีสำมำรถท ำกำรเชื่อมต่อสื่อสำรเป็นรำยบุคคล 
(Individual) แบบกลุ่ม (Group) พร้อมท้ังระบบบันทึกกำรเชื่อมต่อสื่อสำรให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลัง 
ท้ังนี้ เพื่อลดควำมเสี่ยงท่ีจะมีกำรลักลอบน ำน้ ำมันดีเซลส่งออกนอกรำชอำณำจักรท่ีได้รับกำรยกเว้นภำษี
หรือคืนภำษี ถูกน ำกลับมำใช้จ ำหน่ำยภำยในประเทศหรือแจ้งส่งออกเท็จ ดังท่ีเคยตกเป็นข่ำวกำรจับกุม
มำแล้วหลำยคดี ซึ่งท่ีกล่ำวมำมีผลกระทบต่อภำษีสรรพสำมิตน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมันเป็นจ ำนวนมำกใน
แต่ละปี อีกท้ังยังเป็นกำรควบคุมตรวจสอบกำรขนย้ำยน้ ำมันจำกต้นทำงโรงกลั่นน้ ำมันท่ียังมิได้เสียภำษี
ออกไปจ ำหน่ำยภำยในประเทศอีกด้วย เพ่ือเพิ่มศักยภำพในกำรป้องปรำมและบริหำรกำรจัดเก็บภำษี โดย
ใช้มำตรกำรเชิงรุกเป็นกำรบูรณำกำร และเพิ่มสมรรถนะบุคลำกรและเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงโดยกำรน ำเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมท่ีสุดต่อภำรกิจของกำรปรำบปรำมมำปฏิบัติงำนจริง 
และสนับสนุนกลยุทธ์ท่ี 5.2 บริหำรงำนด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทันสมัย จึงเห็ นควรติดตั้ง 
“ระบบตรวจสอบ ควบคุม และรำยงำนน้ ำมันส่งออกนอกรำชอำณำจักรทำงรถยนต์ ณ ต้นทำงโรงกลั่น
น้ ำมันท้ังหมด ของศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม กรมสรรพสำมิต ”  
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3.วัตถุประสงค์การด้าเนินโครงการ 

 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำกับระบบตรวจสอบ ควบคุม สืบค้นและรำยงำนน้ ำมันส่งออก
นอกรำชอำณำจักรทำงรถยนต์ ได้ตลอดเวลำ 

 เพื่อป้องกันมิให้มีกำรน ำน้ ำมันดีเซลท่ีส่งออกนอกรำชอำณำจักรทำงรถยนต์ท่ีได้รับกำร
ยกเว้นภำษีหรือคืนภำษี ถูกน ำกลับมำใช้หรือจ ำหน่ำยภำยในประเทศหรือแจ้งส่งออกเท็จ 

 เพ่ือสกัดกั้นขบวนกำรผู้ค้ำน้ ำมันท่ีทุจริตหรือกระท ำผิดกฎหมำยจำกต้นทำงโรงกลั่นน้ ำมัน 
 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำม และกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษีน้ ำมัน

และผลิตภัณฑ์น้ ำมันโดยใช้มำตรกำรเชิงรุก รองรับกำรเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงกำรรองรับ AEC ในปี 2558 

 เพื่อควบคุมกำรลักลอบน ำน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมันออกจำกต้นทำงโรงกลั่นน้ ำมันไป
จ ำหน่ำยโดยไม่ได้เสียภำษีสรรพสำมิต  

 เพ่ือควบคุม ก ำกับ ดูแล และตรวจสอบ ให้กำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษีและกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมของสินค้ำประเภทน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมันเป็นไปอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส และ
เป็นธรรม รวมถึงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

 มีฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรขนย้ำยน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมันออกจำกต้นทำงโรงกลั่นน้ ำมัน 
ทำงรถยนต์ เพื่อใช้ในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท ำผิดเกี่ยวกับกำรลักลอบกำร
ขนย้ำยน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมันออกจำกโรงกลั่นน้ ำมัน 

