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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
              

1.1 ความเปนมา 
  น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันหรือปโตรเลียม มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ 
เปนแหลงพลังงานที่สําคัญที่สุด นําไปใชเปนผลิตสินคาและบริการอยางกวางขวาง น้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามันเปนสินคาที่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตัง้แต พ.ศ. 2507 ตามพระราชบัญญัติภาษี
น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ตอมาไดตรากฎหมายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และ
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เมื่อมีผลใชบังคับ จึงตองมีการจัดเก็บภาษี
สําหรับสินคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ทั้งที่ผลิตในราชอาณาจักรและนําเขามาในราชอาณาจักร 
ปจจุบันไดปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เมื่อมีผลใชบังคับจึงไดมีการจัดเก็บภาษีสําหรับสินคาน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามัน ตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2560 โดยน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน หมายความวา 
ผลิตภัณฑที่ผลิตจากปโตรเลียม ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน    
ไอพน น้ํามันดีเซล น้ํามันเชื้อเพลิงหนัก น้ํามันเตา และน้ํามันอื่น ๆ ที่คลายกับน้ํามันที่ไดออกชื่อ
มาแลว น้ํามันหลอลื่น ปโตรเลียมปตูเมน (แอสฟลต) ปโตรเลียมโคก กาซปโตรเลียมชนิดตาง ๆ    
กาซธรรมชาติเหลว กาซธรรมชาติ สารละลายหรือโซลเวนทชนิดตาง ๆ รวมทั้งผลสารพลอยได และ
กากอื่น ๆ ที่ไดจากปโตรเลียม และใหหมายความรวมถึงน้ํามันอื่นหรือผลิตภัณฑอื่นที่มิไดผลิตจาก
ปโตรเลียม ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิง หรือใชผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงหรือใชแทนน้ํามันหรือผลิตภัณฑน้ํามัน ที่ได
ออกชื่อมาแลวขางตน โดยการเสียภาษีของน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน กฎหมายกําหนดใหจัดเก็บทั้ง
อัตราตามสภาพ (Specific Tax Rate) และอัตราตามมูลคา (Ad Valorem Rate)  ในปงบประมาณ 
2563 สามารถ จัดเก็บภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เปนอันดับ 1 ของรายไดกรมสรรพสามิต ซึ่ง
จัดเก็บภาษีได 224,502.72 ลานบาท  
          

1.2 ความสําคัญของปญหา  
 จากมูลคาภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เปนรายไดหลักอันดับ 1 ของกรม
สรรพสามิต เจาหนาที่หรือบุคลกรผูที่ทํางานควบคุมการจัดเก็บภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 
จําเปนตองใชความรูทั้งในกฎหมายที่เกี่ยวของ ความรูดานทักษะ การใชภาชนะเก็บและเครื่องมือวัด 
และการคํานวณภาษ ีความรูเกี่ยวกับการวดัปริมาณน้ํามนัและผลิตภัณฑน้ํามัน และปจจุบันมาตรฐาน
ของการตรวจสอบและสอบเทียบ ภาชนะเก็บและเครื่องมือวัดมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วตาม
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากบุคลากรของกรมสรรพสามิต ที่ทําหนาที่จัดเก็บ
และควบคุมการจัดเก็บภาษี ทั้งที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตควบคุม       
โรงอุตสาหกรรม มีการเกษียณอายุราชการ การโยกยายและการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จึงมีความ
จําเปนตองพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตใหมีองคความรูดงกลาวขางตน 
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 ผูขอรับการประเมิน เห็นถึงความสําคัญของบุคลากรของกรมสรรพสามิต ที่ทําหนาที่
จัดเก็บและควบคุมการจัดเก็บภาษี ทั้งที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตควบคุม
โรงอุตสาหกรรม ใหมีความรูเกี่ยวกับการวดัปรมิาณน้าํมันและผลิตภัณฑน้ํามัน เพื่อใหการจัดเก็บภาษี
ถูกตองและเปนธรรมแกบุคลกรผูที่ทํางานเกี่ยวของ จําเปนตองใชความรูทั้งในดานกฎหมายที่
เกี่ยวของ ความรูดานทักษะการใชภาชนะเก็บและเครื่องมือวัด และการคํานวณภาษีตองใชความรูที่
ตองมีทักษะเฉพาะดาน จึงไดรวบรวมและจัดทําเอกสารวิชาการ เปนองคความรูเกี่ยวกับการวัด
ปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เพื่อใชเปนแนวทางทํางานและการจัดเก็บภาษีน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามันใหถูกตองและเปนธรรม เปนแนวทางตรวจสอบตัวเลขจากมาตรวัดไดอยางถูกตอง 
เครื่องวัดระดบัเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัตแิละอุปกรณประกอบ การติดตั้งใชงานในโรงกลัน่น้าํมนั 
การควบคุมโรงอุตสาหกรรม เพื่อประโยชนในการควบคุมปองกันการรั่วไหลของภาษี ชวยใหจัดเก็บ
ภาษไีดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาวการณหรือสอดคลองกับมาตรฐานที่เปลี่ยนไป  
       
2. วัตถุประสงค                                                                             

2.1 เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับบุคลากรของกรมสรรพสามิตใหมีความรูการวัด
ปริมาณดานปโตรเลียม ใหมีความรูดานกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ที่ปรับเปลี่ยนไป 

2.2 เพื่อนํามาตรฐานสากลในการวัด, การสอบเทียบ และนําแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมและปรับการทํางานใหเปนมาตรฐานเดียวกันกับผูประกอบการ 

2.3 เพื่อจัดทําแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการวัด, การสอบเทียบ และ
ขั้นตอนการทํางานดานปโตรเลียม ใหมีการวัดถูกตองและเปนธรรม โดยเฉพาะการตรวจสอบเอกสาร
การวัดของภาชนะเก็บสินคา (Storage Tank and Vessel) เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิ
ชนิดอัตโนมัต ิ(Automatic Tank Gage and Automatic Tank Thermometer) มาตรวัดผลิตภัณฑ
และเครื่องทดสอบมาตรวัด (Meter and Provers) และเครื่องชั่งน้ําหนัก (Weighing Instruments)  
 
3.ประโยขนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ใชเปนแนวทางในการวัดปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ใหการจัดเก็บภาษ ี
ถูกตองและเปนธรรม 

2. ใชเปนเอกสารประกอบการบรรยาย ฝกอบรมและพัฒนาองคความรูใหกับ
บุคลากรของกรมสรรพสามิต ใหมีความรูการวัดปริมาณดานน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่ถูกตองและ
เปนธรรม มีความรูดานกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ที่ปรับเปลี่ยนไปในปจจุบัน 

3. ไดนําแนวทางนี้ไปจัดทําเปนคูมือในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการวัด, การสอบ
เทียบ และขั้นตอนการทํางานดานปโตรเลียมในอนาคต ใหกับบุคลากรของกรมสรรพสามิต ที่ทํา
หนาที่จัดเก็บและควบคุมการจัดเก็บภาษี ทั้งที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิต
ควบคุมโรงอุตสาหกรรม 
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บทท่ี 2 
ความรูทางวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
2.1  ความรูทางวิชาการเกี่ยวกับปโตรเลียม 
 ปโตรเลียม หมายถึง สารประกอบไฮโดรคารบอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมี
ธาตุเปนองคประกอบหลัก คือ คารบอน และไฮโดรเจน โดยอาจมีธาตุอื่น เชน กํามะถัน ออกซิเจน 
ไนโตรเจน ปนอยูดวย ปโตรเลียมเปนไดทั้งของแข็ง ของเหลว หรือกาซ ขึ้นอยูกับองคประกอบของ
ปโตรเลียมเอง พลังงานความรอน และความกดดันตามสภาพแวดลอมที่ปโตรเลียมสะสมตัวอยู 
ปโตรเลียมแบงตามสถานะในธรรมชาติได 2 ชนิด     
 1. น้ํามันดิบ (Crude Oil)     

 2. กาซธรรมชาติ (Natural Gas)    
   น้ํามันดิบ (Crude Oil)  มีสถานะตามธรรมชาติเปนของเหลว ประกอบดวย
สารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดระเหยงายเปนสวนใหญ แบงเปน 3 ชนิด ตามคุณสมบัติ และชนิด
ของไฮโดรคารบอนที่ประกอบอยู คือ 

