
ความรูเกี่ยวกับการวัดปริมาณน้ํามัน
และผลิตภัณฑน้ํามัน 
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แนวคิด/ความสําคญัของผลงาน

• ที่มาของตัวเลขคาน้ําประปา หรือคาไฟฟาทุกเดือน

• มาจากตัวเลขเครื่องมือวัดที่ติดตังไวในโรงกลั่นน้ํามัน และ

ความถูกตองของตัวเลขที่ใชมาคํานวณเปนภาษี 

• เก็บภาษีน้ํามันได 2.3 แสนลานบาท ในป 2563
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สภาพปญหา/ทีม่าของผลงาน

• มีระเบียบจํานวนมาก (การตรวจถังเก็บและเครื่องมือวัด) 

• มีงานตรวจสอบเพิ่มขึ้นทุกป ตามเปาหมายภาษีน้ํามัน 2.4 แสน

ลานบาท/ตอป

• กระบวนการตรวจไมทันสมัย ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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• บุคลากรมีเทาเดิม



วัตถุประสงค/เปาหมายของผลงาน
1. พัฒนาองคความรูใหกับบุคลากรของกรมสรรพสามิต
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2. นํามาตรฐานสากล แนวทางการทํางาน  ที่เหมาะสมและปรับการ
ทํางานใหเปนมาตรฐานเดียวกันกับผูประกอบการ

3. จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวของกับการวัด, การสอบเทียบ และ
ขั้นตอนการทํางาน ใหมีการวัดถูกตองและเปนธรรม 

4. ผูประกอบการ/ผูเกี่ยวของพึงกับการตรวจสอบพอใจ



ขั้นตอน/กิจกรรมทีไ่ดดําเนินการ
 แตงตั้งต้ังคณะทํางาน
 รวบรวมปญหาอุปสรรคของระเบียบที่เกี่ยวของ 
 ปรับปรุงขั้นตอนในการทํางาน ใหเปนรูปแบบเดียว
  ปรับแกระเบียบ 4 ฉบับ ใหเหลือฉบับเดียว
 ปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวของใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
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1. การตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเกบ็น้ํามันและ

ผลิตภัณฑน้ํามัน

2. การใชเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ 

3. การคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน            

โดยใชมาตรวัดและเครื่องทดสอบ

4. การคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน           

โดยใชเครื่องชั่ง 

   ระเบียบกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2560    
ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 



ความรู้ทางวิชาการเกี�ยวกบัปิโตรเลียม

• ปิโตรเลียม หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที�เกิดขึ�นเองตาม
ธรรมชาติ โดยมีธาตุเป็นองคป์ระกอบหลกั คือ คาร์บอน และไฮโดรเจน 
โดยอาจมีธาตุอื�น เช่น กาํมะถนั ออกซิเจน ไนโตรเจน ปนอยูด่ว้ย 
ปิโตรเลียมเป็นไดท้ั�งของแขง็ ของเหลว หรือก๊าซ 

• ปิโตรเลียมแบ่งตามสถานะในธรรมชาติได ้2 ชนิด

• นํ�ามนัดิบ (Crude Oil)

• ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 
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การกําเนิดและสะสมตวัของปิโตรเลียม
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ผลติภณัฑ์ที�ได้จากการกลั�นนํ �ามนัดิบ
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ประโยชน์จากการใช้ปิโตรเลียม 
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มาตรฐานสากลด้านปิโตรเลียม 
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สตูรที�ใช้ในการคํานวณการสอบ
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มาตรฐาน API สาํหรับการวดันํ� ามนั และ AGA    
สาํหรับการวดัก๊าซ 
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การวดัปริมาณนํ �ามนัและก๊าซ

• ก่อนการปฏิบัติงานในโรงกลั�น สิ�งที�ตอ้งคาํนึงถึงไดแ้ก่วฒันธรรมองคก์รมี  3  
เรื�องตามภาพดา้นล่างนี�

• ความปลอดภยั                 มาตรฐานสากล         ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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ความรู้เกี�ยวกับมาตรฐานสากล

• การวดัออกเป็น  3  ระดบัตามขนาดของธุรกิจ

• 1.การวดัโดยบุคคลดว้ยเครื�องมือวดัพื�นฐาน 

• 2.การวดัโดยบุคคลดว้ยเครื�องมือกึ�งอตัโนมติั 

• 3.การวดัดว้ยเครื�องมือวดัแบบอตัโนมติั
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1.การวดัโดยบุคคลดว้ยเครื�องมือวดัพื�นฐาน 



 มาตรฐาน API 2545 จะใชเ้ครื�องมือวดั Dip Tape    
และ Digital Thermometer
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การวดัโดยบคุคลด้วยเครื�องมือกึ�งอตัโนมตั ิ
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เครื�องมือวดัแบบอตัโนมตัิตามมาตรฐานสากล 
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เอกสารรับรอง  Custody Transfer Certified

• เครื�องมือวดัที�
นาํมาใชใ้นการวดั
นํ�ามนัและก๊าซ    
เพื�อการซื�อ-ขาย  
ควรเป็นชนิดที�มี
เอกสารรับรอง  

