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ชื่อหน่วยงำน: กองมำตรฐำนวิเครำะห์สินค้ำและของกลำง 
 

ชื่อกระบวนงำน: กำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์สินค้ำน  ำมันและผลิตภัณฑ์น  ำมัน 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือตรวจวิเคราะหน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
2. เพ่ือตรวจวิเคราะหน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันตามข้อก้าหนดมาตรฐานน ้ามันของกรมธุรกิจพลังงานและ

ข้อก้าหนดมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. เพ่ือสนับสนุนงานทางด้านการบริการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและการตรวจปราบปรามของสินค้า

ประเภทน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน 
4.  
5.  
 
ขอบเขตของงำน 
1. วิเคราะห์ตัวอย่างน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
2.  
3.  
4.  
5.  
 
ค ำจ ำกัดควำม 
ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย 

1. สุรา หมายความรวมถึงวัตถุทั งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่ง
สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน ้าสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้
ผสมกับน ้าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับ
น ้าสุรา 

2. สุราขาว หมายความว่า สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง 
มีแรงแอลกอฮอล์ต่้ากว่าแปดสิบดีกรี 

3. สุราสามทับ หมายความว่า สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั งแต่แปดสิบดีกรีขึ นไป 
4. สุราผสม หมายความว่า สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่้า

กว่าแปดสิบดีกรี 
5. สุราปรุงพิเศษ  หมายความว่าสุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรง

แอลกอฮอล์ต่้ากว่าแปดสิบดีกรี 
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ หน้ำทีร่ับผิดชอบ 

1. ผู้อ้านวยกองมาตรฐาน
วิเคราะห์สินค้าและของกลาง 

เป็นผู้มีอ้านาจลงนามในหนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ให้ส้านักงาน
สรรพสามิตพื นที่ต่างๆ หรือ กองมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษี 2 ทราบเพ่ือด้าเนินการต่อไป 

2. ผู้อ้านวยการส่วนวิเคราะห์ 2/
นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ
พิเศษ 

มีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมการตรวจวิเราะห์ และรายงาน
ผลการวิเคราะห์น ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามัน 

3. นักวิทยาศาสตร์(ปฎิบัติการ-
ช้านาญการ) 

มีหน้าที่ในการรับตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป น้ามา
จัดเก็บเพ่ือรอการทดสอบ น้าตัวอย่างมาวิเคราะห์ ส่งผลการ
วิเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพ่ือจัดท้ารายงานผลการ
วิเคราะห์ ตรวจทาน และส่งให้แก้ไขในกรณีเกิดข้อผิดพลาด 
เสนอรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ต่อผู้อ้านวยการส่วนวิเคราะห์ 2
นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการพิเศษเพ่ิอลงนามแจ้งผลการวิเคระห์ให้
ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ต่างๆ หรือ กองมาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 1 ทราบเพ่ือด้าเนินการต่อไป และมีหน้าที่ในการจัดเก็บ
ตัวอย่างเพ่ือรอท้าลาย 

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไปกองมาตรฐานวิเคราะห์
สินค้าและของกลาง  

มีหน้าที่ในการรับตัวอย่าง ตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือน้าส่ง
ตัวอย่าง ใบค้าขอรับบริการทดสอบ และตัวอย่างน ้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น ้ามันให้ถูกต้องตรงกัน แล้วลงรายการในแบบบันทึกการ
รับการบริการทดสอบ พร้อมทั งให้รหัสตัวอย่างและจัดเก็บตัวอย่าง
เพ่ือรอส่งให้นักวิทยาศาสตร์ต่อไป และมีหน้าที่ในการจัดท้ารายงาน
ผลการวิเคระห์ และแก้ไขกรณีมีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ 
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ขั นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 

 2 ชั่วโมง ผู้ขอรับบริการ/ผู้ประสงค์น้าเข้าสุรา
เข้ามาในราชอาณาจักร 
น้าตัวอย่างสุรา พร้อมหนังสือน้าส่ง
ตัวอย่างสุรา ณ ส้านักงานสรรพสามิต
พื นที่ที่โรงงานสุราตั งอยู่ หรือสถานที่
ท้าสุราตั งอยู่ ส้านักงานสรรพสามิต
พื นที่ หรือ ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่
สาขาแห่งท้องที่ที่ส้านักงานศุลกากร 
หรือด่านศุลกากรที่จะน้าสุราเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ตั งอยู่ 

ส้านักงาน
สรรพสามิต
พื นที่ที่โรงงาน
สุราตั งอยู่ 
หรือสถานที่
ท้าสุราตั งอยู่ 
หรือ กอง
มาตรฐานและ
พัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 1 
 

2.  
 

3 ชั่วโมง สรรพสามิตพื นที่ น้าส่งตัวอย่างน ้ามัน
และผลิตภัณฑ์น ้ามัน พร้อมหนังสือ
น้าส่ง ที่กองมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า
และของกลาง 
 
 
 
 
 
  

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

3.  
 
