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คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การใหบริการตรวจวเิคราะห

สินคานํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-06-003      
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

กลุมวิเคราะหสินคา    

และของกลาง 

หนาที่ :  1 จาก 7 

 

1. วัตถุประสงค 

 

 1.  เพื่อตรวจวิเคราะหนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามันตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527 
 2.  เพื่อตรวจวิเคราะหนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามันตามขอกําหนดมาตรฐานน้ํามันของ

กรมธุรกิจพลังงานและขอกําหนดมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
  3.  เพ่ือสนับสนุนงานทางดานการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและการตรวจ

ปราบปรามของสินคาประเภทนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน 

2.  ขอบเขต 

 1.  วิเคราะหตัวอยางท่ีจัดเก็บโดยเจาหนาท่ีสรรพสามิต และเจาหนาที่จากหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ ไดแก เจาหนาท่ีศุลกากร เจาหนาที่ตํารวจ เปนตน  
 2.  วิเคราะหตัวอยางนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามันตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527  
 
 

3.  คําจํากัดความ 
 

 นํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน   หมายความวา “ผลิตภัณฑท่ีผลิตจากปโตรเลียม ไดแก 

นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันกาด นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเช้ือเพลิงหนัก 

นํ้ามันเตา และนํ้ามันอ่ืน ๆ ที่คลายกับนํ้ามันที่ไดออกช่ือมาแลว นํ้ามันหลอล่ืน ปโตรเลียมบิทูเมน 

(แอสฟลต) ปโตรเลียมโคก กาซปโตรเลียมชนิดตาง ๆ กาซธรรมชาติเหลว กาซธรรมชาติ

สารละลายหรือโซลเวนทชนิดตาง ๆ สารพลอยได และกากอ่ืน ๆ ที่ไดจากปโตรเลียม และให

หมายความรวมถึงนํ้ามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑอ่ืนท่ีไดจากการกล่ันหรือแยกปโตรเลียมตามท่ีรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
  
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การใหบริการตรวจวเิคราะห

สินคานํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-06-003      
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

กลุมวิเคราะหสินคา    

และของกลาง 

หนาที่ :  2 จาก 7 

 

 ผูขอรับบริการทดสอบ  หมายความวา  สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม สํานักงานสรรพสามิตพื้นท่ี สํานักงานสรรพสามิตภาค 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมศุลกากร หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือผูประกอบการที่เก่ียวของ

กับสินคาประเภทนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน แตหนังสือนําสงจะตองสงผานหนวยงานสํานัก

มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สํานักตรวจสอบปองกันและปราบปราม สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่ หรือสํานักงานสรรพสามิตภาค ซ่ึงขึ้นกับท่ีอยูของสถานประกอบการน้ัน โดยไม

ตองเสียคาใชจายในการสงตัวอยางทดสอบ  
 

4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 เจาหนาท่ีธุรการ (ฝายบริหารงานทั่วไป) มีหนาที่ใหบริการแกผูขอรับบริการ โดยการ

รับคําขอบริการทดสอบ ตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือและในใบคําขอรับบริการทดสอบวาถูกตอง

ตรงกับตัวอยางหรือไม ลงรายการในสมุดบันทึกการรับงานบริการทดสอบ (ส.06) พรอมท้ังกําหนด

รหัสตัวอยางและจัดเตรียมตัวอยางเพ่ือรอสงใหนักวิทยาศาสตรดําเนินการตรวจวิเคราะหตอไป   
 เจาหนาที่นักวิทยาศาสตร มีหนาที่ในการรับตัวอยางจากเจาหนาที่ธุรการ โดยนํามา

จัดเก็บเพ่ือรอการทดสอบในหองจัดเก็บตัวอยาง จากน้ันดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยางและตอบ

หนังสือโดยแนบรายงานผลการทดสอบท่ีมีลายเซ็นของผูทดสอบและผูรับรองผลการทดสอบใหแกผู

ขอรับบริการ  
 หัวหนาสวนวิเคราะหนํ้ามัน (นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ) หรือผูแทน มีหนาที่ใน

การรับรองผลการทดสอบ/ผลการพิจารณา/ผลการตรวจสอบ และตรวจสอบเน้ือหาในหนังสือที่

ตอบใหแกผูขอรับบริการ 
 ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิเคราะหสินคาหรือผูแทน มีหนาที่ในการวินิจฉัยและลงนามใน