 1. น้ํามันดิบฐานพาราฟน 
 2. น้ํามันดิบฐานแนฟทีน 

 3. น้ํามันดิบฐานผสม น้ํามันดิบทั้ง 3 ชนิด เมื่อนํามากลั่นแลว จะใหผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมในสัดสวนที่แตกตางกัน กาซธรรมชาติ เปนปโตรเลียมที่อยูในสถานะกาซที่สภาพแวดลอม
บรรยากาศ 
  กาซธรรมชาติ (Natural Gas)  จะประกอบดวยสารประกอบไฮโดรคารบอนใน
ปริมาณรอยละ 95 ขึ้นไป สวนที่เหลือจะเปน ไนโตรเจนและคารบอนไดออกไซด ปนอยูเพียงเล็กนอย 
ไฮโดรคารบอนในกาซธรรมชาติ จัดอยูในอนุกรมพาราฟน มีคุณสมบัติอิ่มตัวและไมเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีในสภาวะปกติ กาซธรรมชาติมีองคประกอบสวนใหญคือ มีเทน (CH4) ซึ่งมีน้ําหนักเบาที่สุด และ
จุดเดือดต่ําที่สุดเปนสวนประกอบถึงประมาณรอยละ 70 ขึ้นไป 

การกําเนิดและสะสมตัวของปโตรเลียม 
  ปโตรเลียมมีกําเนิดมาจากสิ่งที่มีชีวิตที่ดํารงชีวิตอยูเมื่อหลายรอยลานปกอน ซึ่งอยู
กระจัดกระจายทั่วไป ทั้งบนบก และในทะเล เมื่อสิ่งที่มีชีวิตเหลานี้ตายลงจะเนาเปอยผุพัง และยอย
สลายโดยมีบางสวนสะสมรวมตัวอยูกับตะกอนดินเลนในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เมื่อผิวโลกเกิด
การเปลี่ยนแปลงในเวลาตอมาสวนของชั้นตะกอนนีจ้ะจมตวัลงเรือ่ย ๆ พรอม ๆ กับ การเปลี่ยนแปลง
สารอินทรีย  
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ภาพที่ 1  การเปลี่ยนแปลงสารอินทรีย 
ที่มา : https://dmf.go.th/UserFiles/materchange.jpg 

จากกรดฟุลวิค ไปเปนฮิวมิน เปนคีโรเจน และเปนปโตรเลียมในทายที่สุดหินที่มีปริมาณสารอินทรีย 
หรือคีโรเจน สะสมอยูในปริมาณมากพอที่สามารถจะให กําเนิดปโตรเลียมได เรียกวา หินตนกําเนิด 
(Source Rock)  

 
ภาพที่ 2  หินตนกําเนิด (Source Rock) 

ที่มา : https://dmf.go.th/UserFiles/SorceRock.gif 
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เมื่อหินตนกําเนิดไดรับพลังงานความรอนและความกดดันภายใตชั้นหินที่จมตัวลงเรื่อย ๆ  คีโรเจนจะแปร
สภาพ กลายเปนน้ํามันดิบ ซึ่งหากยังคงไดรับความรอนและความกดดันตอเนื่อง น้ํามันดิบจะแตกตัว
กลายเปนกาซธรรมชาต ิหรืออาจจะแปรสภาพกลายเปนกาซเลยกไ็ด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสวนประกอบของคีโรเจน 

การสะสมตัวของปโตรเลียม 
      ปโตรเลียมสวนทีเ่ปนของเหลวและกาซจะไหลซึมออกมาจากชั้นหินตะกอนตนกําเนดิ
ไปตามชองแตก รอยแยก และรูพรุนของชั้นหิน ไปสะสมตัวกันอยูใน ชั้นหนิกักเก็บ (Reservoir)   

 

ภาพที่ 3  ชั้นหินกกัเกบ็ (Reservoir)   
ที่มา : https://dmf.go.th/UserFiles/Reservoir.gif 

ซึ่งมีองคประกอบหลัก 2 ประการ คือ 
 1. ชั้นหินที่มีรูพรุน (Porous) เปนที่กักเก็บของเหลวหรือกาซ 

  2. ชั้นหินที่มีความสามารถในการไหลซึมได (Permeable) 
 
ในบริเวณที่มี โครงสรางปดกั้น (Trap) 
และมีความกดดันต่ํากวาโดยบริเวณที่มีคุณสมบัติ ทั้งหมดนี้จะรวมเรียกวาแหลงกักเก็บและสะสมตัว
ของปโตรเลียม (Petroleum Field) 
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ภาพที่ 4  โครงสรางปดกัน้ (Trap) 

ที่มา : https://dmf.go.th/UserFiles/trap.jpg 
 
ลักษณะโครงสรางทางธรณีวทิยาของชั้นหนิใตพื้นผิวโลกที่เหมาะสมจะเปนแหลงกักเก็บ และสะสมตวั
ของปโตรเลียม โดยทั่วไปมักสํารวจพบในชั้นหินที่มีโครงสรางรูปโคงประทุนควา (Anticline Trap) 
โครงสรางรูปรอยเลื่อนของชั้นหิน (Fault Trap) โครงสรางรูปโดม (Domal Trap) โครงสรางรูป
ระดับชั้น (Stratigraphic Trap) เปนตน 
  สําหรับแหลงปโตรเลียมที่มีน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติเกิดรวมกันสวนที่เปนกาซซึ่ง เบาจะ
ลอยตัวอยูสวนบน สวนน้ําซึ่งหนักกวากาซและน้ํามันดิบจะแยกตัวอยูสวนลางสุด 
  องคประกอบสําคัญที่จะกอใหเกิดแหลงกักเก็บและสะสมตัวของปโตรเลียมได มี 3 ประการ คือ 

1. ชั้นหินที่เปนตนกําเนิดของปโตรเลียม (Source Rock) 
 2. ชั้นหินกักเก็บปโตรเลียม (Reservior) 
 3. ชั้นหินซึ่งเปนโครงสรางปดกั้น (Trap) 

แหลงกักเก็บและสะสมตัวของปโตรเลียมจะเปนแหลงปโตรเลียมไดก็ตอเมื่อมี ปริมาณปโตรเลียมมาก
เพียงพอตอการลงทุนนําขึ้นมาใชและใหผลตอบแทนคุมคาทาง เศรษฐกิจ ดังนั้นแหลงปโตรเลียมหนึ่ง ๆ  
อาจเปนแหลงกักเก็บขนาดใหญแหลงเดียวหรืออาจประกอบดวยแหลงกักเก็บขนาดเล็กหลาย ๆ 
แหลงซึ่งอยูใกลเคียงกันก็ได 
แหลงปโตรเลียมที่สําคัญของโลก 
  แหลงปโตรเลียมที่คนพบแลวในปจจุบันมีประมาณ 30,000 แหลง อยู กระจัด
กระจายทั่วโลก ทั้งบนพื้นดินและในทะเล แหลงที่พบโดยทั่วไปมีขนาดความหนา ของชั้นปโตรเลียม
ประมาณ 6 เมตร และครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร มีแหลงใหญ ๆ เพียง 2 - 3 แหลง
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เทานั้นที่มขีนาดความหนาของชั้นปโตรเลียม นับเปน 100 เมตรขึ้นไป และครอบคลุมพื้นที่มากกวา 
15 ตารางกิโลเมตร ในจํานวนแหลงปโตรเลียม ทั้งหมด 30,000 แหลง มีใหญ ๆ เพียงประมาณ 
300 แหลงที่จะสามารถผลิตน้ํามันดิบ และ กาซธรรมชาติไดมากกวารอยละ 75 ของการผลิต
ทั้งหมด ที่เหลือเปนเพียงแหลงเล็ก ๆ แหลงปโตรเลียมที่ใหญและสําคัญของโลกสวนมากจะอยูในกลุม
ประเทศแถบ ตะวันออกกลางและเปนสมาชิกผูสงออกน้ํามันของโลก (หรือกลุมโอเปก) อันไดแก 
ประเทศซาอุดีอาระเบีย อิหราน อิรัก คูเวต การตาร สหพันธรัฐอาหรับเอมิเรตส กลุมประเทศแถบ
ทะเลแคริบเบียน ซึ่งไดแก ประเทศเวเนซูเอลลา โคลัมเบีย เม็กซิโก และตรินิแดด รวมทั้งเอควาดอร
ในอเมริกาใต สวนแหลงปโตรเลียมใหม ๆ ที่มีขนาดใหญและสําคัญไดแก แหลงปโตรเลียมในทะเล
เหนือ ในทวีปยุโรป และแหลงปโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
 