 

3 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือน้าส่ง
ตัวอย่าง ใบค้าขอรับบริการทดสอบ 
และตัวอย่างน ้ามันและผลิตภัณฑ์
น ้ามัน ให้ถูกต้องตรงกัน แล้วลง
รายการในแบบบันทึกการรับการ
บริการทดสอบ พร้อมทั งให้รหัส
ตัวอย่างและจัดเก็บตัวอย่างเพ่ือรอส่ง
ให้นักวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ผูข้อรับบริการ/ผู้ประสงค์
น้าเข้าสุราเข้ามาใน

ราชอาณาจกัร 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
ตรวจสอบตัวอย่าง
สุรา พร้อมหนังสือ

น้าส่ง 

สรรพสามิตพื นที่ น้าส่ง
ตัวอยา่งสุรา พร้อม

หนังสือน้าส่ง 
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ขั นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 

4.   
 
 

5-8 วัน นักวิทยาศาสตร์(ปฎิบัติการ-ชา้นาญ
การ) รับตัวอย่างมาท้าการตรวจวิเค
ระห์ และตอบหนังสือโดยแนบรายงาน
ผลการทดสอบ/ผลการพิจารณา  
 

นักวิทยาศาส
ตร์(ปฎิบัติ
การ-ช้านาญ
การ) 

5.  
 

1 วัน ผู้อ้านวยการส่วนวิเราะห์ 2 ตรวจสอบ
เนื อหาในหนังสือที่ตอบให้แก่
ผู้ประกอบการ และรับรองผลการ
ทดสอบ/ผลการพิจารณา 
 
 
 

ผู้อ้านวยการ
ส่วนวิเราะห์ 
1 
 

6.  
 
 

1 วัน ผู้อ้านวยการกองมาตรฐานสินค้าและ
ของกลาง อนุมัติลงนาม(กรณีเป็น
หน่วยงานภายใน)ถ้าเป็นหน่วยงาน
ภายนอกส่งให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้ลง
นาม 
 

ผู้อ้านวยการ
กองมาตรฐาน
สินค้าและ
ของกลาง 

7.  
 

1 วัน กองมาตรฐานสินค้าและของกลางตอบ
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ไปยัง 
ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ 
ทราบเพ่ือด้าเนินการต่อไป 
 

ส้านักงาน
สรรพสามิต
พื นที่ 

นักวิทยาศาสตร์(ปฎิบัตกิาร-ช้านาญ
การ) รับตัวอยา่งมาท้าการตรวจวิเคระห์ 

ผู้อ้านวยการส่วนวิเราะห์ 2 
ตรวจสอบและรับรองผลวิเคราะห ์

ผู้อ้านวยการกองมาตรฐานสินค้าและ
ของกลาง อนุมัติลงนาม 

กองมาตรฐานสินค้า
และของกลางตอบ
หนังสือแจ้งผลการ

วิเคราะห ์
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ผังขั นตอนกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูข้อรับบริการ/ผู้ประสงค์
น้าเข้าสุราเข้ามาใน

ราชอาณาจกัร 

สรรพสามิตพื นที่ น้าส่งตัวอย่างสุรา พร้อม
หนังสือน้าส่ง 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป

ตรวจสอบตัวอย่างสุรา 
พร้อมหนังสือน้าส่ง 

นักวิทยาศาสตร์(ปฎิบัตกิาร-ช้านาญ
การ) รับตัวอยา่งมาท้าการตรวจวิเคระห์ 

ผู้อ้านวยการส่วนวิเราะห์ 2 
ตรวจสอบและรับรองผลวิเคราะห ์

Gvเอกสารแนบ 
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กำรติดตำมประเมินผล 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 

เอกสำรอ้ำงองิ 
1. พระราชบัญญ้ติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560  
2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการน้าสุราออกจากโรง

อุตสาหกรรมเพ่ือตรวจวิเคราะห์ในขั นตอนการผลิต 
3. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและคุณภาพของน ้ามันเบนซิน 
4. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและคุณภาพของน ้ามันแก๊สโซฮอล์ 
5. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและคุณภาพของน ้ามันดีเซล 
6. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและคุณภาพของน ้ามันก๊าด 
7. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและคุณภาพของน ้ามันเตา 
8. 
9. 
 
10. 
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและคุณภาพของน ้ามันหล่อลื่น 
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ
กรดไขมัน 
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลส้าหรับเครื่องยนต์ 
การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) 

ผู้อ้านวยการกองมาตรฐานสินค้าและ
ของกลาง อนุมัติลงนาม 

กองมาตรฐานสินค้าและของกลาง
ตอบหนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ไป

ยังส้านักงานสรรพสามิตพื นที ่
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เอกสำรอ้ำงองิ 
11. 
12. 
13. 
 
 
14. 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและคุณภาพของเอทานองแปลงสภาพ 
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและคุณภาพของกาซปิโตรเลียมเหลว 
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความเห็นชอบการเติม
สารเติมแต่งในน ้ามันเชื อเพลิงและคุณภาพของน ้ามันเชิ อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงาน
ก้าหนด 
มาตรฐานสากลของน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันประเภทอ่ืน ที่ไม่มีในข้อก้าหนดของกรมธุรกิจพลังงาน ได้แก่ 
น ้ามันเครื่องบินไอพ่น 

 
แบบฟอร์มที่ใช ้
1. แบบบันทึกการรับการบริการทดสอบ 
2. แบบฟอร์มใบค้าขอรับบริการทดสอบ 
3. แบบฟอร์มการรายงานผลการทดสอบ 
 

ผู้จัดท ำ:  ผู้อนุมัติ  
ต ำแหน่ง:  ต ำแหน่ง:  

วันที่จัดท ำ:  วันที่อนุมัติ:  
 