 ผู้กระท ำผิดกฎหมำยลดน้อยลงหรือหมดไปในท่ีสุด 

4.ขอบเขตการด้าเนินโครงการ 
 ด ำเนินงำนส ำรวจ ออกแบบ พัฒนำและติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรำยงำนน้ ำมันส่งออก
นอกรำชอำณำจักรทำงรถยนต์ ณ ต้นทำงโรงกลั่นน้ ำมันท้ังหมดของศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กรมสรรพสำมิต ประกอบด้วยโรงกลั่น SPRC  PTTGC  IRPC  ESSO และ THAI OILรำยละดังต่อไปนี้  

 งำนส ำรวจ และติดตั้งสถำนีแม่ข่ำยระบบดิจิตอลมำตรฐำน DMX (Digital Mobile 
eXchange) รองรับ ETSI Tetra ท่ีสำมำรถสื่อสำรแบบรำยบุคคล (Individual) แบบกลุ่ม 
(Group) พร้อมท้ังระบบบันทึกกำรติดต่อสื่อสำร ท่ีกรมสรรพสำมิต 

 งำนพัฒนำอุปกรณ์ระบบสถำนีแม่ข่ำยรับ ส่ง ข้อมูลแบบดิจิตอลมำตรฐำน DMX (Digital 
Mobile eXchange BS) รอ งรั บ  ETSI Tetra ท่ี ส ำม ำรถ สื่ อ ส ำรแ บ บ รำย บุ ค ค ล 
(Individual) แบบกลุ่ม (Group) ท่ีกรมสรรพสำมิต 

 งำนพัฒนำระบบชุดค ำสั่งควบคุมกำรท ำงำนอุปกรณ์สถำนีแม่ข่ำยกำรรับ ส่ง ข้อมูลแบบ
ดิ จิ ต อ ล ม ำต รฐำน  DMX (Digital Mobile eXchange BS) รอ งรั บ  ETSI Tetra ท่ี
ส ำนักงำนสรรพสำมิตโรงกลั่นน้ ำมัน ท่ีกรมสรรพสำมิต 
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 งำนออกแบบระบบสถำนีลูกข่ำยรับ ส่ง ข้อมูลแบบดิจิตอลมำตรฐำน DMX (Digital 

Mobile eXchange) รองรับ ETSI Tetra ท่ีสำมำรถสื่อสำรแบบรำยบุคคล (Individual) 
แบบกลุ่ม (Group) ท่ีส ำนักงำนสรรพสำมิตโรงกล่ันน้ ำมันท้ังหมด 

 งำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกลำงแบบรวมศูนย์ (Dispatcher system) ควบคุมกำร
ท ำงำนระบบสถำนีแม่ข่ำย และลูกข่ำยกำรรับ ส่ง ข้อมูลแบบดิจิตอลมำตรฐำน DMX 
(Digital Mobile eXchange) รอ งรับ  ETSI Tetra ท่ี ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำม กรมสรรพสำมิต 

 งำนพัฒนำอุปกรณ์ระบบบันทึกกำรรับ ส่ง ข้อมูลแบบดิจิตอลมำตรฐำน DMX (Digital 
Mobile eXchange) รองรับ ETSI Tetra ท่ีสำมำรถสื่อสำรแบบรำยบุคคล (Individual) 
แบบกลุ่ม (Group) และกำรตรวจสอบย้อนหลัง ท่ีศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กรมสรรพสำมิต 

 งำนออกแบบระบบตรวจสอบ ควบคุม และรำยงำนน้ ำมันส่งออกนอกรำชอำณำจักรทำง
รถยนต์ที่ส ำนักงำนสรรพสำมิตโรงกลั่นน้ ำมันท้ังหมด 

 งำนพัฒนำอุปกรณ์แม่ข่ำยควบคุมกำรท ำงำนระบบตรวจสอบ ควบคุม และรำยงำนน้ ำมัน
ส่งออกนอกรำชอำณำจักรทำงรถยนต์ที่ส ำนักงำนสรรพสำมิตโรงกลั่นน้ ำมันท้ังหมด 

