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1. วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบมาตรวัดเอทานอล พิจารณา

อนุมัติใหติดต้ังมาตรวัดเอทานอล 

 2. เพื่อประโยชนในการใชมาตรวัดเอทานอล มาควบคุมปริมาณการจายผลิตภัณฑเอทานอล 

ออกนอกโรงงานไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อเปนหนวยงานกํากับดูแลใหคําปรึกษาดานเทคนิคและมาตรฐานการตรวจสอบ  

2.  ขอบเขต 

 

1. รวมพิจารณาสํารวจ และตรวจสอบแบบการขออนุญาตดําเนินการเก่ียวกับโรงงาน     

เอทานอล จํานวน 15 โรงงาน และตรวจสอบมาตรวัดเอทานอล จํานวน 40 เครื่อง  

2. ควบคุมการตรวจสอบและใชงานมาตรวัดเอทานอล ใหเปนไปดวยความถูกตองตาม

หลักการดานเทคนิคดวยมาตรฐานสากล และระเบียบที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

      3. โดยการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สวนควบคุมโรงงาน กลุมพัฒนาและตรวจสอบทาง

เทคนิค ตรวจสอบมาตรวัดเอทานอล  ณ โรงงานผลิตเอทานอล   

 

3.  คําจํากัดความ 
 

เจาหนาท่ี  หมายความวา ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ที่สังกัดสวนควบคุม

โรงงาน ไดแก นายชางเทคนิค นายชางเคร่ืองกล นายชางโยธา วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรไฟฟา       

ผูไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการตรวจสอบ 
มาตรวัดเอทานอล  หมายความวา เปนเคร่ืองมือสําหรับใชวัดอัตราการไหล เพ่ือคํานวณ

เปนปริมาณนํ้าสุราสามทับหรือเอทานอล  ซ่ึงทําใหสามารถทราบและใชเปนตัวเลขควบคุมการรับ-จาย

ปริมาณเอทานอลได   
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4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

เจาหนาที่ มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ การพิจารณาขั้นตอน วิธีการตรวจสอบมาตรวัด     

เอทานอลตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ และตามชนิดของมาตรวัดเอทานอล รวมถึงการติดต้ังมาตรวัด      

เอทานอล และระบบมาตรวัดเอทานอล ระบบการใชงานและวิธีการปฏิบัติงาน และเสนออนุมัติใหใช

มาตรวัดเอทานอลประจําถังเอทานอล เพ่ือใชควบคุมปริมาณการจายผลิตภัณฑเอทานอลออกนอก

โรงงานไดอยางถูกตอง 
วิศวกรชํานาญการพิเศษ มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ การปฏิบัติงานเก่ียวกับการรวม

พิจารณาสํารวจและตรวจสอบการขออนุญาตดําเนินการเก่ียวกับโรงงานสุราท่ีอยูในความควบคุมของ

กรมสรรพสามิต การดําเนินการติดต้ังเครื่องมือวัดและอุปกรณตางๆ ทางดานเทคโนโลยีของระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ การส่ือสารเช่ือมโยงขอมูลฐานขอมูลที่ใชงานเก่ียวกับการควบคุมการจายเอทานอล 

ออกจากโรงงานควบคุม ตรวจสอบความถูกตอง และพิจารณาเสนอกรมฯ อนุมัติใหใชมาตรวัดเอทานอล  
 

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 

สามารถแบงขั้นตอนการใหบริการได 3 ขั้นตอน                                                      

ขั้นตอนที่ 1  พิจารณารายละเอียดหนังสือสงเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบ  
                    มาตรวัดเอทานอล 

    ขั้นตอนที่ 2  พิจารณารายละเอียดมาตรวัดเอทานอล (Calibration)  
ขั้นตอนที่ 3  พิจารณารายละเอียดการอนุมัติใหใชมาตรวัดเอทานอล 
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    5.1  พิจารณารายละเอียดหนังสือสงเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรวัดเอทานอล 

1. บริษัทผูประกอบอุตสาหกรรมเอทานอล ย่ืนหนังสือขอรับเจาหนาท่ีเพ่ือทําการตรวจสอบ  
มาตรวัดเอทานอลตอกรมสรรพสามิต (โดยกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค)   
    2. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมท่ัวไป มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหสวนควบคุม 

โรงงาน  
  3. วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน พิจารณา และมอบหมายหนาที่ใหนายชาง 