Custody 
Transfer 
Certified
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เครื�องชั�งรถบรรทกุ
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การสูญเสียของการวดั LPG ซึ�งวดัจากถงัจ่าย            
เมื�อเทียบกบั Mass Meter 
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การสญูเสียจากความหนืดของนํ �ามนั
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คา่ความไมแ่นน่อนของการวดั 
ความไม่แน่นอนอาจเกิดขึ�นจากหลายสาเหตุ เช่น วิธีการวดั 
เครื�องมือวดั ผูป้ฏิบติัการ และสภาวะแวดลอ้มในการวดั
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ความไม่แน่นอนของการวดั  2 ชนิด ระบบและบุคคล
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1. ความไม่
แน่นอนของ
ระบบเครื�องมือ
การติดตั�ง ,
การสอบเทียบ ,
การคาํนวณ  
2. ความไม่
แน่นอนซึ�งเกิด
จากบุคคล



การตรวจสอบ Tank Prover โดย  Leak Check
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Meter Prover Calibration 
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การสอบเทยีบ Pipe Prover 
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มาตรฐานการสอบเทียบของ Gas Master Meter
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การสอบเทียบ on Site ของ Gas Meter 
against Master Mater by AGA No 6

31



Strapping Method
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 Optical Method
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รายการ กอน หลัง

บุคลากร (คน) 4 2

คาใชจาย (บาท) 5,000 2,000

เวลา (วัน) 2 1

ความเสี่ยง มาก ไมมี

เครื่องมือ (บาท) 10,000 500,000

การตรวจสอบปรมิาตรความจุของถัง

ลดคาใชจายและสามารถคุมทุนภายใน 163 ถัง 34



การสอบเทียบ ATG

35

  สําหรับถังนํ�ามัน ม ี2 วธีิ 
1.Dip Method (Innage)
2. Ullage Method  กรณีที� Ref. 
Hi เปลี�ยนแปลงใหก้ลบัไปใช ้Dip 
Method เท่านั�น



การสอบเทียบ ATG สาํหรับ LPG  Tank
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รายการ กอน หลัง

บุคลากร (คน) 2 1

คาใชจาย (บาท) 3,000 1,500

เวลา (ชั่วโมง) 3 1

ความเสี่ยง มาก ไมมี

เครื่องมือ (บาท) 10,000 ไมมี

การตรวจสอบเครื่องวัดระดบัน้ํามัน

ไมตองลงทุนเพิม่แตเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบ ลดความเสี่ยงในการทาํงาน 
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การสอบเทียบมิเตอร์การจา่ยนํ �ามนัทางรถยนต์ 
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รายการ กอน หลัง

บุคลากร (คน) 4 2

คาใชจาย (บาท) 17,000 2,000

เวลา (ชั่วโมง) 3 1

ความเสี่ยง ปานกลาง ไมมี

เครื่องมือ (บาท) 400,000 750,000

การตรวจสอบเครื่องมือจายน้ํามันทางรถยนต

ลดคาใชจายและสามารถคุมทุนภายใน 23 เครื่อง 
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รายการ กอน หลัง

บุคลากร (คน) 2 -

คาใชจาย (บาท) 6,000 -

เวลา (ชั่วโมง) 1 1

ความเสี่ยง ปานกลาง ไมมี

เครื่องมือ (บาท) 6,000 -

การตรวจสอบเครื่องมอืจายน้ํามันทางเรือ

ลดคาใชจายเดินทาง เปลี่ยนวิธีการตรวจสอบ 
ลดความเสี่ยงในการทํางาน 43



วาระการสอบเทียบจากระเบียบสรรพสามิต
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จากระเบยีบกรมสรรพสามิต

1. Pipeline Meter  1 ครั� ง / ปี และ 4 เดือน

2. Truck Loading Meter   1 ครั� ง / ปี และ 6 เดือน

3. Marine Loading Meter 1 ครั� ง / ปี และ 4 เดือน

4. ATG ทุก ๆ 2 ปี และ 6 เดือน

5.  ความหนาแน่น, เครื�องวดัอุณหภูมิ, ความดนั  1 ครั� ง / ปี 
(นํ� ามนั) ทุก ๆ 4 เดือน (ก๊าซ)

 6. Tank Calibration ทุก ๆ 5,10 และ 15 ปี

7. Meter Prover 1 ครั� ง / ปี 

8. Vessel Tank Table ทุก ๆ 5 ปี 45



ความแม่นยาํจากการสอบเทียบ (Accuracy)
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ค่า Linear K-Factor สาํหรับ Gas Meter 
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ประโยชนที่จะไดรับ 
1. ไดกระบวนการตรวจสอบถังเก็บและเครื่องมือวัดในการจัดเก็บภาษี
น้ํามันเปนแนวทางเดียวกัน ตามมาตรฐานสากล

 2.  มีการนําเครื่องมือและวิธีการแบบใหม มาใชตรวจสอบถังเก็บและ
เครื่องมือวัด  ใหมีความถูกตอง แมนยํา นาเชื่อถือ เขากับยุคสมัยที่
เปล่ียนแปลงไป
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สรุป 

จากนวัตกรรมการพัฒนากระบวนการตรวจสอบเครื่องมือจัดเก็บภาษีน้ํามัน
ตามมาตรฐานสากล ทําใหกรมสรรพสามิต

• ไดกระบวนการตรวจสอบเครือ่งมือวดั เปนแนวทางเดียวกัน 

• ดวยมาตรฐานสากล 

• ในการจัดเก็บภาษีน้ํามัน 2.1 แสนลานบาทป 2562

• ลดตนทุนและคืนทุนรวดเร็ว ถัง 163 ถัง, มิเตอรทางรถยนต 23 เครื่อง

• เปลี่ยนวิธีการตรวจสอบ ลดคาใชจาย และลดความเสี่ยง
(เครื่องวัดระดับ และมิเตอรทางเรือ) 

• นําไปใชตรวจสอบสินคาอื่นได
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