ผลิตภัณฑจากการกลั่นปโตรเลียม 

                   น้ํามันดิบหรือปโตรเลียมสวนมากมีสีดําหรือสีน้ําตาลมีสมบัติแตกตางกันตามแหลงที่
พบบางแหลงมีไขมัน บางแหลงมียางมะตอยมาก สวนใหญประกอบดวยคารบอนรอยละ 85-90
ไฮโดรเจนรอยละ 10-15 กํามะถันรอยละ 0.001-7 และออกซิเจนรอยละ 0.001-5 นอกนั้นเปน
ไนโตรเจนและโลหะอื่น ๆ การนําน้ํามันดิบมาใชประโยชนจะตองนําน้ํามันดิบไปผานกระบวนการ
แยกสารอื่น ๆ ที่ปนอยูออกกอน  แลวจึงนําสวนที่เปนสารไฮโดรคารบอนไปกลั่นแยกออกเปน
ผลิตภัณฑ ดังนี้ 

                 1. การกลั่นปโตรเลียม คือการแปรเปลี่ยนสภาพน้ํามันดิบโดยการยอยสลาย
สารประกอบไฮโดรคารบอนที่เปนสวนประกอบของปโตรเลียมออกเปนกลุม  หรือออกเปนสวน ให
เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปชนิดตาง ๆ ตามความตองการของตลาด  กระบวนการกลั่น  ที่ยุงยากและ
ซับซอน น้ํามันดิบในโรงกลั่นน้ํามันนั้น ไมเพียงแตจะถูกแยกออกเปนสวนตาง ๆ เทานั้น  แตมลทิน
ชนิดตาง ๆ  เชน  กํามะถัน ก็จะถูกกําจัดออกไปอีก  โรงกลั่นน้ํามันอาจผลิตน้ํามัน  กาซ  และ
เคมีภัณฑที่แตกตางกันออกมาไดมากมายถึง 80 ชนิด กระบวนการกลั่นประกอบดวย 

                 1)  การแยก หมายถึง การแยกสวนประกอบทางกายภาพของน้ํามันดิบดวย
วิธีการกลั่นลําดับสวน น้ํามันดิบมากลั่นในหอกลั่น  ซึ่งน้ํามันดิบจะถูกแยกออกเปนน้ํามันสําเร็จรูป
ประเภทตาง ๆ  ตามชวงจุดเดือดที่ตางกัน 

                 2)  การเปลี่ยนโครงสรางทางเคม ี หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงโมเลกุลเพื่อให
คุณภาพของน้ํามันเหมาะสมกับความตองการในการใชประโยชน 

                 3)  การปรับปรุงคุณภาพ  ผลิตภัณฑที่ไดจากกรรมวิธีการกลั่นลําดับสวน
และการเปลี่ยนโครงสรางทางเคมียังมีคุณภาพที่ไมเหมาะสมกับการใชงาน  ตองมีการขจัดออกหรือ
การเติมกลิ่น  การเติมสีลงไป 

                 4)  การผสม หมายถึง การนําน้ํามันชนิดตาง ๆ  ที่ผานกรรมวิธีแลวมาผสม
ตามสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหไดผลิตภัณฑสําเร็จรูปตามมาตรฐานที่กําหนด  เชน การผสมน้ํามัน
เบนซินใหไดคาออกเทนตามมาตรฐาน  
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ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันดิบ 
1)  กาซปโตรเลียมเหลว  หรือเรียกวา กาซหุงตม  ใชเปนเชื้อเพลิงไดดี เวลาลุก

ไหมใหความรอนสูงและมีเปลวสะอาดไมมีสีไมมีกลิ่น 
2)  เบนซิน หรือเรียกวา  น้ํามันเบนซิน  ซึ่งมี 2 ชนิด  ตามคาออกเทน คือ น้ํามัน

เบนซินธรรมดาออกเทน 91 น้ํามันเบนซินพิเศษออกเทน  95  
3)  น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินใบพัด  หรือน้ํามันเบนซินอากาศยาน  มีการปรุงแตง 

คุณภาพใหมีคาออกเทนสูงขึ้นเพื่อใหไดกําลังขับดันมาก 
4)  น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพน  
5)  น้ํามันกาด  
6)  น้ํามนัดเีซล มี 2 ชนิด คือ ดเีซลหมนุเรว็ที่ใชกับรถปคอัพ รถบรรทุก รถ

โดยสาร กับดีเซลหมุนชาที่ใชกับเครื่องยนตขนาดใหญ ไดแก เรือประมง  เรือเดินสมทุร 
7)  น้ํามันหลอลื่น  เชน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันเกียร 
8)  น้ํามันเตา  ใชกับเตาตมน้ําหมอน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม 
9)  ยางมะตอย  ตองมีคุณสมบัติคือ  มีความเฉื่อยตอสารเคมีและไอควัน มีความ 
ตานทานสภาพอากาศและแรงกระแทกกระเทือน  มีความเหนียว  ความยืดหยุนตวั

ตออุณหภูมิระดับตาง ๆ ไดดี  นํามาใชประโยชน  คือ การนํามารดผิวถนน  ผิวทางเทา  ทางวิ่ง
เครื่องบิน วัสดุสําหรับปูพื้นหลังคา 
 

 
ภาพที่ 5  กรรมวธิีการกลัน่น้ํามนัดบิและผลิตภัณฑ 

ที่มา : http://www.vcharkarn.com 
 

ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นลําดับสวนในโรงกลั่นน้ํามันดิบ ซึ่งเรียกวา ผลิตภัณฑกลั่นตรง
เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ที่มีคารบอนเปนองคประกอบตั้งแต 1 อะตอมขึ้นไปจนถึง
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มากกวา 35 อะตอมทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑที่มีจํานวนคารบอนมาก  เชน 
ผลิตภัณฑที่มีจํานวนคารบอน 1-4 อะตอม จะมีสถานะเปนกาซและมีจุดเดือดต่ํา และเมื่อจํานวน
อะตอมของคารบอนเพิ่มขึ้นจะมีสถานะเปนของเหลว ซึ่งลักษณะตั้งแตเปนของเหลวใสจนถึง
ของเหลวขนหนืด 

 
ตารางที ่1  ผลิตภัณฑจากหอกลั่นน้ํามันดิบ และการใชประโยชน 

ผลิตภัณฑ 
กลั่นตรง 

จุดเดอืด
(°C) 

สถานะ จํานวน
คารบอน 

การใชประโยชน 

กาซปโตรเลียม ≤ 30 กาซ 1-4 ทําสารเคมี วัสดุสงัเคราะห เชื้อเพลิง 
กาซหุงตม 

แนฟทา 60-100 ของเหลว 6-10 ทําสารตั้งตนอตุสาหกรรมปโตรเคม ี
กาซโซลนี 30-200 ของเหลว 5-12 ทําน้ํามนัเบนซิน ตวัทําละลาย 
เคโรซีน 150-300 ของเหลว 12-16 ทําน้ํามนักาด เชื้อเพลิงเครื่องยนต ไอ

พน และตะเกียง 
กาซออยลเบา 150-400 ของเหลว 16-20 ทําเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซล 
กาซออยลหนกั 250-400 ของเหลว

หนดื 
20-70 ทําเชื้อเพลิงเครื่องจักร น้ํามนัหลอลืน่ 

น้ํามนัเครือ่ง เทียนไข เครื่องสําอาง ยา
ขัดมนั ผงซกัฟอก 

กากน้าํมันชนดิ ≥ 350 ของเหลว
หนดื 

≥ 70 ทํายางมะตอย 

  
                  จากตารางดังกลาวจะเห็นไดวาผลิตภัณฑกลั่นตรงที่ไดแตละชนิดสวนใหญตองนําไป
เขาสูกระบวนการอื่น ๆ ในโรงกลั่นอีก เพื่อใหไดผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่สามารถนําไปใชประโยชนได 
ยกเวนผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันดิบที่มีคุณภาพสูง คือมีสิ่งปนเปอนต่ํา เมื่อนําไปเขาโรงกลัน่
จะไดผลิตภัณฑจะไดผลิตภัณฑกลั่นตรงกลุมของกาซปโตรเลียม แนฟทา และกาซโซลีน  
ที่มีคุณภาพดี สามารถนําไปใชเปนผลิตภัณฑสําเร็วรูปไดทันที 