เทคนิค และวิศวกร ดําเนินการ 
        พิจารณารายละเอียดอนุมัติติดตั้งมาตรวัด 

1. บริษัทผูประกอบอุตสาหกรรมเอทานอล ย่ืนหนังสือขออนุมัติติดต้ังมาตรวัดตอกรมฯ 

(พรอมรายละเอียด) 

      (สารบรรณออกเลขรับ และวันที่ สงใหกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค)   
    2. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสวนควบคุม 

      โรงงาน   
3. วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน  พิจารณาและมอบหมายใหเจาหนาท่ี   

ดําเนินการ 
4. ดําเนินการพิจารณารายละเอียดหนังสือ ประกอบดวย 

 ช่ือบริษัท 
 เลขท่ีหนังสือ  
 ลงวันที่  
 สถานท่ีติดต้ัง 
 จํานวนเครื่อง 
 แบบ P & ID พรอมรายละเอียดทอทางภาชนะเก็บนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน 

 วิธีการตรวจสอบและรูปแบบการตรวจสอบ 
 รายละเอียดและชนิดของมาตรวัด ประกอบดวย  

1. มาตรวัดชนิดตักตวง (Positive Displacement Meter) หรือ 
2. มาตรวัดชนิดกังหันหมุน (Turbine Meter) หรือ 
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3. มาตรวัดชนิดทอส่ัน (Coriolis Meter) 

4. ช่ือ หรือเครื่องหมายการคาของผูผลิต (Make) 

5. รุน ระบุแบบของเคร่ือง (Model) 

6. ขนาด (Size) 

7. คูมือ Manual แสดงคาคุณลักษณะของมาตรวัด เชน  
    คาความสามารถในการทําซํ้าที่จุดเดียวกัน (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 @ 15 

O
C) 

4. คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีที่เก่ียวของ 
5. คาอุณหภูมิ (Temperature) 
6. คาความดัน (Pressure) 

 การติดต้ัง (Installation) 

 ทิศทางและรูปแบบการไหล 
 รายละเอียดอุปกรณควบ หรืออุปกรณอ่ืนที่เก่ียวของ พรอมใบรับรองผล 

(Certificate) 
   5. เจาหนาที่ดําเนินการเรื่องหนังสืออนุมัติติดต้ังมาตรวัด ผานวิศวกรชํานาญการ

      พิเศษ สวนตรวจสอบทางเทคนิค  
   6. วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนตรวจสอบทางเทคนิค เสนอหนังสืออนุมัติติดต้ัง 

  มาตรวัด เรียนผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมท่ัวไป เพื่อโปรดพิจารณาเสนอกรมฯ     

อนุมัติและลงนามในหนังสือถึงบริษัทผูประกอบอุตสาหกรรมฯ  
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   7. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมท่ัวไป เรียนรองอธิบดี เพ่ือโปรดพิจารณา      

      อนุมัติและลงนาม ใหอนุมัติติดต้ังมาตรวัด  

     8. รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ลงนามในหนังสือ          

      อนุมัติติดต้ังมาตรวัด ถึงกรรมการผูจัดการบริษัทผูประกอบอุตสาหกรรมฯ 
   9. งานสารบรรณออกเลข และลงวันท่ี ในหนังสือกรมสรรพสามิต  

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการพิจารณาติดตั้งมาตรวัดเอทานอล  
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 14 วันทําการ 

ผูประกอบอุตสาหกรรม กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ยื่นหนังสือ เร่ือง ขอรับเจาหนาที่
เพื่อทําการตรวจสอบมาตรวัด

รับเร่ืองไวพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา
ดําเนินการ

เสนออนุมัติติดต้ัง
มาตรวัด

กรมสรรพสามิตอนุมัติ

NO

YES
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6.  เอกสารอางอิง 
 

- ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง วิธีการบริหารสุรากล่ันชนิดสุราสามทับ(เอทานอล)  

เปนเช้ือเพลิง พ.ศ. 2550 

-  ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองวิธีการงดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากล่ันชนิดสุรา

สามทับ(เอทานอล) ที่นําไปใชผสมกับนํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิง พ.ศ. 2550 

7. แบบฟอรมท่ีใช 

 - ไมมี - 

8. เอกสารบันทึก 

   - ไมมี - 
 
 
 
 
 
 
 
 