หนังสือที่ตอบใหแกผูขอรับบริการ 
 อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผูแทน  มีหนาที่ในการวินิจฉัยและลงนามในหนังสือตอบ ผู

ขอรับบริการจากหนวยงานภายนอก 

 

 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การใหบริการตรวจวเิคราะห

สินคานํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-06-003      
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

กลุมวิเคราะหสินคา    

และของกลาง 

หนาที่ :  3 จาก 7 

 

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
  1.  ผูประกอบการขอรับบริการทดสอบโดยดูวธิกีารเก็บตัวอยางน้ํามันและ

ผลิตภณัฑน้าํมันท่ีถูกตองจาก http://lab.excise.go.th หรือคูมือ 

 2.  ผูขอรับบริการทดสอบกรอกแบบฟอรมขอใชบริการทดสอบพรอมสงตัวอยาง

ทดสอบและหนังสือนําสงใหกรมสรรพสามิต 

 3. เจาหนาท่ีธุรการ  รบัใบคําขอรบับริการ/ตัวอยาง หนังสอืนําสง และตรวจสอบ

ความถูกตอง 
 4.  เจาหนาท่ีธุรการออกเลขขอรบับริการทดสอบและรหัสตวัอยาง (FQ008)  และลง

บนัทึกขอมูลในสมุดบนัทกึการรบังานบริการทดสอบ (ส.06) พรอมจัดเตรียมตัวอยางสงให

นักวทิยาศาสตร 

 5.  เจาหนาท่ีนักวทิยาศาสตรทําการตรวจวิเคราะหตัวอยาง โดยตอบหนังสือพรอมแนบ

รายงานผลการทดสอบ/ผลการพิจารณา/ ผลการตรวจสอบ  ท่ีมีลายมือชื่อของผูทดสอบ 

 6.  หัวหนาสวนวเิคราะหน้ํามนัหรือผูแทนทําการตรวจสอบเนื้อหาในหนงัสือที่ตอบ

ใหแกผูขอรบับริการ โดยรบัรองผลการทดสอบ/ ผลการพิจารณา/  ผลการตรวจสอบ แลวเสนอ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสินคาพิจารณา 

 7.  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวเิคราะหสินคาหรือผูแทนอนุมัติลงนามในหนังสือตอบ 

 8. กรณีผูขอรับบริการเปนหนวยงานภายในใหเจาหนาท่ีธรุการ จัดสงหนังสือตอบ โดย

ใหนักวทิยาศาสตรจัดเก็บสําเนาคูฉบบัไว    

 9. กรณีผูขอรับบริการเปนหนวยงานภายนอก ตองเสนอกรมลงนามในหนังสือตอบ 

โดยสํานักงานเลขานุการกรมดําเนินการสงหนังสือตอบและสงสําเนาคูฉบับคืนเจาหนาที่ธุรการกลุม

วิเคราะหสินคาและของกลาง 
 
   
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การใหบริการตรวจวเิคราะห

สินคานํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-06-003      
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

กลุมวิเคราะหสินคา    

และของกลาง 

หนาที่ :  4 จาก 7 

 

แผนผังขั้นตอนการรับบรกิารตรวจวเิคราะหสินคาประเภทน้ํามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน 
ระยะเวลาดําเนินการ 12 วันทําการ 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การใหบริการตรวจวเิคราะห

สินคานํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-06-003      
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

กลุมวิเคราะหสินคา    

และของกลาง 

หนาที่ :  5 จาก 7 

 

6.  เอกสารอางอิง 
 

 - พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
 -  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 85)  
 -  ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขการยกเวนภาษีนํ้ามันและ

ผลิตภัณฑนํ้ามันท่ีนําไปใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมนํ้ามันและ

ผลิตภัณฑนํ้ามัน ประกาศ ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 

(ฉบับท่ี 2) และวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 3) 
 -  ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข วาดวยการลดหยอน

ภาษีสําหรับสินคาที่ไดเสียภาษีสรรพสามิตแลว ประกาศ ณ วันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และวันที่ 

23 มิถุนายน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) 
 -  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  หลักเกณฑ  และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษี

สําหรับนํ้ามันแกสโซฮอล และนํ้ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม พ.ศ. 2552   
 -  ประกาศกระทรวงการคลัง  เ ร่ือง  กํ าหนดคุณสมบัติสารละลายประเภท

ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent)  ประกาศ ณ วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2552  