ประโยชนและผลกระทบจากการใชปโตรเลียม 
                   ประโยชนจากการใชปโตรเลียม กาซธรรมชาติสามารถตอบสนองความตองการการ
ใชเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาไดถึง 1 ใน 3  ของปริมาณความตองการภายในประเทศ  โดย
กาซธรรมชาติที่ผลิตไดมากกวารอยละ 75  นําไปใชผลิตกระแสไฟฟา  สวนที่เหลืออีกรอย
ละ 25  นําไปใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอตุสาหกรรม  เชื้อเพลิงพาหนะ  กาซหุงตม  และวัตถุดบิใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี  ทั้งนี้กาซธรรมชาติที่ผลิตไดทั้ งหมดสงใหกับบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน)  ซึ่ง ปตท. จะสงกาซผานทอใตทะเลไปยังโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ที่จังหวัด
ระยองและนครศรีธรรมราช  เพื่อเขาสูกระบวนการตอไป  สวนน้ํามันดิบที่เราผลิตไดนั้นจะมีการจดั
จําหนายใหกับโรงกลั่นในประเทศ  เชน  ไทยออยลและบางจาก  และบางสวนสงออกไปยังตลาด
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ตางประเทศและยังใชประโยชนในชีวิตประจําวันอื่น ๆ  เชน  เชื้อเพลิงยานพาหนะในการขนสง
เชื้อเพลิงสําหรับอุตสาหกรรม  ใชในเครื่องกําเนิดความรอนและใหแสงสวาง  ใชเปนวัสดุหลอ
ลื่น  กันซึม  ขัดมัน  สารสังเคราะห  เชน พลาสติก  เสนใยสังเคราะห  ยางสังเคราะห  ใชในการ
กอสราง  เปนตน 
 

 
 

ภาพที่ 6  ประโยชนของผลติภัณฑปโตรเลียม 
ที่มา : http://www.vcharkarn.com   

ผลกระทบจากการใชพลังงานปโตรเลียม 
                   การเผาไหมปโตรเลียมจะกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศ  โดยการปลอยไอเสีย
ออกมาจากปลอยควันของโรงงานอุตสาหกรรมของรถยนต   เครื่ อ งจั กร   ก อ ให เกิด
มลพิษ  ไดแก  การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  กาซซัลเฟอรไดออกไซด  กาซไนโตรเจน
ออกไซด  ฝุนละออง  เขมา  ควันตาง ๆ  จะสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  พืช  สัตว  และ
สิ่งแวดลอมอื่น ๆ 
  

 การกําเนิดกาซธรรมชาติ 
         กาซธรรมชาตเิปนเชือ้เพลิงจากซากฟอสซิล เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ โดยเกิดจาก

การสะสมและทับถมของซากสิ่งมีชีวิตตามชั้นหิน  ดิน  และในทะเลหลายรอยลานป  ระหวางนั้นก็
มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติซึ่งมีสาเหตุมาจากความรอนและความกดดันของผิวโลก 
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ภาพที่ 7  การขุดเจาะกาซธรรมชาต ิ

ที่มา : http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Article/ArticleDetail.aspx 
 

องคประกอบของกาซธรรมชาติ 
                   กาซธรรมชาติเปนสารประกอบประเภทไฮโดรคารบอน ซึ่งสามารถแยก
สวนประกอบไดเปนมีเทน  อีเทน  โพรเพน  บิวเทน  เพนเทน  หรือเรียกวา  กาซปโตรเลียม
เหลว  (Liquefied Petroleum Gas) หรือ LPG  หรือกาซหงุตม 

 
ภาพที่ 8  องคประกอบของกาซธรรมชาต ิ

ที่มา : http://chonburi.dlt.go.th/chon-taxNGV.html   
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คุณสมบัติของกาซธรรมชาติ 
                   กาซธรรมชาติไมมีสี  ไมมีกลิ่น ไมมีสารพิษ เมื่อเผาไหมแลวจะเปนเชื้อเพลิงสะอาด
สงผลกระทบแกสิ่งแวดลอมนอย หากเปรียบเทียบกับน้ํามันเตาและกาซหุงตม กาซธรรมชาติที่ได
ประกอบดวยกาซมีเทนตั้งแต 70 เปอรเซ็นตขึ้นไป  กาซธรรมชาติที่ประกอบดวยมีเทนและอีเทน 
เรียกวา  กาซแหง (dry gas)  การขนสงใชวิธีการวางทอสงกาซ  กาซธรรมชาติที่มีพวก โพรเพน    
บิวเทน และพวกไฮโดรคารบอนเหลว หรือกาซโซลีนธรรมชาติ เชน เพนเทน เฮกเทน เปนตน ปน
อยูในอัตราที่คอนขางสูงเรียกกาซธรรมชาตินี้วา  “กาซชื้น (wet gas)”  เราสามารถแยกโพรเพน
และบิวเทนออกจากกาซธรรมชาติไดแลวบรรจุลงในถังกาซ   เรียกกาซชนิดนี้วา  กาซปโตรเลียม
เหลว (Liquefied Petroleum Gas)  หรือ  LPG  ซึ่งก็คือ  กาซหุงตม สวนกาซธรรมชาติเหลวหรือ
กาซโซลีนธรรมชาติ  ซึ่งเรียกกันวา คอนเดนเซท (Condensate)  คือ พวกไฮโดรคารบอน
เหลว  ไดแก เพนเทน เฮกเซน เฮปเทน และออกเทน ซึ่งมีสภาพเปนของเหลว 
แหลงกําเนิดกาซธรรมชาติ ในประเทศไทย มี 2 แหลงดวยกันคือ 
                  1) ในทะเล (มีปริมาณมาก  ไดแก บริเวณอาวไทย   
                  2) บนบก (มีปริมาณนอย) ไดแก อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
โรงแยกกาซธรรมชาติ มี 2 แหง คือ 

1) โรงแยกกาซธรรมชาติของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ตําบลมาบตาพุด 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

2) โรงแยกกาซธรรมชาติของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ตําบลทองเนียน  
อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สวนกาซธรรมชาติเหลวหรือกาซโซลนีธรรมชาตซิึ่งเรียกกันวา "คอนเดนเซท" 
(Condensate)  คือ พวกไฮโดรคารบอนเหลว ไดแก เพนเทน เฮกเซน  เฮปเทน  และออกเทน ซึ่ง
มีสภาพเปนของเหลว 

 ตาราง 2  สวนประกอบของกาซธรรมชาติในอาวไทย 
สาร สูตรโมเลกุล ปริมาณเปนรอยละ 

มีเทน CH4 66-80 
อีเทน C2H6 7-10 
โพรเพน C3H8 3-5 
บิวเทน C4H10 1-3 
เพนเทน C5H12 0.1-1 
เฮกเซน C6H14 เล็กนอย 
คารบอนไดออกไซด CO2 14-20 
ไนโตรเจน N2 0.1-1 
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กระบวนการแยกกาซธรรมชาต ิ
        การแยกกาซธรรมชาติ  สารประกอบไฮโดรคารบอนเปนสวนที่หนักที่สุดจะถูกแยก