 งำนออกแบบและพัฒนำระบบชุดค ำสั่งควบคุมกำรท ำงำนระบบตรวจสอบ ควบคุม และ
รำยงำนน้ ำมันส่งออกนอกรำชอำณำจักร ท่ีส ำนักงำนสรรพสำมิตโรงกล่ันน้ ำมันท้ังหมด 

 งำนพัฒนำฐำนข้อมูลระบบตรวจสอบ ควบคุม และรำยงำนน้ ำมันส่ งออกนอก
รำชอำณำจักร แบบ Online ท่ีกรมสรรพสำมิต 

 งำนพัฒนำอุปกรณ์ระบบบันทึกข้อมูลระบบตรวจสอบ ควบคุม และรำยงำนน้ ำมันส่งออก
นอกรำชอำณำจักรท่ีกรมสรรพสำมิต 

 งำนพัฒนำอุปกรณ์ลูกข่ำยป้อนข้อมูลระบบตรวจสอบ ควบคุม และรำยงำนน้ ำมันส่งออก
นอกรำชอำณำจักรท่ีส ำนักงำนสรรพสำมิตโรงกล่ันน้ ำมันท้ังหมด 

 งำนพัฒนำอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล รองรับกำรเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Online 
มำยังกรมสรรพสำมิต  

 อุปกรณ์ส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) 
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 5.หลักการท้างานระบบ 
           โครงสร้ำงระบบจะมีส่วนประกอบหลักๆ เป็น 2 ส่วน 
 
5.1 ระบบส่วนควบคุมกำรท ำงำนระบบตรวจสอบ ควบคุม และรำยงำนน้ ำมันส่งออกนอกรำชอำณำจักร  
แบบ Online ท่ีส ำนักงำนสรรพสำมิตโรงกล่ันน้ ำมัน  

หน้ำท่ี 
-รำยงำนข้อมูลรำยงำนกำรขนส่งน้ ำมัน 
-รำยงำนสถิติกำรขนส่งน้ ำมัน 
-จัดเก็บฐำนข้อมูล 

 
5.2 ระบบส่วนตรวจสอบ ควบคุม และรำยงำนน้ ำมันส่งออกนอกรำชอำณำจักร แบบ Online ท่ีกรม
สรรพสำมิต 
 หน้ำท่ี 

-รำยงำนข้อมูลรำยงำนกำรขนส่งน้ ำมัน 
-รำยงำนสถิติกำรขนส่งน้ ำมัน 
-จัดเก็บฐำนข้อมูล 
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ภำพท่ี 1  โครงสร้ำงกำรท ำงำนของระบบ ท่ีจังหวัดระยอง 
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ภำพท่ี 2  โครงสร้ำงกำรท ำงำนของระบบ ท่ีจังหวัดชลบุรี 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

P a g e  13 | 28 

 

            The Excise Department 
            กรมสรรพสามิต 

 
 

         ศูนยป์ฏิบติัการป้องกันและปราบปรามกรม
สรรพสามิต 

 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต 
 Prevention and Suppression Center Excise Department 

 
 