 -  คําส่ังกรมสรรพสามิต ที่ 345/2534 เร่ือง คําวินิจฉัยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

เก่ียวกับกาซโปลปลีน (Propylene) กาซบิวทีนส (Butenes) กาซบิวทาไดอีนส (Butadienes) กาซ

นอมัล-บิวเทน (N-Butane) และกาซไอโซบิวเทน (Isobutane) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 

 -  ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการเติมสาร 

Marker ในนํ้ามันดีเซล พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
 -  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง กําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเบนซิน 

พ.ศ. 2552 
    -  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเบนซิน

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 

  



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การใหบริการตรวจวเิคราะห

สินคานํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-06-003      
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

กลุมวิเคราะหสินคา    

และของกลาง 

หนาที่ :  6 จาก 7 

 

 - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันแกสโซฮอล 

พ.ศ. 2551 
 -  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง ขอกําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันดีเซล 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 
 -  ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันกาด พ.ศ. 

2547 
 -  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเตา (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2547 
 -  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหลอล่ืน 

พ.ศ. 2547 
  -  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซล 

ประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน พ.ศ. 2550 
 -  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง ขอกําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซล 

สําหรับเคร่ืองยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549 
 -  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง กําหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลง

สภาพ พ.ศ. 2548 
  -  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของกาซปโตรเลียม

เหลว พ.ศ. 2547 
 - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ

ความเห็นชอบการเติมสารเติมแตงในนํ้ามันเชื้อเพลิงและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงเฉพาะสวนท่ีไม

เปนไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด พ.ศ. 2550 
 -  มาตรฐานสากลของนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามันประเภทอ่ืน ท่ีไมมีในขอกําหนดของ

กรมธุรกิจพลังงาน ไดแก นํ้ามันเคร่ืองบินไอพน  
 
 

 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การใหบริการตรวจวเิคราะห

สินคานํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-06-003      
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

กลุมวิเคราะหสินคา    

และของกลาง 

หนาที่ :  7 จาก 7 

 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 

 7.1  สมุดบันทึกการรับงานบริการทดสอบ (ส.06) 
 7.2  แบบฟอรมใบคําขอรับบริการทดสอบ (FQ 008) 
 7.3  หนังสือสอบ (บันทึกขอความหรือหนังสือครุฑ)  และรายงานผลการทดสอบ    

 

8.  เอกสารบันทึก 

 

  - 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ส.06/13/01/46 

สมุดบันทึกการรับงานบริการทดสอบ(ส.06)                               
                                                                                                                         

เลขที่ 
คําขอ 

ใบคําขอ 
ลงวันที่ 

กลุม หนวยงาน  
ผูสง 

ตัวอยาง 
ของบริษัท 

จํานวน 
ตัวอยาง 

รหัสตัวอยาง การรับตัวอยาง หมายเหตุ 
 ชื่อผูรับ รหัสตัวอยางที่รับ 

ตั้งแตเลขที่ ถึงเลขที่    
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นํ้ามันดีเซล 

 
             กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง   กรมสรรพสามิต 

                         1488  ถนนนครไชยศรี  ดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทรศัพท  (02) 6686560 – 89  โทรสาร  (02) 2436241 

                                      รายงานผลการทดสอบ           เลขที่ 

                  หนา    ....... 
เลขที่คําขอ     ..................                                                         วันที่รับตัวอยาง     ....................... 
ชื่อตัวอยาง    .............................                     วิธีทดสอบ            ......................                            
หมายเลขตัวอยาง    ........................                                       วันที่ทดสอบ        ............................ 
ลักษณะ/สภาพตัวอยาง    .....................................    วันที่รายงานผล          ......................... 
ชื่อและที่อยูผูขอรับบริการ   ..................................................... 
 

รายการทดสอบ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1. ความถวงจําเพาะ ณ อุณหภูมิ15.6/15.6๐C  
2. ดัชนีซีเทน 
3. ความหนืด ณ อุณหภูมิ 40๐C  ,mm2/s 
4. การกล่ัน,  ๐C 
                           IBP 
                           10% 
                           50% 
                           90%                   
5. จุดวาบไฟ , ๐C 
6. จุดไหลเท  , ๐C 
7. ธาตุกํามะถัน , %wt 
8. ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน , %vol 
9. ลักษณะท่ัวไปท่ีปรากฏ 

ASTM D 1298 
ASTM D 976 
 ASTM D 445 
ASTM D 86 

 
 
 
 

ASTM D 93 
ASTM D 6749 
ASTM D 4294 
ASTM D 7371 

ตรวจพินิจดวยสายตา 

 

                                      
 

ผลปรากฏวา ตัวอยางหมายเลข...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 

        ผูทดสอบ……….…………………….                            ผูรับรอง .........………….……….…..……. 
                                    (..........................................)                    (................................................) 
           ตําแหนง   ...................................................                  ตําแหนง    ......................................................... 