ออกเปนลําดับแรก ผลิตภัณฑที่ไดจากโรงแยกแปรสภาพกาซธรรมชาติสามารถจําแนกตามลักษณะ 
ของสารประกอบไฮโดรคารบอนที่แยกออกและนําไปใชประโยชนตอกระบวนการผลิตอื่น ๆ ดังนี้ 
                1)  กาซมเีทน (CH4) : ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรบัผลิตกระแสไฟฟาในโรงงาน 
อุตสาหกรรมและนาํไปอัดใสถังดวยความดันสงู  เรียกวา กาซธรรมชาตอิัด  สามารถใชเปน
เชื้อเพลิงในรถยนต รูจักกนัในชื่อวา “กาซธรรมชาติสาํหรับยาน
ยนต” (Compressed  Natural  Gas : CNG  และมีชื่อเรียกทางการคาวา  NGV) 
           2)  กาซอีเทน (C2H6) : ใชเปนวตัถดุิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขัน้ตน  สามารถ
นําไปใชผลิตเม็ดพลาสติก เสนใยพลาสติกชนิดตาง ๆ เพ่ือนําไปใชแปรรูปตอไป 
          3)  กาซโพรเพน (C3H8) และกาซบวิเทน (C4H10) : กาซโพรเพนใชเปนวัตถุดบิ
ในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขัน้ตนการนําเอากาซโพรเพนกบักาซบิวเทนมาผสมกนั  อัดใสถังเปนกาซ
ปโตรเลียมเหลว (LPG) หรือที่เรียกวา กาซหุงตมสามารถนําไปใชเปนเชือ้เพลิงในครวัเรือน เปน
เชื้อเพลิงสําหรับยานยนตและใชในการเชื่อมโลหะ 
         4) ไฮโดรคารบอนเหลว (Heavier Hydrocarbon) : อยูในสถานะที่เปนของเหลวที่
อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ  เมื่อผลิตขึ้นมาถึงปากบอบนแทนผลิตสามารถแยกจาก
ไฮโดรคารบอนที่มีสถานะเปนกาซบนแทนผลิตเรียกวา คอนเดนเสท (Condensate) สามารถ
ลําเลียงขนสงโดยทางเรือหรือทางทอ  นําไปกลั่นเปนน้ํามันสําเร็จรูปตอไป 
 5)  กาซโซลีนธรรมชาติ ไฮโดรคารบอนเหลวบางสวนที่หลุดไปกับไฮโดรคารบอนที่
มีสถานะเปนกาซ เมื่อผานกระบวนการแยกจากโรงแยกกาซธรรมชาติแลว ไฮโดรคารบอนเหลวนี้ก็
จะถูกแยกออก เรียกวา กาซโซลีนธรรมชาติ หรือ NGL (natural gasoline) และสงเขาไปยังโรง
กลั่นน้ํามัน เปนสวนผสมของผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปได 
 6)  กาซคารบอนไดออกไซด เมื่อผานกระบวนการแยกแลวจะถูกนําไปทําใหอยูใน
สภาพของแข็ง เรียกวา น้ําแข็งแหง ใชในอุตสาหกรรมการถนอมอาหาร อุตสาหกรรมน้ําอัดลมและเบียร 
ใชในการถนอมอาหารระหวางการขนสง นําไปเปนวัตถุดิบสําคัญในการทําฝนเทียม และนําไปใช
สรางควันในอุตสาหกรรมบันเทิง เชน การแสดงคอนเสิรต หรือการถายทําภาพยนตร เปนตน 
 

ประโยชนและผลกระทบตอการใชกาซธรรมชาต ิ
                    1.  การใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) 
กาซธรรมชาติที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับยานยนต โดยกาซ NGV นี้มีสวนประกอบหลัก คือ กาซมีเทน
ที่มีคุณสมบัติเบากวาอากาศ  เก็บไวในถังที่มีความแข็งแรงทนทานพิเศษ  เชน  เหล็กกลา  บางครั้ง
เรียกกาซนี้วา CNG (ซี เอ็น จี)  ซึ่งยอมาจาก Compressed  Natural Gas หรือกาซธรรมชาติ และ
ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงสําหรับยานยนต 
 2.  กาซหุงตม LPG กาซหุงตม หรือกาซปโตรเลียมเหลว ประกอบดวยโพรเพนและ
บิวเทนเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการแยกน้ํามันดิบในโรงกลั่นน้ํามันในโรงงานแยกกาซ นํามาเปน
เชื้อเพลิงในการหุงตมในครัวเรือน และในโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงใชในยานพาหนะ 
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ภาพที่ 9  การใชประโยชนจากกาซธรรมชาต ิ

ที่มา : http://chonburi.dlt.go.th/chon-taxNGV.html   
  
ผลดีในการใชกาซธรรมชาต ิ มีดังนี ้

           1)  เปนเชื้อเพลิงที่มีการเผาไหมที่สมบูรณ 
           2)  ลดการสรางกาซเรือนกระจก  
           3)  มีความปลอดภัยสูง  เนื่องจากเบากวาอากาศ 
           4)  มีราคาถูกกวาเชื้อเพลิงปโตรเลียม 
           5)  ลดการนําเขาพลังงานเชื้อเพลิง เนื่องจากสามารถผลิตไดในประเทศไทย 

  
ผลเสียในการใชกาซธรรมชาต ิ มีดังนี้ 
1)  ความเปนพิษตอรางกาย กาซธรรมชาติมีกาซไฮโดนเจนซัลไฟดมีผลตอ เนื้อเยื้อ

ออน 
2)  ไฟไหม/ระเบิด กาซธรรมชาติเปนกาซติดไฟกรณีที่มีกาซรั่วไหลผสมอากาศ 

กอใหเกิดการลุกไหมได 
 

สารประกอบไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Compounds) 
ในชีวิตประจําวัน สวนใหญ จะพบสารประกอบคารบอน จากการวิเคราะหหา

องคประกอบในพืชและสัตว ถานหินและปโตรเลียม พบวาเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มี
คารบอนและไฮโดรเจนเปนธาตุหลักและมีไนโตรเจน ออกซิเจน กํามะถัน ฟอสฟอรัส และฮาโลเจน
เปนองคประกอบ สารประกอบที่มีคารบอนและไฮโดรเจนเปนองคประกอบ เรียกวา สาร
ไฮโดรคารบอน  เชน เอทีลีน (C2H2), โพรเพน (C3H8),  บิวเทน (C4H10) ไฮโดรคารบอนที่มี
โมเลกุลเล็กสุดประกอบดวยคารบอน 1 อะตอม คือ กาซมี เทน (CH4) แหลงสําคัญของ
สารประกอบไฮโดรคารบอนไดจากการกลั่นปโตรเลียม 
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 ตาราง 3  สารประกอบไฮโดรคารบอนบางชนิดและสมบัติ  
ชื่อ สูตร สมบัต ิ แหลงที่ได 
มีเทน 
อีเทน 