 
กำรใช้งำนระบบตรวจสอบ ควบคุม และรำยงำนน้ ำมันส่งออกนอกรำชอำณำจักรทำงรถยนต์ ณ 

ต้นทำงโรงกลั่นน้ ำมันท้ังหมดของศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม กรมสรรพสำมิต นั้นได้ถูก
ออกแบบให้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำเหน้ำท่ีสรรพสำมิตประจ ำโรงกลั่นน้ ำมันท้ังหมด ผู้ซึ่งมีภำรกิจ
หน้ำท่ีในกำรด ำเนินเกี่ยวกับกำรส่งน้ ำมันและผลิตภัณฑ์ออกนอกรำชอำณำจักรทำงรถยนต์ กล่ำวคือ
สำมำรถใช้งำนระบบตรวจสอบ ควบคุม และรำยงำนน้ ำมันส่งออกนอกรำชอำณำจักรทำงรถยนต์ ณ ต้น
ทำงโรงกล่ันน้ ำมันท้ังหมด ได้ง่ำย และสะดวก เพรำะสำมำรถใช้งำนระบบดังกล่ำวได้ทั้งเครื่องลูกข่ำย และ 
Mobile Device เนื่องจำกในกำรออกแบบกำรท ำงำนของระบบฯ นี้จะใช้ในลักษณะ GUI (Graphical 
User Interface) ซึ่งกล่ำวคือ  เป็นกำรออกแบบในส่วนของกำรใช้งำนให้มีกำรโต้ตอบกับผู้ใช้ ผ่ำน
โครงข่ำยกำรสื่อสำรข้อมูล แทนกำรส่งรำยละเอียดน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมันท่ีแจ้งส่งออกนอก
รำชอำณำจักรทำงรถยนต์ ช่วยให้ เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ และมีควำม
รวดเร็วในกำรด ำเนินกำรงำน มีกำรเก็บบันทึกข้อมูล เรียกดู หรือตรวจสอบข้อมูลน้ ำมันและผลิตภัณฑ์
น้ ำมันส่งออกนอกรำชอำณำจักรทำงรถยนต์ย้อนหลัง ตรวจสอบสถิติกำรส่งออกเป็นรำยวัน (Daily report 
) รำยเดือน (Monthly report) และรำยปี (Yearly report ) และกำรเรียกดูปริมำณน้ ำมันและผลิตภัณฑ์
น้ ำมันส่งออกนอกรำชอำณำจักรทำงรถยนต์ของแต่ละโรงกลั่นน้ ำมัน ท้ังจำกส ำนักงำนสรรพสำมิตประจ ำ
โรงกลั่น หรือกรมสรรพแบบออนไลน์ อีกท้ังระบบตรวจสอบ ควบคุม และรำยงำนน้ ำมันส่งออกนอก
รำชอำณำจักรทำงรถยนต์ ณ ต้นทำงโรงกลั่นน้ ำมันท้ังหมด ยังสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลมำแสดงผลท่ีกรม
สรรพสำมิต และยังมีกำรออกแบบให้รองรับกำรตรวจสอบข้อมูลกำรส่งน้ ำมันฯ ผ่ำนอุปกรณ์ชนิดพกพำ 
(Mobile Device) ระบบดังกล่ำวยังมีระบบป้องกันกำรรั่วไหลของข้อมูล โดยมีระบบ Encryption (กำร
เข้ำรหัสข้อมูล) กล่ำวคือ มีกำรป้องกันทุกกระบวนกำร ทุกขั้นตอนในกำรท ำงำนของระบบฯ และกำรใช้
งำนระบบฯ เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลมีกำรรั่วไหล เนื่องจำกได้มีกำรเข้ำรหัสข้อมูลโดยกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เพ่ือไม่ให้สำมำรถแปลควำมได้จำกบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีจึง ส่งผลให้บุคคลผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้อง ไม่สำมำรถดักจับ
ข้อมูลนั้นได้  
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6.การใช้งานระบบของส่วนส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่บุรีรัมย์ ด่านสายตะกู พิธีการด่าน
ช่องจอม 

 เริ่มต้นกำรใช้งำนระบบ สำมำรถเข้ำได้จำก icon บนหน้ำ Desktop     หรือท ำกำรเข้ำผ่ำน
ระบบ Web Browser โดนใช้ URL : petrol.excise-online.com ท่ีจะก ำหนดตำมแต่ละพื้นท่ี 
 

 
 

ภำพแสดงเมื่อท ำกำรเข้ำมำใช้งำนระบบ 
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 ท ำกำร Log in เพ่ือเข้ำใช้งำนระบบ 
  โดยท ำกำรกรอก ชื่อผู้กรอกใบรำยงำน 
     ล๊อกอิน : buriram_saitaku 
              รหัสผ่าน: buriram 