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอยางที่ทดสอบเทาน้ัน 
หามคัดถายใบรายงานผลแตเพียงบางสวน  โดยไมไดรับอนุญาตจากกลุมวิเคราะหสินคาและของกลางเปนลายลักษณอักษร 



                                                               
                   นํ้ามันเตา 

 

กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง   กรมสรรพสามิต 
                         1488  ถนนนครไชยศรี  ดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทรศัพท  (02) 6686560 – 89  โทรสาร  (02) 2436241 

                                      รายงานผลการทดสอบ           เลขที่ 

                  หนา    ....... 
เลขที่คําขอ     ..................                                                         วันที่รับตัวอยาง     ....................... 
ชื่อตัวอยาง    .............................                     วิธีทดสอบ            ......................                            
หมายเลขตัวอยาง    ........................                                       วันที่ทดสอบ        ............................ 
ลักษณะ/สภาพตัวอยาง    .....................................    วันที่รายงานผล          ......................... 
ชื่อและที่อยูผูขอรับบริการ   ............................................... 
 

รายการทดสอบ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1. ความถวงจําเพาะ ณ อุณหภูมิ15.6/15.6๐C  
2. ความหนืด ณ อุณหภูมิ 50๐C ,mm2/s 
3. จุดวาบไฟ  , ๐C 
4. จุดไหลเท  , ๐C 
5. ธาตุกํามะถัน , %wt 
6. สี  (Colour) 
7. ปริมาณความรอน ,Cal/g 
8. ลักษณะท่ัวไปท่ีปรากฏ 

ASTM D 1298 
ASTM D 445 

ASTM D 93 
ASTM D 6749 
ASTM D 4294 
ASTM D 1500 
ASTM D 4868 

ตรวจพินิจดวยสายตา 

 

 
ผลปรากฏวา ตัวอยางหมายเลข...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

                                        
        ผูทดสอบ....………………………..……   ผูรับรอง……...…………….…….…………… 
                              (....................................)                                                           (...........................................) 
        ตําแหนง      ...........................................   ตําแหนง       ................................................. 

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอยางที่ทดสอบเทานั้น 
                          หามคัดถายใบรายงานผลแตเพียงบางสวน  โดยไมไดรับอนุญาตจากกลุมวิเคราะหสินคาและของกลางเปนลายลักษณอักษร 

 



น้ํามันเบนซิน/รีฟอรเมท/แนพทา 

 
กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง   กรมสรรพสามิต 

                         1488  ถนนนครไชยศรี  ดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทรศัพท  (02) 6686560 – 89  โทรสาร  (02) 2436241 

                                      รายงานผลการทดสอบ           เลขที่ 

                  หนา    ....... 
เลขที่คําขอ     ..................                                                         วันที่รับตัวอยาง     ....................... 
ชื่อตัวอยาง    .............................                     วิธีทดสอบ            ......................                            
หมายเลขตัวอยาง    ........................                                       วันที่ทดสอบ        ............................ 
ลักษณะ/สภาพตัวอยาง    .....................................    วันที่รายงานผล          ......................... 
ชื่อและที่อยูผูขอรับบริการ   ............................................. 
 

รายการทดสอบ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1. ความถวงจําเพาะ ณ อุณหภูมิ 15.6 ๐C   
2. คาออกเทน  (RON) 
3. การกล่ัน ,  ๐C 
                           IBP 
                           10% 
                           50% 
                           90% 
                          FBP 
4. เบนซิน  , % vol 
5. อะโรมาติก , % vol 
6. สี ,ชนิดของสี(Hue) 
7. ลักษณะท่ัวไปท่ีปรากฏ 

          ASTM D 4052     
Fuel  Analyzer 
ASTM D 86 

 
 
 

 
 

ASTM D 6839 

ASTM D 6839 

ตรวจพินิจดวยสายตา 
ตรวจพินิจดวยสายตา 

 

 

ผลปรากฏวา ตัวอยางหมายเลข...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 

  .    ผูทดสอบ………. ………………………                                   ผูรับรอง…………..………..…..…….……….. 
                          (..........................................)                             (.............................................) 