CH4 
C2H6 

กาซไมมีสี ไมมีกลิ่น ติดไฟงาย กาซธรรมชาติ 

โพรเพน 
บิวเทน 

C3H8 
C4H10 

กาซไมมีสี ทําใหเปนของเหลว ภายใตความ 
ดันสูงติดไฟงาย 

กาซธรรมชาติและ
น้ํามันดิบ 

เพนเทน 
เฮกเทน 
เฮปเทน 
ออกเทน 

C5H12 
C6H14 
C7H16 
C8H18 

ของเหลวระเหยงาย ละลายสารตาง ๆ ไดดี 
ติดไฟงาย 

กาซธรรมชาติและ
การกลั่นน้ํามันดิบ 

  
                   สารประกอบไฮโดรคารบอนมีโครงสรางหลายรูปแบบ  การจัดเรียงตัวของคารบอน 
สามารถจัดเรียงตัวไดหลายแบบ สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีสูตรโมเลกุลคือ C4H10 จะเรียง
ตัวเปนโซตรงหรือโซกิ่ง สารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแตสูตรโครงสรางตางกัน เชน จุดเดือด จุด
หลอมเหลว และความหนาแนน สารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแตมีสูตรโครงสรางตางกัน 
เรียกวา  ไอโซเมอริซึม (Isomerism) และเรียกสารแตละชนิดวา ไอโซเมอร (Isomer) 
                   สารประกอบไฮโดรคารบอนที่ใชในชีวิตประจําวันสวนใหญไดมาจากน้ํามัน
ปโตรเลียม และกาซธรรมชาติในรูปเชื้อเพลิง  ทําใหเกิดปฏิกิริยาระหวางไฮโดรคารบอนกับ
ออกซิเจนซึ่งใหกาซคารบอนไดออกไซดและน้ํา เรียกวา  ปฏิกิริยาการเผาไหม ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได
สมบูรณตอเมื่อ มีปริมาณออกซิเจนมากพอ เชน ปฏิกิริยาระหวางกาซมีเทน ซึ่งเปนกาซธรรมชาติ
กับออกซิเจน จะไดคารบอนไดออกไซดและน้ํา 
                   ในบางครั้งพบวาการเผาไหมของสารประกอบไฮโดรคารบอนเกิดเขมาขึ้น ปฏิกิริยา
ระหวางไฮโดรคารบอนที่มีปริมาณออกซิเจนนอยจะทําใหเกิดกาซคารบอนมอนอกไซดเปนปฏิกิริยา
ที่ไมสมบูรณ เชนในเครื่องยนตที่ติดเครื่องแลวมีเขมาเกิดขึ้น เกิดจากสัดสวนที่ไมพอดีระหวางไอ
ของน้ํามันและออกซิเจน 
                   กาซคารบอนมอนอกไซดเปนกาซที่เปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย เปนอันตรายตอ
ระบบหายใจ  เพราะกาซคารบอนมอนอกไซดจะจับกับฮีโมโกบิล ซึ่งมีผลทําใหเลือดลําเลียง
ออกซิเจนไปสูเซลลรางกายไดนอยลง และรับคารบอนไดรออกไซดจากเซลลมายังปอดนอยลง
เชนกัน การไดรับคารบอนมอนอกไซดในปริมาณที่มากพอ  และเปนเวลานานอาจทําใหเสียชีวิตได 
                  การใชน้ํามันและกาซธรรมชาติอยางฟุมเฟอย นอกจากจะทําใหสมดุลของคารบอน
สูญเสียแลวยังทําใหภาวะอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปดวย อยางไรก็ตามมนุษยก็ยังคงตองอาศัย
พลังงานในการดํารงชีวิต ดังนั้นความจําเปนในการที่จะตองคิดคนเทคโนโลยีในการใชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพควบคูกับการปลุกจิตสํานึกของการใชทรัพยากรเชื้อเพลิงใหรูถึงคุณคา และโทษ
อยางถูกตอง จึงเปนแนวทางที่จะยึดเวลาทรัพยากรเชื้อเพลิงใหมีใชไดอีกเปนเวลานาน 
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ความรูเก่ียวกับเชื้อเพลิงในชีวิตประจําวัน 
                  เชื้อเพลิงที่นํามาใชสวนใหญเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม  ซึ่งได
นํามาใชในกิจการตาง ๆ  เชน โรงงานอุสาหกรรม  การคมนาคม  ผละกระทบจากการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงมีผลทําใหสภาพแวดลอมในปจจุบันเสื่อมโทรม 
                  เชื้อเพลิงที่ใชในแตละวัน  ไดแก  น้ํามันเบนซินหรือกาซโซลนี (Gasoline) เปน
เชื้อเพลิงที่ระเหยงาย ไดจากการกลั่นปโตรเลียมในโรงกลั่นโดยกลัน่หรอืตดัเอาสวนที่เบาพอเหมาะ
จากสวนตาง ๆ ในกรรมวธิีการกลั่น แลวเอามาผสมกันและปรงุแตงดวยสารเพิ่มคุณภาพตาง ๆ ไม
วาจะเปน แนฟธา (Naphtha) lsomerate Remformant และสารเติม      
แตง (Additives) เชน MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) เอทานอล  เปนตน  เพื่อให
เหมาะสมกบัการใชเปนเชื้อเพลิงของเครื่องยนตเบนซนิ ปจจุบันน้ํามนัเบนซนิที่ใชกบัรถยนตม ี2 
ชนิด คือ มีเลขออกเทน 92 และ 95 แตน้ํามนัที่กลัน่ไดจากโรงกลั่นมเีลขออกเทนเปน 75 จึงตอง
มีการเติมสารเตตระเมทิลเลด (MTL) หรือ เตตระเอทเิลด (TEL) เพื่อใหมีการเผาไหมดีขึน้ แตสารที่
เติมลงไปนี้เกดิเมื่อการเผาไหมจะให ไอของสารตะกัว่ออกมาพรอมกับไอเสียของเครื่องยนตปะปน
อยูในอากาศซึ่งเปนอันตรายตอคนและสัตวถาสะสมอยูในรางกายในปริมาณที่มากพอ 
                  ประเทศไทยมีการรณรงคลดปริมาณสารตะกั่วในน้ํามันเบนซนิมาตั้งแต พ ศ. 2530 
ปจจุบันจึงไดมีการหามใชสารเหลานี้เติมลงในน้ํามัน และไดเปลี่ยนมาเติมเมทิลเทอรเชียรบิวทิล
อีเทอร (MTBE) แทน และเรียกวา  น้ํามันไรสารตะกั่วหรือยูแอลจี  (ULG : Unleaded  Gasoline) 
                  การกาํหนดคุณภาพน้ํามนั 
                  เลขออกเทน (Octane number) คาตัวเลขที่แสดงเปนรอยโดยมวลของไอโซออกเท
นในของผสมระหวางไอโซออกเทนกับเฮปเทน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม 
                  เลขออกเทนเปนตัวเลขที่ใชบอกคุณภาพของน้ํามันเบนซินในรถยนต โดยกําหนด
ประสิทธิภาพเผาไหมของสารประกอบไอโซแบบบริสุทธิ์ มีออกเทนเปน 100 และใหประสิทธิภาพ
การเผาไหมของการประกอบนอรมอลเฮปเทนบริสุทธิ ์มีเลขออกเทนเปน 0 
                  น้ํามันเบนซิน ที่มีเลขออกเทนเปน 70 คือ น้ํามันเบนซินที่มีสมบัตรการเผาไหม
เดียวกับเชื้อเพลิงที่มีไอโซออกเทน รอยละ 70 และเฮปเทน รอยละ 30 โดยมวล 
                   เลขซีเทน (Cetane number)  คาตวัเลขที่แสดงเปนรอยละโดยมวลของซีเทนในข
องผสมระหวางซีเทน (C16H34) และแอลฟาเมทิลแนฟทาลีน (C11H10) ซึ่งเกิดการเผาไหมหมด
เปนตัวเลขคุณภาพน้ํามนัดีเซล  ซึ่งเปนเชื้อเพลิงดีเซลทีใ่ชในยานพาหนะรถบรรทุก รถโดยสาร เรอื
บางประเภท และเครื่องกาํเนิดไฟฟาขนาดใหญ โดยเลขซีเทนคุณภาพน้ํามันดีเซลทีม่ีประสิทธิภาพ
ในการเผาไหมเทียบกับปริมาณของซีเทนเปนกรมั ที่ผสมอัลฟา (α) – เมทิลแนพทาลีน ในน้ํามนั 
100 กรมั 
                  น้ํามันดีเซลที่มีคาซีเทน 100  หมายถึง  น้ํามันดีเซลที่มีคุณสมบัติในการเผาไหม
เชนเดียวกับซีเทน รอยละ 100 และแอลฟาแนพทาลีน เทากับ 0 
                  น้ํามันดีเซลที่มีเลขซเีทน 100  คือ น้ํามันดีเซลที่คุณสมบัตกิารเผาไหมเชนเดยีวกบัซี
เทน 100%   โดยมวล 
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                   น้ํามันดีเซลที่มีเลขซีเทน 0  คือ น้ํามันดีเซลที่มีสมบัติการเผาไหมเชนเดียวกับ
แอลฟาเมทิลแนฟทาลีน 100% โดยมวล 
                   น้ํามันดีเซลที่มีเลขซีเทน 80 คือ คือน้ํามันที่มีคุณสมบัติเผาไหมเชนเดียวกับซีเทน 
รอยละ 80  โดยมวล ในการผสมระหวางซีเทนและแอลฟาเมทิลเเนฟทาลีน 
                    ผลกระทบจากการใชน้ํามันเชื้อเพลิง  มีดังนี ้
             1. ผลของการผลิตภัณฑปโตรเลียมตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑตาง ๆ 
จากปโตรเลียม เชน แกซธรรมชาติ แกซหุงตม น้ํามันเบนซิน ดีเซล พลาสติก โฟม และอื่น ๆ เปน
