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1. วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบปริมาตรความจุของภาชนะ

เก็บเอทานอล พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการตรวจสอบปริมาตรความจุ 
2. เพ่ือประโยชนในการใชภาชนะเก็บเอทานอล จัดทําตารางคํานวณปริมาตรการนํา

ผลิตภัณฑเอทานอลออกนอกโรงงานไดถูกตอง 
3. เพื่อเปนหนวยงานเฉพาะดานเทคนิคและมาตรฐานการตรวจสอบ  

2.  ขอบเขต 

 

1. รวมพิจารณาสํารวจ และตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตกอสรางโรงงาน         

เอทานอล จํานวน 15 โรงงาน และตรวจสอบภาชนะเก็บเอทานอล จํานวน 30 ถัง 
   2. ใชแนวทางการตรวจสอบภาชนะเก็บเอทานอล ดวยวิธี The Optical Reference Line 

Method  หรือ  The Manual Tank Strapping Method  ตามมาตรฐานสากล เพ่ือจัดทําตารางคํานวณ 

ปริมาตร  

     3. โดยการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสวนควบคุมโรงงาน กลุมพัฒนาและตรวจสอบทาง

เทคนิค ตรวจสอบภาชนะเก็บเอทานอล ณ โรงงานผลิตของผูประกอบการ 
 

3.  คําจํากัดความ 
 

เจาหนาท่ี  หมายความวา  เจาหนาท่ีสวนควบคุมโรงงาน กลุมพัฒนาและตรวจสอบทาง

เทคนิค ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภาชนะเก็บเอทานอล 

   ภาชนะเก็บเอทานอล  หมายความวา  ภาชนะเก็บนํ้าสุราสามทับ หรือเอทานอลที่ใชใน 
การคํานวณปริมาตรเอทานอล หรือภาชนะซ่ึงใชในการเปรียบเทียบในการคํานวณปริมาตรเอทานอล 

หรือภาชนะบรรจุเอทานอลรอการสงออกนอกราชอาณาจักร  
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4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

เจาหนาที่ มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ การพิจารณาแผนผังที่ต้ังภาชนะเก็บเอทานอล 

ตรวจสอบวิธีการตรวจวัดภาชนะเก็บเอทาบอล และแผนการดําเนินงานของผูประกอบการ  รวมถึง

การตรวจสอบภาชนะบรรจุเอทานอลอ่ืนๆ เชน รถบรรทุก เรือ ฯลฯ  เสนออนุมัติใหใชภาชนะเก็บ

และบรรจุเอทานอล เพ่ือใชคํานวณปริมาตรการจายผลิตภัณฑเอทานอลออกนอกโรงงานไดอยาง

ถูกตอง 

วิศวกรชํานาญการพิเศษ มีหนาที่ รับผิดชอบเก่ียวกับการรวมพิจารณาสํารวจและ

ตรวจสอบการขออนุญาตดําเนินการเก่ียวกับโรงงานสุราที่อยูในความควบคุมของกรมสรรพสามิต การ

ดําเนินการตรวจสอบเครื่องมือวัดและอุปกรณการวัด การตรวจสอบเครื่องจักร ภาชนะบรรจุ 

เครื่องมือวัดและอุปกรณตาง ๆ ทางดานเทคโนโลยีของระบบควบคุมอัตโนมัติ การส่ือสารเช่ือมโยง

ขอมูล ฐานขอมูลท่ีใชงานเก่ียวกับการควบคุมการจายเอทานอลออกจากโรงงานควบคุม ตรวจสอบ

ความถูกตอง และพิจารณาเสนอกรมฯ อนุมัติใหใชภาชนะบรรจุเอทานอล  
 

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 

สามารถแบงขั้นตอนการใหบริการได 3 ขั้นตอน 
ขั้นตอนท่ี 1  พิจารณารายละเอียดหนังสือสงเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบภาชนะ                 

 เก็บเอทานอล รวมถึงภาชนะบรรจุเอทานอล 

    ขั้นตอนที่ 2  พิจารณารายละเอียดการตรวจสอบภาชนะเก็บเอทานอล (Calibration)  
ขั้นตอนที่ 3  พิจารณารายละเอียดการอนุมัติใหใชภาชนะเก็บเอทานอล 
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    5.1  พิจารณารายละเอียดหนังสือสงเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบภาชนะเก็บเอทานอล 

รวมถึงภาชนะบรรจุเอทานอล 
  1. บริษัทผูประกอบอุตสาหกรรมเอทานอล ย่ืนหนังสือขอรับเจาหนาที่เพ่ือทําการ

ตรวจสอบภาชนะบรรจุตอกรมสรรพสามิต (โดยกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค)   
2. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมท่ัวไป มอบหมายความรับผิดชอบใหสวนควบคุมโรงงาน  
3. วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน พิจารณา และมอบหมายหนาที่ใหนาย

ชางเทคนิค และวิศวกรเคร่ืองกลหรือวิศวกรไฟฟาชํานาญการดําเนินการ 
4. ดําเนินการพิจารณารายละเอียดตามหนังสือ ประกอบดวย 

