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1. วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเคร่ืองวัด

อุณหภูมิชนิดอัตโนมัติประจําถังเอทานอล พิจารณาอนุมัติใหติดต้ังเครื่องวัด มาตรวัดเอทานอล 
2. เพ่ือประโยชนในการใชเคร่ืองวัดระดับและเคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติที่ติดต้ัง

ประจําถังเอทานอล มาตรวัดเอทานอล  มาควบคุมปริมาณการจายผลิตภัณฑ เอทานอลออกนอก

โรงงานไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อเปนหนวยงานกํากับดูแลใหคําปรึกษาดานเทคนิคและมาตรฐานการตรวจสอบ  

2.  ขอบเขต 

 

1. รวมพิจารณาสํารวจ และตรวจสอบแบบการขออนุญาตดําเนินการเก่ียวกับโรงงาน     

เอทานอล จํานวน 15 โรงงาน และตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ

ประจําถังเอทานอล จํานวน 40 เคร่ือง และมาตรวัดเอทานอล จํานวน 40 เครื่อง  

2. ควบคุมการตรวจสอบและใชงานเครื่องวัดระดับ และเคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ

ประจําถังเอทานอล มาตรวัดเอทานอล ใหเปนไปดวยความถูกตองตามหลักการดานเทคนิคดวย

มาตรฐานสากล และระเบียบที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

      3. โดยการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสวนควบคุมโรงงาน กลุมพัฒนาและตรวจสอบทาง

เทคนิค ตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ มาตรวัดเอทานอล ณ โรงงาน 
 

3.  คําจํากัดความ 
 

เจาหนาท่ี  หมายความวา  เจาหนาที่สวนควบคุมโรงงานปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ

เครื่องวัดระดับและเคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติเอทานอล มาตรวัดเอทานอล 
วิศวกร หมายความวา  วิศวกรเครื่องกล หรือวิศวกรไฟฟา หรือ วิศวกรโยธา ระดับ

ปฏิบัติการหรือชํานาญการ 

เครื่องวัด หมายความวา  เคร่ืองวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติเอทานอล  

ซ่ึงใชเปนเครื่องมือสําหรับวัดระดับและวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ และนํามาใชคํานวณปริมาณนํ้าสุรา

สามทับหรือเอทานอลภายในถัง ซ่ึงสามารถใชเปนตัวเลขควบคุมการรับ-จายปริมาณเอทานอลได   
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4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

เจาหนาท่ี มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ การพิจารณาขั้นตอน วิธีการตรวจสอบเคร่ืองวัด

ระดับ และเคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ และตามชนิดของเคร่ืองวัด

รวมถึงการติดต้ังเครื่องวัด และระบบเครื่องวัด ระบบการใชงานและวิธีการปฏิบัติงาน และเสนอ

อนุมัติใหใชเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติประจําถังเอทานอล มาตรวัดเอทานอล 

เพ่ือใชควบคุมปริมาณการจายผลิตภัณฑเอทานอลออกนอกโรงงานไดอยางถูกตอง 
วิศวกรชํานาญการพิเศษ มีหนาที่ รับผิดชอบเก่ียวกับการรวมพิจารณาสํารวจและ  

ตรวจสอบการขออนุญาตดําเนินการเก่ียวกับโรงงานสุราที่อยูในความควบคุมของกรมสรรพสามิต  

การดําเนินการติดต้ังเครื่องมือวัดและอุปกรณตาง ๆ ทางดานเทคโนโลยีของระบบควบคุมอัตโนมัติ 

การส่ือสารเช่ือมโยงขอมูล ฐานขอมูล ท่ีใชงานเก่ียวกับการควบคุมการจายเอทานอลออกจากโรงงาน

ควบคุม ตรวจสอบความถูกตอง และพิจารณาเสนอกรมฯ อนุมัติใหใชเคร่ืองวัดระดับและเครื่องวัด

อุณหภูมิชนิดอัตโนมัติเอทานอล มาตรวัดเอทานอล 
 

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 

สามารถแบงขั้นตอนการใหบริการได 3 ขั้นตอน 
ขั้นตอนท่ี 1  พิจารณารายละเอียดหนังสือสงเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบ                       

  เคร่ืองวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ มาตรวัดเอทานอล 

    ขั้นตอนที่ 2  พิจารณารายละเอียดและตรวจสอบเคร่ืองวัด มาตรวัดเอทานอล  
ขั้นตอนที่ 3  พิจารณารายละเอียดการอนุมัติใหใชเครื่องวัด มาตรวัดเอทานอล 
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    5.1  พิจารณารายละเอียดหนังสือสงเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องวัดระดับ

และเคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ,มาตรวัดเอทานอล 
  1. บริษัทผูประกอบอุตสาหกรรมเอทานอล ย่ืนหนังสือขอรับเจาหนาที่เพ่ือทําการ

ตรวจสอบเคร่ืองวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติตอกรมสรรพสามิต มาตรวัดเอทานอล

(โดยกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค)   
2. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป มอบหมายความรับผิดชอบใหสวนควบคุมโรงงาน  
3. วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน พิจารณา และมอบหมายใหนายชาง

เทคนิคและหรือวิศวกรดําเนินการ 
4. ดําเนินการพิจารณารายละเอียดตามหนังสือ ประกอบดวย 

    ช่ือบริษัท      เลขท่ีหนังสือ     ลงวันท่ี  
   สถานที่ติดต้ังและทําการตรวจสอบ 
     ช่ือผลิตภัณฑ  
      รูปแบบการตรวจสอบ 
      จํานวนเครื่อง 

   เหตุผลของการตรวจสอบ 
      บริษัทผูดําเนินการตรวจสอบ (Third Party) 
      วันท่ีพรอมดําเนินการตรวจสอบ 

 5. นายชางเทคนิค และหรือวิศวกร ดําเนินการออกหนังสือสงเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบ

เคร่ืองวัด ผานวิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน  
 6. วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน  เสนอหนังสือสงเจาหนาที ่ทําการ

ตรวจสอบเคร่ืองวัด เรียนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป พิจารณาเสนอกรมฯ อนุมัติและลงนาม 

ในหนังสือถึงบริษัทผูประกอบการ 
 7. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป เรียนรองอธิบดี เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติและ

ลงนาม ใหเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องวัด มาตรวัดเอทานอล ดังกลาว 

  8. รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพสามิต เซ็นหนังสืออนุมัติใหเจาหนาที่

ออกปฏิบัติงานตรวจสอบเคร่ืองวัด ถึงกรรมการผูจัดการบริษัท ผูประกอบอุตสาหกรรมฯ 
 9. สารบรรณออกเลขหนังสือ และลงวันท่ี 
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 5.2  พิจารณารายละเอียดและตรวจสอบเคร่ืองวัด,มาตรวัดเอทานอล 

1. ตรวจสอบรายละเอียดของเคร่ืองวัดใชกับถังหมายเลข ชื่อผลิตภัณฑ ชนิดเครื่องวัด 

มาตรวัดเอทานอล ผูผลิต จํานวนเคร่ืองวัดตรงตามท่ีขออนุมัติ วันท่ีทําการตรวจสอบ  
  2.  วิธีการและผลการตรวจสอบเครื่องวัด มีรูปแบบ วิธีการตรวจสอบที่ถูกตอง ปฏิบัติ

ตามระเบียบหรือมาตรฐานที่กําหนด  
             เครื่องวัดคาไมเกินเกณฑกําหนด (Accuracy+/- 3 มม. , +/- 0.5 % Repeatability) 

           มาตรวัดคาไมเกินเกณฑกําหนด (Accuracy+/- 0.5 % 3 คร้ังติดตอกัน, +/- 0.5 % 

Repeatability) 

 5.3  พิจารณารายละเอียดการอนุมัติใหใชเคร่ืองวัด,มาตรวัดเอทานอล  
 1. นายชางเทคนิค และวิศวกร พิจารณาและรายงานผลตรวจสอบเครื่องวัด ผานวิศวกร

ชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน 
 2. วิศวกรชํานาญการพิเศษ เสนอหนังสือผลตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเคร่ืองวัด

อุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ เรียนผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมท่ัวไป เพ่ือโปรดพิจารณาและลงนามใน

หนังสือถึงสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี เพ่ือดําเนินการตอไป 
 3. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป พิจารณาและลงนามในหนังสือถึงสํานัก

มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี เพ่ือเสนอกรมฯ อนุมัติใหใชเคร่ืองวัดระดับและเครื่องวัด

อุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ มาตรวัดเอทานอลตอไป 
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แผนผังแสดงการปฏิบัติงานตรวจสอบเคร่ืองวัดระดับ และเครือ่งวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ  
และมาตรวัดเอทานอล 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 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- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