ผลิตภัณฑที่เกิดจากการปโตรเลียม  มีประโยชนและมีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวันของ
มนุษย  ตอการใชประโยชนจากผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลานี้  สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ ได ผลกระทบสวนใหญที่เกิดขึ้นก็คือการเกิดมลภาวะทางอากาศซึ่งเปน
ผลกระทบที่เกิดจากการใชน้ํามันเชื้อเพลิงตาง ๆ เนื่องจากการเผาไหมของน้ํามันเชื้อเพลิงจะทําให
สารตาง ๆ ที่ปนอยูในน้ํามันระเหยออกมาได และหากเครื่องยนตมีการเผาไหมไมสมบูรณก็จะ
กอใหเกิดเขมาควัน และกาซที่เปนอันตราย ดังนี้ 
                     1.1 กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เกิดขึ้นจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณของ
เชื้อเพลิง เปนกาซน้ําหนักเบากวาอากาศ ทําใหสามารถลอยขึ้นสูชั้นบรรยากาศและทําใหเกิด
สภาวะโลกรอน 
                      1.2 กาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) เกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณเปนกาซที่
อันตรายตอมนุษยและสัตว โดยสามารถจับตัวกับฮีโมโกรบินในเม็ดเลือดไดดีทําใหเม็ดเลือดไม
สามารถรับออกซิ เจนได  ร า งกายจึ งรับออกซิ เจนไม เพียงพอ จะเกิดอาการวิ ง เวี ยน
ศีรษะ  อาเจียน  การสูดดมเขาไปในปริมาณมากและติดตอกันเปนเวลานานอาจทําใหหมดสติและ
เสียชีวิต 
                      1.3 สารตะกั่ว (Pb) เกิดจากสารบางชนิดที่เติมลงไปในน้ํามันเบนซินเพื่อเพิ่ม
คุณภาพใหกับน้ํามัน  เมื่อถูกเผาไหมจึงระเหยปนมากับสารอื่น ๆ  สารตะกั่วเปนสารที่สงผลเสียตอ
สมอง  ไต  ระบบประสาท  โลหิต  และระบบสืบพันธุ  ในปจจุบันจึงมีการหามไมใหผสมสารที่มี
ตะกั่วเจือปนลงในน้ํามัน 
                       1.4 กาซซัลเฟอรไดออกไซด  (SO2)  เกิดจากการเผาไหมของสารที่มีซัลเฟอร
ผสมอยู  มีผลตอกระทบตอระบบหายใจ  เมื่อรวมตัวกับละอองน้ําในอากาศ  จะเกิดเปนฝน
กรด  ซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต  และทําใหเกิดความเสียหายแกสิ่งกอสรางตาง ๆ ได  สําหรับผล
ตอรางกายกาซซัลเฟอรไดออกไซดจะทําลายเนื้อเยื่อในจมูก  ตา  และปอด  นอกจากนี้ยังทําลาย
คลอฟลในพืชดวย 
                        1.5 กาซไฮโดรคารบอน  เกิดจากการเผาไหมสารไฮโดรคารบอนตาง ๆ  ที่อยู
ในน้ํามันเปนกาซมีเทน  อีเทน  ไอของเฮปเทน  และน้ํามันเบนซิน มีผลตอเยื่อดวงตาและกอใหเกิด
การระคายเคืองในระบบหายใจได 
                   2. ผลจากการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
                   จากภาวะเศรษฐกิจที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทําใหความตองการใชพลังงานมี
มากขึ้น การนําเขาน้ํามันจึงมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป  นอกจากการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงจาก
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ตางประเทศ  ที่ทําใหตองเสียคาใชจายมากแลว  ปญหาเกี่ยวกับการใชพลังงานเชื้อเพลิงทั้งในดาน
ปริมาณที่มีลดนอยลง  และจากมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการใชและการผลิต จากการสํารวจแหลง
พลังงาน พบวา พลังงานที่มีอยูในปจจุบัน  ลดนอยลงและหมดไป  ดังนั้น จึงตองหาแหลงพลังงาน
อื่นสํารองขึ้นมาแทน โดยคํานึงถึงหลัก 2 ประการ คือ 1.ใชพลังงานที่สะอาดไมทําลาย
สิ่งแวดลอม  ทั้งในกระบวนการผลิตและในกระบวนการใช  หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
มาก 2.คือ เปนแหลงพลังงานที่ใชไดอยางยังยืนหรือสามารถนํากลับมาใชใหมได และอีกทางที่
คนพบ คือ การนําน้ํามันจากพืชหรือสัตวที่รูจักและนํามาใชในการบริโภค เชน  น้ํามันถั่ว
เหลือง  น้ํามันปาลม  น้ํามันมะพราว  น้ํามันหมู เปนตน จากการวิจัยและทดลอง  พบวา  พืชบาง
ชนิดสามารถใหน้ํามันไดแตไมสามารถนํามาบริโภคได  เชน  น้ํามันจากเมล็ดละหุง น้ํามันจากเมล็ด
สบูดํา  เพราะมีสารพิษปนอยู  แตสามารถนํามาผลิตเปนน้ํามันเชื้อเพลิงได รวมถึงผลผลิตทาง
การเกษตรก็มีสามารถนํามาทําเปนวัตถุดบิในการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงไดจากการสกัดโดยตรงจากพชื
หรือทางออม  โดยการผลิตใหเปนเอทานอลมีเพียง 3 ชนิดเทานั้น  ไดแก  ออย  กากน้ําตาล  และ
มันสําปะหลัง  เปนตน 
                  เอทานอล (ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) นํามาใชประโยชน
มากมาย  เชน เครื่องดื่มแอลกอฮอลและที่เรารูจักกันดี คือ เหลา  ไวนและเบียร  ใชเปนตัวทําลาย
ในผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เชน สี  แลกเกอร  นอกจากนี้ยังใชเปนสารเพิ่มคาออกเทนในน้ํามัน
เบนซิน  เรียกวา แกสโซฮอล (Gasohol) 
          แกสโซฮอล (E85) คือ น้าํมันแกสโซฮอลที่ผสมเอทานอลแปลงสภาพ (Ethanol 
85%) กับเบนซินธรรมดา เปนเชื้อเพลิงที่เปนมติรกับสิง่แวดลอม (Environmentally Friendly 
Fuel) เนื่องจากมลพิษที่ปลอยจากไอเสียนอยมากเมื่อเทียบกับเบนซิน  นิยมแพรหลายใชในบราซิล 
สวีเดน และอเมรกิา  ผลจากการทดลองใชแกสโซฮอลกบัเครื่องยนต พบวา สามรถลดปรมิาณกาซ
คารบอนมอนนอกไซดและสารประกอบไฮโดรคารบอนจากมลพิษไอเสียได 
                  ไบโอดีเซล (Biodiesel)  คือ  การนําน้ํามันจากพืชมาใชแทนน้ํามันเชื้อเพลิง  เปน
ความพยายามในการที่จะหาพลังงานทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงที่ไดจากปโตรเลียมที่นับวันยิ่งหมด
ไป โดยนักวิทยาศาสตรคิดคนและทดลอง พบวา พืชหลายชนิดสามารถใหน้ํามันและใชประโยชน 
เชน นํามาใชทาสีบาน  ทํายารักษาโรค เครื่องสําอาง และยังสามารถนํามาเปนเชื้อเพลิงหรือ
น้ํามันหลอลื่นได  พืชน้ํามัน เชน ถั่วเหลือง ถัว่ลิสง มะพราว งา ละหุง เมล็ดทานตะวัน ออย ซึ่งเปน
พืชใหแปงและน้ําตาล พืชเหลานี้เมื่อนํามายอยสลายแลวนําไปผานกระบวนการสกัดจะไดเอทานอล 
                   ไบโอดีเซล  เปนเชื้อเพลิงเหลวที่ไดจากน้ํามันพืช  น้ํามันสัตว นํามาผานปฏิกิริยา
เคมีที่ เรียกวา  ทรานสเอสเทอริฟเคชัน (Transesterification) จะไดสารเอเทอรที่มีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล  ซึ่งสามารถนําใชกับเครื่องยนตดีเซลโดยไมตองปรับเครื่องยนต 
                   พืชแตละชนิดที่นํามาผลิตไบโอดีเซลจะไดไบโอดีเซลที่มีคุณสมบัติตางกัน  เชน ไบ
โอดีเซลที่ไดจากน้ํามันถั่วเหลืองจะใหไบโอดีเซลที่มีคาฟอสฟอรัสสูง  จะตองทําใหคาฟอสฟอรัสต่ํา
เทาเกณฑที่กําหนดโดยใชน้ํามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์  จากการศึกษา พบวา ไอเสียจากเครื่องยนตที่
ใชไบโอดีเซลมีมลพิษต่ํากวาน้ํามันดีเซล  ยกเวนปริมาณกาซไนโตรเจนที่ผลิตออกมาจะมีปริมาณสูง
กวาปริมาณสารที่ออกมา  ดังแสดงในตาราง 
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 ตาราง 4  ผลเปรียบเทียบการใชไบโอดีเซล 100% และน้ํามันดีเซลซึ่งผสมไบโอดีเซล  20% 
 
