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คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การติดตัง้มาตรวัดนํ้ามันและ

ผลิตภัณฑนํ้ามัน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-07-001-001 
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 

กลุมพัฒนาและตรวจสอบ

ทางเทคนิค 

หนาที่ :  1 จาก 6 

 

1. วัตถุประสงค 

 

 1.  เพ่ือประโยชนในการใชมาตรวัดคิดคํานวณเปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตไดดวย

ความถูกตอง 
 2.  เพ่ือสามารถอนุมัติการติดต้ังมาตรวัดไดดวยความถูกตอง 
 3.  เพ่ือเปนหนวยงานหลักในการกํากับดูแลใหคําปรึกษาดานเทคนิคและ มาตรฐาน

การติดต้ังตรวจสอบ และใชงานมาตรวัด  

2.  ขอบเขต 

 

 แนวทางการติดต้ัง ตรวจสอบและใชงานมาตรวัดใหเปนไปดวยความถูกตอง  ตาม

หลักการดานเทคนิคและวิศวกรรมดวยมาตรฐาน  API  และมาตรฐานสากล  โดยการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่สวนตรวจสอบทางเทคนิค กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ณ โรงกล่ันนํ้ามัน  

โรงอุตสาหกรรมนํ้ามันและโรงอุตสาหกรรมปโตรเคมี    

 

3.  คําจํากัดความ 
 

 เจาหนาที ่หมายถึง เจาหนาท่ีสวนตรวจสอบทางเทคนิค ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ

มาตรวัด ประกอบดวย วิศวกรไฟฟาชํานาญการ  นายชางเทคนิคชํานาญงาน และนายชางไฟฟา

ชํานาญงาน  
 มาตรวัด  หมายถึง  มาตรวัดสําหรับใชวัดปริมาณนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน  
 บริษัท  หมายถึง  บริษัทผูประกอบอุตสาหกรรมนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน 

 

4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

เจาหนาที่  มีหนาที่  พิจารณาขั้นตอน  วิธีการตรวจสอบมาตรวัดตามคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑและตามชนิดของมาตรวัด  การติดต้ังมาตรวัด  และระบบมาตรวัด  (Metering  System)   
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การติดตัง้มาตรวัดนํ้ามันและ

ผลิตภัณฑนํ้ามัน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-07-001-001   
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช :  12 ตุลาคม 2552 

กลุมพัฒนาและตรวจสอบ

ทางเทคนิค 

หนาที่ :  2 จาก 6 

 
และเสนออนุมัติใหใชมาตรวัดนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน  เพ่ือเปรียบเทียบและคํานวณภาษี

สรรพสามิต  รวมทั้งศึกษา  พัฒนาวิธีการที่ทันสมัยตอการตรวจสอบและใชงาน  โดยเปนประโยชน

ตอการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  
วิศวกรชํานาญการพิเศษ  มีหนาท่ี  ควบคุม  ตรวจสอบความถูกตอง  ศึกษาแนวทางที่

เหมาะสมและถูกตองการใชอุปกรณการตรวจวัด  ดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือประโยชนในการ

ควบคุมและการจัดเก็บภาษี  และดานการพิจารณาเสนอกรมฯ  อนุมัติใหใชมาตรวัดนํ้ามันและ

ผลิตภัณฑนํ้ามัน 
 

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 

พิจารณารายละเอียดอนุมัติติดตั้งมาตรวัด 
 1. บริษัทผูประกอบอุตสาหกรรมนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน  ย่ืนหนังสือขออนุมัติ  

ติดต้ังมาตรวัดตอกรมฯ  (พรอมรายละเอียด) สารบัญออกเลขรับ  และวันที่สง  ใหกลุมพัฒนาและ

ตรวจสอบทางเทคนิค 
 2.  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป  มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสวน

ตรวจสอบทางเทคนิค 
 3.  วิศวกรชํานาญการพิเศษ  สวนตรวจสอบทางเทคนิค  พิจารณาและมอบหมายให

เจาหนาท่ีดําเนินการ 
 4.  ดําเนินการพิจารณารายละเอียดหนังสือ  ประกอบดวย 
    ช่ือบริษัท 
    เลขท่ีหนังสือ 
    ลงวันที่ 
    สถานท่ีติดต้ัง 
    จํานวนเครื่อง 

 แบบ  P& ID  พรอมรายละเอียดทอทาง ภาชนะเก็บนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน  
 



คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การติดมาตรวัดนํ้ามนัและ

ผลิตภัณฑนํ้ามัน 
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     วิธีการตรวจสอบและรูปแบบการตรวจสอบ 

 รายละเอียดและชนิดของมาตรวัด ประกอบดวย 
  1.  มาตรวัดชนิดตักตวง (Positive Displacement  

Meter)    

  2.  มาตรวัดชนิดกังหันหมุน (Turbine Meter)   

  3.  มาตรวัดชนิดทอส่ัน (Coriolis Meter) 

  4.  ช่ือ หรือเครื่องหมายการคาของผูผลิต (Make) 

  5.  รุน  ระบุแบบของเคร่ือง  (Model) 

  6.  คูมือ  Manual  แสดงคาคุณลักษณะของมาตรวัด เชน คา

ความสามารถในการทําซํ้าท่ีจุดเดียวกัน (Repeatability) 

 รายละเอียดของเคร่ืองประมวลผล  ประกอบดวย 

  1.  ย่ีหอ  Flow Computer หรือ Batch Controler 

  2.  รุน  Flow  Computer  หรือ  Batch Controler 

 รายละเอียดของผลิตภัณฑ  สภาวะการใชงาน ประกอบดวย 

  1.  ช่ือผลิตภัณฑ  สถานะการตรวจสอบและใชงาน 

  2.  คาอัตราการไหล  (Flow rate) 

  3.  คาความหนาแนน  (Density @ 30 
O
C) 

  4.  คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีที่เก่ียวของ 

  5.  คาอุณหภูมิ  (Temperature) 

  6.  คาความดัน  (Pressure) 

 การติดต้ัง  (Installation) 

 ทิศทางและรูปแบบการไหล 

 รายละเอียดอุปกรณควบ  หรืออุปกรณอ่ืนท่ีเก่ียวของ พรอมใบรับรองผล 

(Certificate) 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
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หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-07-001-001  
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 

กลุมพัฒนาและตรวจสอบ

ทางเทคนิค 

หนาที่ :  4 จาก 6 

  
 5.  เจาหนาที่ดําเนินการเร่ืองหนังสืออนุมัติติดต้ังมาตรวัด ผานวิศวกรชํานาญการพิเศษ 

สวนตรวจสอบทางเทคนิค 
 6.  วิศวกรชํานาญการพิเศษ  สวนตรวจสอบทางเทคนิค  เสนอหนังสืออนุมัติติดต้ัง

มาตรวัด  เรียนผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป  เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอกรมฯ  อนุมัติและลง

นามในหนังสือถึงบริษัทผูประกอบอุตสาหกรรม 
 7.  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป  เรียนรองอธิบดี  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ

และลงนาม  ใหอนุมัติติดต้ังมาตรวัด 
 8.  รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน  อธิบดีกรมสรรพสามิต  ลงนามในหนังสืออนุมัติ

ติดต้ังมาตรวัด  ถึงกรรมการผูจัดการบริษัทผูประกอบอุตสาหกรรมฯ 
 9.  สารบัญออกเลข  และลงวันที่  ในหนังสือกรมสรรพสามิต 
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แผนผังขั้นตอนการออกสงเจาหนาท่ีออกปฏิบัติงานติดต้ังมาตรวัด 
 
 

ผูประกอบการอุตสาหกรรม วิศวกร/วิศวกรโยธา/เจาหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยื่นหนังสือเพ่ือพิจารณา 
รับเรื่องไวพิจารณา 

พิจารณา/ตรวจสอบ 

เสนอเจาหนาท่ี

ตรวจสอบมาตรวัด 

กรมฯ อนุมัติ 

N 

Y 



 
คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การติดตัง้มาตรวัดนํ้ามันและ
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6.  เอกสารอางอิง 

 

 - ระเบียบกรมสรรพสามิต  วาดวยวิธีการคํานวณปริมาณนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน

โดยใชมาตรวัดและเคร่ืองทดสอบ พ.ศ. 2545 

 - มาตรวัด  API  และมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการตรวจสอบและการใช

มาตรวัด 

 
7.  แบบฟอรมท่ีใช 

 -   

 

8.  เอกสารบันทึก 
 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. หนังสืออนมัุติใหติดต้ัง   

มาตรวัด 

เจาหนาท่ีสวน

ตรวจสอบ

ทางเทคนิค 

สวนตรวจสอบทาง

เทคนิค   
10 ป - 
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