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1. วัตถุประสงค 

 

 1.  เพ่ือสามารถใชมาตรวัดมาตรฐานไดดวยความถูกตอง 
 2.  เพ่ือสามารถใชมาตรวัดมาตรฐานไปใชทดสอบมาตรวัดไดอยางถูกตอง 
 3.  เพ่ือเปนหนวยงานหลักในการกํากับดูแลใหคําปรึกษาดานเทคนิคและมาตรฐาน

การตรวจสอบและใชงานมาตรวัดมาตรฐาน  

2.  ขอบเขต 

 

 แนวทางการตรวจสอบและใชงานมาตรวัดมาตรฐานใหเปนไปดวยความถูกตองตาม

หลักการดานเทคนิคและวิศวกรรมดวยมาตรฐาน API  และมาตรฐานสากล  โดยการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่สวนตรวจสอบทางเทคนิค  กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ณ โรงกล่ันนํ้ามัน โรง

อุตสาหกรรมปโตรเคมี  

 

3.  คําจํากัดความ 
 

 เจาหนาท่ี  หมายถึง  เจาหนาที่สวนตรวจสอบทางเทคนิค  ปฏิบัติงานดานการ

ตรวจสอบมาตรวัดมาตรฐาน  ประกอบดวย  วิศวกรไฟฟาชํานาญการ  นายชางเทคนิคชํานาญการ  

และนายชางไฟฟาชํานาญงาน  
 มาตรวัดมาตรฐาน  หมายถึง  มาตรวัดที่ใหคาการสอบเทียบ  (Calibration)  ที่
ละเอียดกวามาตรวัดท่ีใชในการตรวจวัดปริมาณนํ้ามันท่ัวไป  และที่ใชสําหรับทดสอบมาตรวัด

นํ้ามัน  
 มาตรวัด  หมายถึง  มาตรวัดสําหรับใชวัดปริมาณนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน 
 บริษัท  หมายถึง  บริษัทผูประกอบอุตสาหกรรมนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน 
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4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

1.  เจาหนาท่ี  มีหนาที่  พิจารณาขั้นตอน  วิธีการตรวจสอบมาตรวัดมาตรฐานตามลักษณะ

ของมาตรวัดตามลักษณะของมาตรวัดแตละชนิด  และเสนออนุมัติใหใชมาตรวัดมาตรฐาน  เพ่ือ

สามารถนําไปใชทดสอบมาตรวัดอ่ืนได  รวมท้ังศึกษา  พัฒนาวิธีการท่ีทันสมัยตอการตรวจสอบและ

ใชงาน  โดยเปนประโยชนตอการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
2.  วิศวกรชํานาญการพิเศษ  มีหนาที่  ควบคุม  ตรวจสอบความถูกตอง  ศึกษาแนวทางที่

เหมาะสมและถูกตองของการใชอุปกรณการตรวจวัด  ดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือประโยชนในการ

ควบคุมและการจัดเก็บภาษี  และดานการพิจารณาเสนอกรมฯ  อนุมัติใหใชมาตรวัดมาตรฐาน  
 

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 

สามารถแบงข้ันตอนการปฏิบัติงานได 3 ข้ันตอน 
ขั้นตอนท่ี  1  พิจารณารายละเอียดหนังสือสงเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวัด 
ขั้นตอนท่ี  2  พิจารณารายละเอียดการตรวจสอบมาตรวัด (Calibration)   
ขั้นตอนท่ี  3  พิจารณารายละเอียดการอนุมัติใหใชมาตรวัด 
  

ขั้นตอนที่  1  พิจารณารายละเอียดหนังสือสงเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวัด

มาตรฐาน 

1. บริษัทผูประกอบการอุตสาหกรรมนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน  ย่ืนหนังสือขอรับเจาหนาที่

เพ่ือทําการตรวจสอบมาตรวัดมาตรฐานตอกรมฯ  (สารบัญออกเลขรับ  และวันที่  สงใหกลุมพัฒนา

และตรวจสอบทางเทคนิค)    
2.  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป  มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสวน

ตรวจสอบทางเทคนิค 
3.  วิศวกรชํานาญการพิเศษ  สวนตรวจสอบทางเทคนิค  พิจารณาและมอบหมายให