  
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนกำรใส่ชื่อล๊อกอิน และ รหัสผ่ำนส ำหรับเข้ำใช้งำนระบบ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ท าการกดปุ่มล๊อกอิน 

2. ท าการใส่ รหัสผ่าน : buriram 

1.ท าการใส่ Id: buriram_saitaku 
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เมื่อท ำกำรล๊อกอนิเข้ำระบบส ำเร็จจะพบกับหน้ำต่ำงดังภำพข้ำงล่ำง 
 

 
 
 

 
ภำพแสดงเมื่อท ำกำรเข้ำสู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

เมื่อล๊อกอินเข้าระบบส าเร็จจะ
พบกับข้อความดังภาพ 
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6.1เมนูการใช้งาน 

 
 
แดชบอร์ด  หน้ำต่ำงท่ีใช้แสดงผลโดยรวมของระบบท้ังหมด 
   
รำยงำน  ใช้ดูรำยงำนย้อนหลัง และ บันทึกกำรตรวจปล่อยรถน้ ำมัน 

 
สถิติ  กำรแสดงผลออกมำในรูปแบบแผนภูมิกำรเปรียบข้อมูลกำรส่งออก

น้ ำมันตำมวันและเวลำที่ก ำหนดได้จำกผู้ใช้งำน 
กำรตั้งค่ำ  ใช้ในกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำต่ำงๆ 
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 6.2 เมนูแดชบอร์ด  
  ในส่วนของเมนูนี้ จะเป็นกำรแสดงภำพรวมของระบบท้ังหมดคือ แสดงกำรบันทึก  
ใบ นม.01 ท่ีได้ท ำกำรบันทึกลงไปในระบบล่ำสุด และ ปริมำณสถิติของกำรส่งออกน้ ำมัน 
 
 

 
 

 
 
สถำนะของเอกสำรในหน้ำ dashboard 
ร่ำง หมำยถึง เอกสำรท่ียังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน รอข้อมูลเพิ่มเติม 
รอยืนยัน หมำยถึง รอกำรยืนยันควำมถูกต้องของเอกสำรให้ท ำกำรขนส่งได้ 
ตีกลับ หมำยถึง เอกสำรไม่ถูกต้อง ให้ท ำกำรแก้ไขตำมหมำยเหตุที่ระบุ 
ยืนยัน หมำยถึง ยืนยันควำมถูกต้องของเอกสำรให้ท ำกำรขนส่งได้ 
ยกเลิก หมำยถึง เอกสำรท่ีมีปัญหำ เช่นเลขที่ซ้ ำ หรือ มีกำรผิดพลำดในกำรอนุมัติ  
 
 
 

แสดงข้อมูลใบ นม.01 ที่ ได้ท ำกำร
บันทึกลงไปล่ำสุดภำยในระบบ 
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 6.3 บันทึกการตรวจปล่อยรถน ้ามัน 
กำรบันทึกกำรตรวจปล่อยรถน้ ำมันท ำได้โดยกำรเข้ำใจเมนู รำยงำน และเลือกท่ีหัวข้อ รำยงำน

น้ ำมัน(รถยนต์) 
 

 
 

รูปแสดงกำรเลือกช่องรำยงำนน้ ำมันรถยนต์ 
 

เมื่อท ำกำรเข้ำมำหน้ำรำยงำนน้ ำมัน (รถยนต์) แล้วให้ท ำกำรเลือก  ในส่วนของใบงำนท่ีจะท ำ
กำรบันทึกกำรตรวจปล่อยรถน้ ำมัน 

 
 

 
- เมื่อคลิก ไอคอน  จะพบกับหน้ำกำรแก้ไขข้อมูลเอกสำร  
- เมื่อเข้ำมำยังหน้ำนี้แล้วให้เลื่อนลงไปด้ำนล่ำง แล้วท ำกำรคลิกปุ่ม  ดังภำพ หน้ำถัดไป 

ท าการคลิกท่ีไอคอน  
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- เมื่อท ำกำรคลิกปุ่มแก้ไขท่ีตรวจระหว่ำงทำง ตำมภำพด้ำนบน แล้วจะพบกับเลขที่
เอกสำรรำยงำนน้ ำมัน (รถยนต์)  เวลำตรวจระหว่ำงทำง  บันทึก  Longitude  และ Latitude 