    ช่ือบริษัท      เลขท่ีหนังสือ     ลงวันท่ี  
   สถานที่ทําการตรวจสอบ 
     ช่ือผลิตภัณฑ  
      รูปแบบการตรวจสอบ 
      จํานวนถังเก็บ 

   เหตุผลของการตรวจสอบ 
      บริษัทผูดําเนินการตรวจสอบ (Third Party) 
      วันท่ีพรอมดําเนินการตรวจสอบ 

 5. นายชางเทคนิค และวิศวกรเคร่ืองกลหรือวิศวกรไฟฟาชํานาญการ ดําเนินการออก

หนังสือสงเจาหนาที่ทําการตรวจสอบภาชนะบรรจุ ผานวิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน  
 6. วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน เสนอหนังสือสงเจาหนาที ่ทําการ

ตรวจสอบภาชนะบรรจุ เรียนผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอกรมฯ    

อนุมัติและลงนามในหนังสือถึงบริษัทผูประกอบการ 
 7. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป เรียนรองอธิบดี เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติและ

ลงนาม ใหเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบภาชนะบรรจุเอทานอล 

  8. รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต เซ็นหนังสืออนุมัติใหเจาหนาที่

ออกปฏิบัติงานตรวจสอบภาชนะบรรจุถึงกรรมการผูจัดการบริษัท  ผูประกอบอุตสาหกรรมฯ 
 9. สารบรรณออกเลขหนังสือ และลงวันท่ี 
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 5.2  พิจารณารายละเอียดการตรวจสอบภาชนะเก็บเอทานอล (Calibration) 

1. บริษัทผูประกอบอุตสาหกรรมเอทานอล ย่ืนหนังสือลวงหนาอยางนอย 15 วันตอ

อธิบดีกรมสรรพสามิต พรอมรายละเอียดภาชนะ ผังแสดงท่ีต้ังและแผนดําเนินการ  

 2. คณะกรรมการที่รวมในการตรวจสอบประกอบดวย       

                       - เจาพนักงานสรรพสามิต  กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 

                       - สรรพสามิตพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู หรือผูแทน 
                       - เจาพนักงานสรรพสามิต ผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม                                                  

 3. การตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บเอทานอล ดวยวิธี The Optical Reference  

Line Method  หรือ  The Manual Tank Strapping Method โดยใชเกณฑการคํานวณที่อุณหภูมิ 30 

องศาเซลเซียส หรือ 86 องศาฟาเรนไฮด 

 4. การคํานวณปริมาตรความจุภาชนะเก็บเอทานอล ใชวิธีการของ American Society  

For Testing and Materials (ASTM) หรือ  American  Petroleum Institute (API) 

               5. เมื่อตารางคํานวณปริมาตรไดรับการอนุมัติแลว จะตองตรวจสอบใหมทุกๆ 5 ป

จะตองมีสภาพเปล่ียนแปลงไมเกินเกณฑท่ี ASTM/API กําหนด เม่ือครบ 15 ป ผูประกอบ

อุตสาหกรรมตองลางทําความสะอาด เพื่อตรวจสอบและจัดทําตารางคํานวณปริมาตรใหม 

 5.3  พิจารณารายละเอียดการอนุมัติใหใชภาชนะเก็บเอทานอล  
 1.  เมื่อไดตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บเอทานอล ใหผูแทน ผูประกอบอุตสาหกรรม 

จัดทําตารางคํานวณปริมาตรความจุ ภาชนะเก็บเอทานอล โดยตองมีรายละเอียดประกอบดวย ระยะ

ลึกเปนเซนติเมตร ปริมาตรเปนลิตร ผลตางปริมาตรเปนลิตร 
 2. เมื่อเจาหนาที่กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ไดตรวจสอบความถูกตองแลวเสนอ

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไปเพ่ือลงนามรับรอง และประทับตราท่ีกรมสรรพสามิตกําหนด 
 3. ตารางคํานวณปริมาตรไดรับการอนุมัติแลว ใหผูประกอบอุตสาหกรรมจัดสงสําเนาตาราง

คํานวณปริมาตรความจุ ภาชนะเก็บเอทานอล จํานวน 4 ชุด สําหรับกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 

จํานวน 1 ชุด สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 จํานวน 1 ชุด สํานักงานสรรพสามิตจังหวัดที่

โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู จํานวน 1 ชุด และสํานักงานสรรพสามิตประจําโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 1 ชุด  
 4. รายงานผลการตรวจสอบใหสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ทราบ เพ่ือ

ดําเนินการเสนอกรมสรรพสามิต พิจารณาอนุมัติ 
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แผนผังแสดงการปฏิบัติงานตรวจสอบปริมาตรความจุของภาชนะเก็บเอทานอล 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 15 วันทําการ/เรื่อง 
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6.  เอกสารอางอิง 
 

- ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง วิธีการบริหารสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ(เอทานอล)  

เปนเช้ือเพลิง พ.ศ. 2550 

-  ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองวิธีการงดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากล่ันชนิด

สุราสามทับ (เอทานอล) ที่นําไปใชผสมกับนํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิง พ.ศ. 2550 

7. แบบฟอรมท่ีใช 

 - ไมมี- 

8. เอกสารบันทึก 

 - ไมมี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