เจาหนาท่ีดําเนินการ 
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 4.  ดําเนินการพิจารณารายละเอียดหนังสือ  ประกอบดวย  
  ช่ือบริษัท  เลขท่ีหนังสือ 
  ลงวันที่  สถานที่ติดต้ังและทําการตรวจสอบ 
  ช่ือผลิตภัณฑ รูปแบบการตรวจสอบ 
  จํานวนเคร่ือง เหตุผลของการตรวจสอบ 
  บริษัทผูดําเนินการตรวจสอบ  (Third  Party) 
  วันที่พรอมดําเนินการตรวจสอบ 
 5.  เจาหนาท่ีดําเนินการเร่ืองหนังสือสงเจาหนาที่ทําการตรวจสอบมาตรวัดผานวิศวกร

ชํานาญพิเศษ  สวนตรวจสอบทางเทคนิค 
 6.  วิศวกรชํานาญพิเศษ  สวนตรวจสอบทางเทคนิค  เสนอหนังสือสงเจาหนาท่ี  ทําการ

ตรวจสอบมาตรวัด  เรียนผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป  เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอกรมฯ  

อนุมัติและลงนามในหนังสือถึงบริษัทผูประกอบอุตสาหกรรมฯ  
 7.  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมท่ัวไป  เรียนรองอธิบดี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

และลงนาม  ใหเจาหนาท่ีออกปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวัดมาตรฐาน 

 8.  รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน  อธิบดีกรมสรรพสามิต  ลงนามในหนังสืออนุมัติให

เจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวัด  ถึงกรรมการผูจัดการบริษัทผูประกอบอุตสาหกรรมฯ 
 9.  สารบัญออกเลขและลงวันท่ี  ในหนังสือกรมสรรพสามิต  
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แผนผังข้ันตอนสงเจาหนาท่ีออกปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวัดมาตรฐาน  
 

ผูประกอบอุตสาหกรรมฯ ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป/

วิศวกร/เจาหนาที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ย่ืนหนังสือ เรื่อง ขอรับ

เจาหนาที่เพ่ือทําการ 
รับเรื่องไวพิจารณา 

เจาหนาท่ีพิจารณา/

ดําเนินการ 

เสนอเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบ

มาตรวัดมาตรฐาน 

กรมสรรพสามิตอนุมัติ 

N 

Y 
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ขั้นตอนท่ี  2  พิจารณารายละเอียดการตรวจสอบมาตรวัด (Calibration) 

1. พิจารณาชนิดของมาตรวัดมาตรฐาน  ประกอบดวย 
    Positive  Displacement  Meter 

 Turbine  Meter 
 กรณี  มาตรวัดมาตรฐานใชผลิตภัณฑนํ้ามันเปนตัวกลางในการทดสอบ 

2.  ดานคุณลักษณะและชนิดมาตรวัดมาตรฐาน 
    ช่ือ  หรือเคร่ืองหมายการคาของผูผลิต (Make) 

 รุน  ระบุแบบของเคร่ือง  (Model) 
 หมายเลขเครื่อง  (Serial  No.)  หมายเลขตามแบบ P & ID (Tag No.) 
 ขนาด  (Size) 

3.  วิธีการท่ีใชในการตรวจสอบตามมาตรฐาน  ดานเทคนิคและวิศวกรรม 
    วิธีการตรวจสอบ  Prover  Tank 

4.  ดานสภาวะการตรวจสอบ  (Condition  Operate) 
 อางอิงอุณหภูมิมาตรฐาน  @ 30 

O
C)   

 คุณสมบัติทางกายภาพของมาตรวัดมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
 คาอุณหภูมิ  (Temperature) 
 คาความดัน  (Pressure) 
 การติดต้ัง   (Installation) 
 ทิศทางและรูปแบบการไหล 
 ผลิตภัณฑที่ใช 

5.  รายละเอียดอุปกรณควบ  หรืออุปกรณอ่ืนที่เก่ียวของ  พรอมใบรับรองผล (Certificate) 
6.  พิจารณาขั้นตอน / วิธีการตรวจสอบ 
7.  พิจารณาผลการตรวจสอบ 
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 คาความสามารถในการทําซํ้าที่จุดเดียวกัน (Repeatability) 