1.ท าการคลิกท่ีไอคอน  

2.ท าการคลิกท่ีไอคอน  
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- รำยงำนน้ ำมัน (รถยนต์)  เลขที่เอกสำรรำยงำนน้ ำมัน (รถยนต์)  
- เวลำตรวจระหว่ำงทำง  เวลำท่ีใช้ในกำรตรวจสอบขนส่งน้ ำมันระหว่ำงทำง 
- บันทึก  บันทึกกำรขนส่งมันระหว่ำงทำง 
- Longitude  และ Latitude  ต ำแหน่งที่ท ำกำรตรวจสอบขนส่งน้ ำมัน 
-   ผ่ำนกำรตรวจสอบกำรขนส่งมันระหว่ำงทำง 
-     ไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบกำรขนส่งมันระหว่ำงทำง 

-    ลบเอกสำรกำรตรวจสอบกำรขนส่งมันระหว่ำงทำง แต่ปลำยทำงไม่สำมำรถท ำได้ 
 

- และเมื่อท ำกำรคลิกปุ่มแก้ไขท่ีตรวจปลำยทำง แล้วจะพบกับหน้ำท่ีแสดงรำยละเอียดข้อมูล
เอกสำรของใบเอกสำร ภษ.01-28 รูปทะเบียนหัวรถ  รูปทะเบียนกลำงรถ  รูปทะเบียนหำง  
ลำยเซ็นต์ของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และ ต ำแหน่งท่ีท ำกำรตรวจสอบขนส่งน้ ำมัน ตำมดังภำพ
ด้ำนล่ำง 
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รูปทะเบียนหัว แสดงผลโดยกำรดึงข้อมูลจำกต้นทำงโรงกลั่น 
รูปทะเบียนกลำงรถ  แสดงผลโดยกำรดึงข้อมูลจำกต้นทำงโรงกลั่น 
รูปทะเบียนหำงรถ แสดงผลโดยกำรดึงข้อมูลจำกอุปกรณ์ตรวจปล่อยปลำยทำง 
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ลำยเซ็นเจ้ำหน้ำท่ีศุลกำกร ลำยเซ็นของเจ้ำหน้ำท่ีศุลกำกร   
เจ้ำหน้ำท่ีศุลกำกร  ชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีศุลกำกร 
ลำยเซ็นต์ตัวแทนผู้ส่งออก  ลำยเซ็นต์ตัวแทนผู้ส่งออก 
ตัวแทนผู้ส่งออก  ชื่อของตัวแทนผู้ส่งออก   
ลำยเซ็นเจ้ำหน้ำท่ีสรรพสำมิต     ลำยเซ็นของเจ้ำหน้ำท่ีสรรพสำมิต 
เจ้ำหน้ำท่ีสรรพสำมิต  รำยชื่อเจ้ำหน้ำท่ีสรรพสำมิต   
ลำยเซ็นอื่นๆ ลำยเซ็นของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  
อื่นๆ รำยชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
Other 1 position ระบุต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
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ลำยเซ็นอื่นๆ ลำยเซ็นของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  
อื่นๆ รำยชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
Other 2 position ระบุต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
พิกัด ละติจูด  พิกัดของเครื่องอุปกรณ์ตรวจสอบปลำยทำง 
พิกัด ลองติจูด  พิกัดของเครื่องอุปกรณ์ตรวจสอบปลำยทำง 

  ท ำกำรบันทึกข้อมูลกำรตรวจปล่อยรถ 

  เอกสำรไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ท ำกำรแก้ไขตำมหมำยเหตุที่ระบุ 

 ตรวจปลำยทำง  กรณีท่ีรถได้ไปถึงด่ำนแล้ว  เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถตรวจปล่อยรถได้ 

