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1. วัตถุประสงค 
 

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ

คุณสมบัติเคร่ืองมือวัดของระบบควบคุมการจายเอทานอล ซ่ึงประกอบดวยมาตรวัด เครื่องวัดระดับ 

เคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ และอุปกรณประกอบ และรายงานผลการตรวจสอบเสนอสํานัก

มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 พิจารณาอนุมัติใหผูไดรับอนุญาตทําสุราสามารถติดต้ัง

เครื่องมือวัดดังกลาวได 

2.  ขอบเขต 

 

การตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องมือวัดของระบบควบคุมการจายเอทานอลที่กําหนดไวใน

คูมือการปฏิบัติงานน้ี เปนคูมือการตรวจสอบคุณสมบัติเคร่ืองมือวัดของระบบควบคุมการจายเอทานอล 

ท่ีกรมสรรพสามิตไดกําหนดไวในประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง วิธีการงดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุรา

กล่ันชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นําไปผสมใชกับนํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิง พ.ศ. 2548  

 

3.  คําจํากัดความ 
 

มาตรวัดเอทานอล  หมายความวา มาตรวัดอัตราการไหล (Flow Meter) รวมท้ังอุปกรณ

ท่ีเก่ียวของที่แสดงปริมาณของเอทานอลที่จายลงยานพาหนะสําหรับการขนเอทานอล            

เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ   (Automatic Tank Gauging) 

หมายความวา  เคร่ืองมือวัดท่ีติดต้ังท่ีภาชนะเก็บเอทานอลสําหรับวัดและแสดงคาระดับความสูงและ

อุณหภูมิของเอทานอล เพ่ือสามารถคํานวณปริมาตรของเอทานอลท่ีเก็บภายในภาชนะเก็บได 

 อุปกรณประกอบ  หมายความวา อุปกรณเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีติดต้ังในระบบควบคุมการจาย

เอทานอล เชน วาลวไฟฟาอัตโนมัติแบบ Motor Operated Valve เคร่ืองแปลงสภาพเอทานอล โดยการ

ผสมในทอ (Inline Blending) 
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  เจาหนาท่ี  หมายความวา  ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ที่สังกัดสวนควบคุม

โรงงาน ไดแก นายชางเทคนิค นายชางเคร่ืองกล นายชางโยธา วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรไฟฟา       

ผูไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการตรวจสอบ 

   
4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

ผูไดรับอนุญาตทําสุรา  รับผิดชอบในการย่ืนหนังสือพรอมรายละเอียดคุณลักษณะของ

เครื่องมือวัดของระบบควบคุมการจายเอทานอล ตอกรมสรรพสามิต เพ่ือขออนุมัติใหติดต้ัง 
งานสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม  รับผิดชอบเก่ียวกับการลงทะเบียนรับ-สง

หนังสือระหวางกรมสรรพสามิตกับผูไดรับอนุญาตทําสุราและหนวยงานภายในกรมฯ 
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป  กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค  รับผิดชอบ

เก่ียวกับการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะของเคร่ืองมือวัดของระบบควบคุมการจายเอทานอลท่ี   

ผูไดรับอนุญาตทําสุราย่ืนมาพิจารณาใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบให

ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 เพ่ืออนุมัติใหติดต้ังเครื่องมือวัดของระบบ

ควบคุมการจายเอทานอลดังกลาว 
วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน รับผิดชอบเก่ียวกับการพิจารณารายละเอียด

คุณลักษณะของเคร่ืองมือวัดของระบบควบคุมการจายเอทานอล ที่ผูไดรับอนุญาตทําสุราย่ืนมา 

พิจารณาใหเจาหนาที่ตรวจสอบ และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ 
เจาหนาท่ี  รับผิดชอบเก่ียวกับการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องมือวัดของ

ระบบควบคุมการจายเอทานอล ที่ผูไดรับอนุญาตทําสุราย่ืนมา และรายงานผลการตรวจสอบ 
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1  รับผิดชอบเก่ียวกับการ

พิจารณาและลงนามอนุมัติใหติดต้ังเครื่องมือวัดของระบบควบคุมการจายเอทานอลได 
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5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 

 1. ผูไดรับอนุญาตทําสุรา/ ผูรับจางของกรมฯ ย่ืนหนังสือแจงขออนุมัติติดต้ังพรอม

รายละเอียดคุณลักษณะของเคร่ืองมือวัดของระบบควบคุมการจายเอทานอล ตออธิบดีกรมสรรพสามิต

ผานงานสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม 
 2. เจาหนาท่ีงานสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม ลงทะเบียนรับหนังสือและสงหนังสือ 

ถึงกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
 3. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค พิจารณา

มอบหมายใหสวนควบคุมโรงงานดําเนินการ 
 4. วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงานพิจารณา และมอบหมายใหเจาหนาท่ี

ดําเนินการ 
 5. เจาหนาท่ีดําเนินการพิจารณาพรอมรายละเอียดคุณลักษณะของเคร่ืองมือวัดของระบบ

ควบคุมการจายเอทานอล ซ่ึงประกอบดวยมาตรวัด เคร่ืองวัดระดับ เคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ และ

อุปกรณประกอบ 
 6. เมื่อเจาหนาท่ีพิจารณาแลว เห็นวาถูกตอง ใหดําเนินการจัดทําหนังสือรายงานผลการ

ตรวจสอบเสนอวิศวกรชํานาญการพิเศษพิจารณา ถาเห็นวาไมถูกตอง ใหประสานงานกับผูไดรับอนุญาต

ทําสุรา เพ่ือแกไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติม 
 7. วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน พิจารณาแลวเห็นวาถูกตองจะเสนอ

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป เพ่ือพิจารณา 
 8. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคพิจารณา

แลว เห็นวาถูกตองจะรายงานผลการตรวจสอบถึงผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษี 1 
 9. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 พิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง

จะลงนามในหนังสืออนุมัติใหติดต้ังเครื่องมือวัดของระบบควบคุมการจายเอทานอลได 
 10. เจาหนาที่งานสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม ลงทะเบียนออกเลขหนังสือและ  

ลงวันที่ แลวดําเนินการจดัสงหนังสือถึงกรรมการบริษัทผูจัดการ ผูไดรับอนุญาตทําสุรา 
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แผนผังแสดงการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณสมบัตเิครื่องมือวัดของระบบควบคุมการจายเอทานอล 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  15 วัน/เครื่อง 
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6.  เอกสารอางอิง 
 

-  ประกาศกระทรวงการคลัง  เ ร่ือง วิธีการบริหารงานสุรากล่ันชนิดสุราสามทับ           

(เอทานอล) เพ่ือใชเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 
-  ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง วิธีการงดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่น  

ชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ท่ีนําไปใชผสมกับนํ้ามันเช้ือเพลิง เพื่อใชเปนเช้ือเพลิง พ.ศ. 2548 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 

 -ไมมี-   

8. เอกสารบันทึก 

 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ  ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
เอกสารรายงานผลการตรวจสอบ

เคร่ืองมือวัดของระบบควบคุม 
การจายเอทานอล 

เจาหนาที่สวนควบคุม

โรงงาน 
สวนควบคุมโรงงาน      5 ป  เรียงตามวันที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 