8.  ผลการตรวจสอบท่ีได 
    คาความคลาดเคล่ือนของมาตรวัด (Meter  Factor) 
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ผูประกอบอุตสาหกรรมฯ วิศวกร/เจาหนาที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รับเจาหนาท่ีเพ่ือทําการ

ตรวจสอบมาตรวัดมาตรฐาน 

ณ โรงอตสาหกรรมน้ํามันฯ

ทําการตรวจสอบ 

(Calibration) 

พิจารณารายละเอียด

ขั้นตอน/วิธีการตรวจสอบ 

รายงาน/บันทึก 

ผลการตรวจสอบ 

N 

Y 

พิจารณาผล 
Repeatability < 0.02 % 

Y 

N 
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ขั้นตอนท่ี  3  พิจารณารายละเอียดการตรวจสอบมาตรวัด (Calibration) 

1. เจาหนาท่ีดําเนินการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบเสนอกรมฯ ประกอบดวย  
    ชนิดของมาตรวัด 

 รุน ระบุแบบของเคร่ือง (Model) 
 หมายเลขเครื่อง (Serial No.) 
 ขนาด  (Size) 
 ผลิตภัณฑที่ใช 
 คาความคลาดเคล่ือนของมาตรวัด (meter Factor)  อางอิงท่ีอุณหภูมิมาตรฐาน 

@ 30 
O
C)  

2.  เจาหนาที่ดําเนินการเร่ืองหนังสืออนุมัติใหใชมาตรวัดมาตรฐานผานวิศวกรชํานาญการ

พิเศษ  สวนตรวจสอบทางเทคนิค  
3.  วิศวกรชํานาญการพิเศษ  สวนตรวจสอบทางเทคนิค  เสนอหนังสือเรียนผูเช่ียวชาญเฉพาะ

ดานวิศวกรรมทั่วไป  เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอกรมฯ  อนุมัติและลงนาม ในหนังสือถึงผูประกอบ

อุตสาหกรรมฯ  
4.  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมท่ัวไป  เรียนรองอธิบดี  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและ

ลงนาม 
5.  รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน  อธิบดีกรมสรรพสามิต ลงนามในหนังสืออนุมัติใหใช

มาตรวัดมาตรฐาน  ถึงกรรมการผูจัดการบริษัทผูประกอบอุตสาหกรรมฯ 
6.  สารบัญออกเลข  และลงวันที่  ในหนังสือกรมสรรพสามิต 
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กลุมพัฒนาและตรวจสอบ

ทางเทคนิค 

หนาที่ :  9 จาก 10 

แผนผังข้ันตอนการอนุมัติใหใชมาตรวัดมาตรฐาน 

 
ผูประกอบอุตสาหกรรมฯ ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป/

วิศวกร/เจาหนาที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ย่ืนรายงานผลการ

ตรวจสอบมาตรวัด 

รับเรื่องไวพิจารณา 

เจาหนาท่ีพิจารณา/

ดําเนินการ 

เสนอเรื่องอนุมัติใหใชมาตรวัดมาตรฐาน 

กรมสรรพสามิตอนุมัติ

ใหใชมาตรวัดมาตรฐาน 

N 

Y 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การตรวจสอบมาตรวดั

มาตรฐาน (Master Meter) 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-07-001-003 
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 

กลุมพัฒนาและตรวจสอบ

ทางเทคนิค 

หนาที่ :  10 จาก 10 

6.  เอกสารอางอิง 

 

 - ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยวิธีการคํานวณปริมาณนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน

โดยใชมาตรวัดและเคร่ืองทดสอบ พ.ศ. 2545 

 - มาตรวัด API  และมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการตรวจสอบและการใช

มาตรวัด   

 
7.  แบบฟอรมท่ีใช 

 -       
 

8.  เอกสารบันทึก 

 

 
 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1.  หนังสือการตรวจสอบมาตร

วัดมาตรฐาน 

เจาหนาท่ีสวน

ตรวจสอบ

ทางเทคนิค 

สวนตรวจสอบทาง

เทคนิค 
10 ป - 

2.  หนังสืออนุมัติใหใชมาตรวัด

มาตรฐาน 

เจาหนาท่ีสวน

ตรวจสอบ

ทางเทคนิค 

สวนตรวจสอบทาง

เทคนิค 
10 ป  - 
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