 ส่งออกแล้ว  กรณีท่ีรถได้มีกำรตรวจปลำยทำงแล้ว  เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถท ำกำรตรวจปล่อยรถได้ 
 
 
 

 

เมื่ อตรวจสอบ เช็ดข้อมู ล เรียบร้อยแล้ ว ให้ คลิ๊ กที่ 

 

สามารถ up load เอกสารการขนส่งน  ามันทางรถได้ตามด้านล่าง  
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6.4 การพิมพ์รายงานการจ่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน ภษ. ๐๑-๒๘ 
 เร่ิมจำกท ำกำรกดปุ่มแก้ไขใบ ภษ.01-28 ท่ีเรำต้องกำรพิมพ์หรือแก้ไขข้อมูลใบ ภษ.01-28  
  

 
 เมื่อเรำท ำกำรกดปุ่ม  จะพบกับหน้ำต่ำงตำมรูปภำพด้ำนล่ำง ท ำกำรกดปุ่ม  เพ่ือท ำ
กำร พิมพร์ำยงำนกำรจ่ำยน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมัน ภษ. ๐๑-๒๘ 
 

 
 
 

 

 เมื่อเรำท ำกำรกดปุ่ม  เพื่อท ำกำรพิมพ์รำยงำนกำรจ่ำยน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมัน ภษ. 
๐๑-๒๘ จะได้หน้ำต่ำงตัวอย่ำงดังภำพข้ำงล่ำงและสำมำรถท ำกำรสั่งพิมพ์จำกเครื่องพิมพ์ โดยให้ท ำกำร
ก ำหนดค่ำกระดำษ เป็นกระดำษมำตรฐำน A4  
 
โดยรำยงำนท่ีพิมพ์ออกมำนั้นจะสำมำรถตรวจสอบได้ด้วยกระบวนกำรรหัสอิเล็คโทรนิค QR CODE ท่ีมี
กำรสร้ำงขึ้นอัตโนมัติ ในแต่ละเอกสำร  

 ปุ่มแก้ไขข้อมูลใบ ภษ.01-28        

 ปุ่มค าสั่งในการพิมพ์รำยงำนกำรจ่ำยน้ ำมัน
และผลิตภัณฑ์น้ ำมัน ภษ. ๐๑-๒๘ 
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6.5 การสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง 
 ในกำรดูข้อมูลย้อนหลังนั้นสำมำรถเข้ำดูได้โดยกำร ไปท่ีเมนูและท ำกำรเลือก เมนูรำยงำนกำรจ่ำย

น้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมัน ภษ. ๐๑-๒๘  เมื่อเข้ำมำแล้วจะพบกับรำยกำรท่ีเคยบันทึกไว้ ดังภำพ
ข้ำงล่ำง 
 

  
 
 ในส่วนของกำรค้นหำเรำสำมำรถปรับให้เรำค้นหำข้อมูลแบบละเอียดได้โดยกำรคลิ๊กตรงปุ่มท่ีใช่
ส ำหรับเปลี่ยนกำรค้นหำ โดยกำรเปลี่ยนจำก STD  ให้เป็น ADV  แล้วจะพบว่ำมีหัวข้อ
ของกำรค้นหำเพิ่มขึ้นมำ ดังรูปข้ำงล่ำง เมื่อท ำกำรกรอกข้อมูลท่ีต้องกำรค้นหำเรียบร้อยแล้ว ให้ท ำกำรกด
ปุ่ม ค้นหำ  เพ่ือท ำกำรค้นหำสืบค้นข้อมูล 
 

 
รูปแสดง กำรสืบค้นข้อมูลแบบละเอียด 

 
 
 
 
 

สามารถค้นหารายงานที่ต้องการได้จากตรงนี  

 

ใช้ส ำหรับปรับเปลี่ยนแปลงกำรค้นหำ  
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6.6เมนูสถิต ิ  
 กรำฟแสดงสถิติในกำรเปรียบเทียบข้อมูลกำรส่งออกน้ ำมัน แบบรำยสัปดำห์/เดือน/ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงรำยละเอียดข้อมูลสถิติต่ำงๆ 