          ตําแหนง  .................................................                     ตําแหนง     .................................................... 

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอยางที่ทดสอบเทานั้น 
                       หามคัดถายใบรายงานผลแตเพียงบางสวน  โดยไมไดรับอนุญาตจากกลุมวิเคราะหสินคาและของกลางเปนลายลักษณอกัษร 

 



นํ้ามันแกสโซฮอล 

 
กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง   กรมสรรพสามิต 

                         1488  ถนนนครไชยศรี  ดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทรศัพท  (02) 6686560 – 89  โทรสาร  (02) 2436241 

                                      รายงานผลการทดสอบ           เลขที่ 

                  หนา    ....... 
เลขที่คําขอ     ..................                                                         วันที่รับตัวอยาง     ....................... 
ชื่อตัวอยาง    .............................                     วิธีทดสอบ            ......................                            
หมายเลขตัวอยาง    ........................                                       วันที่ทดสอบ        ............................ 
ลักษณะ/สภาพตัวอยาง    .....................................    วันที่รายงานผล          ......................... 
ชื่อและที่อยูผูขอรับบริการ   ............................................. 
 

รายการทดสอบ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1. ความถวงจําเพาะ ณ อุณหภูมิ 15.6 ๐C   
2. คาออกเทน  (RON) 
3. การกล่ัน ,  ๐C 
                           IBP 
                           10% 
                           50% 
                           90% 
                          FBP 
4. เบนซิน  , % vol 
5. อะโรมาติก , % vol 
6. เอทานอล , % vol 
7. สี ,ชนิดของสี(Hue) 
8. ลักษณะท่ัวไปท่ีปรากฏ 

          ASTM D 4052     
Fuel  Analyzer 
ASTM D 86 

 
 
 

 
 

ASTM D 6839 

ASTM D 6839 

ASTM D 6839 

ตรวจพินิจดวยสายตา 
ตรวจพินิจดวยสายตา 

 

 

ผลปรากฏวา ตัวอยางหมายเลข...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

       ผูทดสอบ………. ………………………                                   ผูรับรอง…………..………..…..…….……….. 
                          (..........................................)                             (.............................................) 

          ตําแหนง  .................................................                     ตําแหนง     .................................................... 

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอยางที่ทดสอบเทานั้น 
                       หามคัดถายใบรายงานผลแตเพียงบางสวน  โดยไมไดรับอนุญาตจากกลุมวิเคราะหสินคาและของกลางเปนลายลักษณอกัษร 

 



สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน 

 
กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง   กรมสรรพสามิต 

                         1488  ถนนนครไชยศรี  ดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทรศัพท  (02) 6686560 – 89  โทรสาร  (02) 2436241 

                                      รายงานผลการทดสอบ           เลขที่ 

                  หนา    ....... 
เลขที่คําขอ     ..................                                                         วันที่รับตัวอยาง     ....................... 
ชื่อตัวอยาง    .............................                     วิธีทดสอบ            ......................                            
หมายเลขตัวอยาง    ........................                                       วันที่ทดสอบ        ............................ 
ลักษณะ/สภาพตัวอยาง    .....................................    วันที่รายงานผล          ......................... 
ชื่อและที่อยูผูขอรับบริการ   ............................................... 
 

รายการทดสอบ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1. ความหนาแนน ณ  อุณหภมิู 15.0 ๐C  , kg/l 
2. การกลั่น ,  ๐C 
                           IBP 
                           10% 
                           50% 
                           90%    
                           FBP 
3. IR-Spectrum 
4. ลักษณะท่ัวไปท่ีปรากฏ 

            ASTM  D4052     
    ASTM D 86 

 
 
 
 
 

FT-IR 
ตรวจพินิจดวยสายตา 

 

 
ผลปรากฏวา ตัวอยางหมายเลข...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

       ผูทดสอบ………. ………………………                                   ผูรับรอง…………..………..…..…….……….. 
                          (..........................................)                             (.............................................) 

          ตําแหนง  .................................................                     ตําแหนง     .................................................... 

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอยางที่ทดสอบเทานั้น 
                       หามคัดถายใบรายงานผลแตเพียงบางสวน  โดยไมไดรับอนุญาตจากกลุมวิเคราะหสินคาและของกลางเปนลายลักษณอกัษร 

 