 มลพิษในไอเสีย ไบโอดีเซล 100% น้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซล 20% 
กาซคารบอนมอนนอกไซด ลดลง  43.2% ลดลง  12.6% 
ไฮโดรคารบอน ลดลง  56.3% ลดลง  11.0% 
ฝุนละออง ลดลง  55.4% ลดลง  18.0% 
กาซไนโตรเจนออกไซด เพิ่มขึ้น  5.8% เพิ่มขึ้น 1.2% 
สารกอมะเร็ง 80-90% ลดลง  20% 

 ขอมูลจาก: พลังงานทดแทน  คณะกรรมมาธิการพลังงานสภาผูแทนราษฎร 
  
                   การนําไบโอดีเซลมาใชสามารถลดปญหาทางอากาศที่เปนผลกระทบจากการเผา
ไหมเครื่องยนต  เพราะไบโอดีเซลจากพืชทําใหลดปริมาณของกาซที่ทําใหเกิดภาวะเรือนกระจก
ได  นอกจากนี้การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชที่ใชแลวไปประกอบอาหารซ้ําหรือนําไปผลิตเปน
อาหารสัตว  เพราะในน้ํามันพืชที่ใชแลวจะมีสารไดออกซินซึ่งเปนสารกอมะเร็งเมื่อบริโภคเขาไป
อาจทําใหเกิดอันตรายได 
                   การใชไบโอดีเซลในเครื่องยนต  มีขอควรระวัง  คือ  ทําใหเครื่องยนตมีกําลังต่ํากวา
การใชน้ํามันดีเซลปกต ิรอยละ 3  รถยนตที่ใชไบโอดีเซล จะมีระยะการบํารุงรกัษาบอยครัง้กวาการ
ใชน้ํามันดีเซล 
 

2.2. ความรูทางวิชาการเกี่ยวกับมาตรวิทยา 
ระบบการวดัแหงชาติ ประเทศไทยมีระบบการวดัแหงชาติที่สอดคลองกับระบบการ

วัดแหงชาติของนานาประเทศโดยการแบงระบบการวดัแหงชาติออกเปน 2 ระบบ ดงันี ้
1) ระบบการวัดแหงชาติเชิงพาณิชยหรือเชิงกฎหมาย (Legal Metrology) เปน

ระบบการวัดแหงชาติที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อรักษาความถูกตองและเปนธรรมในการชั่ง ตวง วัด ใน
เชิงพาณิชยหรือในเชิงกฎหมาย ตามที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 
(เดิมพ.ศ 2466) โดยมีสํานักชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบในการ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายฉบับดังกลาวอํานาจหนาที่หลักของสํานักชั่ง ตวง วัด คือการ
กําหนดระดับความถูกตองของการชั่ง ตวง วัด ในเชิงพาณิชย  เพื่อความเปนธรรมในการซื้อขาย 
แลกเปลี่ยนรวมไปถงึการควบคุมใหมีการปฏิบัตติามพระราชบัญญตัิชั่ง ตวง วัด อยางเครงครัดอกีดวย 
ขอบเขตความรับผิดซอบของสํานัก ชั่ง ตวง วัด มิไดจํากัดอยูเพียงในสวนกลางเทานั้น ยังครอบคลุม
ไปทั่วประเทศ โดยผานสํานักงานพาณิชยจังหวัดของแตละจังหวัด ปริมาณชั่ง ตวง วัด ที่ไดรับการ
ควบคุม เชน  

(1) การชั่ง ไดแก เครื่องชั่ง และตุมน้าํหนัก  
(2) การตวง ไดแก ลติรมาตรฐาน  
(3) การวดั ไดแก ไมเมตร ตลบัเมตร 
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  2) ระบบการวัดแหงชาติทางวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม (Scientific Metrology 
or Industrial Metrology) เปนระบบการวัดแหงชาติที่มุงเนนในการสถาปนาและรักษามาตรฐาน
การวัดแหงชาติ ที่มีความถูกตองสูงสุดตามระบบการวัดสากลหรือระบบหนวยวัด SI (International 
System of Units) ซึ่งเปนพื้นฐานการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับการ
ผลิตและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑในเชิงอุตสาหกรรม การดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของระบบการวัดแหงชาติเชิงวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมนี้อยูภายใตความรับผิดชอบ
ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติพัฒนา
ระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540 ซึ่งนอกจากจะกําหนดใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติเปน
หนวยงานที่รักษามาตรฐานการวัดแหงชาติแลวยังกําหนดใหสถาบัน สนับสนุนการถายทอดความ
ถูกตองของมาตรฐานการวัดในระบบหนวยวัด SI สูผูใชงานภาคอุตสาหกรรม โดยผานหองปฏิบัติการ
สอบเทียบเครื่องมือวัดของทั้ง ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งการใหความรู การฝกอบรมสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาดานมาตรวิทยาอีกดวย 
 

ระบบการวัดระหวางประเทศ 
การคาขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางประเทศจะเปนไปอยางราบรื่น เมื่อทุกประเทศ

ไดใชระบบหนวยวัดเดียวกันที่เปนสากล สิ่งนี้เองคือที่มาของขอตกลงระหวางประเทศวาดวย
มาตรการวัดปริมาณทางกายภาพ ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งตอการคาขายแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 
การลงนามในสนธิสัญญาเมตริก (Metric Treaty) ในป ค.ศ.1875  ไดทําใหมีการพัฒนากลไกซึ่งทํา
ใหเกิดความเชื่อมั่นในความเทาเทียมกันของมาตรฐานการวัดปริมาณทางกายภาพระหวางประเทศ 
และนําไปสูการกอตั้งหองปฏิบัติการระหวางประเทศขึ้นหนึ่งแหงกับคณะกรรมการระหวางประเทศ
อีกหลายคณะสนธิสัญญาเมตริก กําหนดใหจัดตั้งองคกรเพื่อการควบคุมและดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในสนธิสัญญาชั้น 2 องคกร คือ ที่ประชุมทั่วไปวาดวยการชั่งตวงวัด หรือ 
General Conference for Weights and Measures (CGPM)  และคณะกรรมการชัง่ตวงวดัระหวาง
ประเทศ หรือ International Committee for Weights and Measures (CIPM)  และใหจัดตั้ง
หองปฏิบัติการระหวางประเทศอีกหนึ่งแหง คือ สํานักงานชั่งตวงวัดระหวางประเทศ หรือ 
International Bureau of Weights and Measures (BIPM) ซึ่งตั้งอยูเมือง Sevres ใกลกรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาขึ้นอีกหลายคณะภายหลัง โดย
คณะกรรมการที่ปรึกษาเหลานีม้ีหนาที่ใหคําปรึกษาในสาระทางวิซาการแก CIPM ในมาตรวิทยาสาขา
ตาง ๆ เชน คณะกรรมการที่ปรึกษาตานไฟฟา (Consultative Committee on Electricity, CCE) 
และคณะกรรมการที่ปรึกษาดานอุณหภูมิ (Consultative Committee on Temperature, CCT) 
เปนตน สมาชิกซองคณะกรรมการที่ปรึกษาไดรับการคัดเลือกมาจากหองปฏิบัติการแหงชาติของ
ประเทศสมาชิกที่มีความกระตือรือรน ในการวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานการวัดในสาขาที่เกี่ยวของ 
ในขณะที่หองปฏิบัติการมาตรฐานแหงชาติของประเทศสมาชิกอื่น ๆ ก็มีสิทธิที่จะใหเสนอ
ขอเสนอแนะแกคณะกรรมการที่ปรึกษาไดเชนกัน 
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มาตรวิทยา (Metrology) 
มาตรวิทยา หมายถึง ศาสตรแหงการวัด หรือวิซาที่วาดวยเรื่องของการวัดไมวาจะ

เปนสาขาใดก็ตาม เปนการวัดที่รวมเอาทั้งทฤษฎีและทุกมิติของการปฏิบัติมาประยุกตใช เพื่อให
สามารถวัดไดอยางถูกตองตามตองการ และสามารถรายงานคาของผลการวัดได โดยการรายงานนั้น
ไดรวมเอาการประเมินความไมแนนอนของการวัดไวดวย มาตรวิทยาไดรวมถึงการกําหนดใหมีหนวย
ของการวัด โดยการทําใหเปนจรงิขึน้จากนิยามดวยวิธทีางวทิยาศาสตร เชน การทําหนวยเมตร โดยใช
ปรากฏการณของแสงที่เคลื่อนที่ในสุญญากาศ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดใหมีโซของความสามารถ
สอบกลับไดของการวัด (Traceability) โดยการสอบเทียบ (Calibration) และการทําเอกสารที่แสดง
คาที่ไดจากการวัดพรอมกับความ ไมแนนอน (Uncertainty) ของการวัดอีกดวย 
 

มาตรฐานการวัด 
มาตรฐานการวัดเปนปจจัยอันสําคัญยิ่งในระบบการวัด หนวยวัดที่เปนที่ยอมรับกัน

ระหวางประเทศรวมกับมาตรฐานการวัดที่เทาเทียมกัน มีความสําคัญตอระบบการคาและความ
รวมมือระหวางประเทศ ระดับความเชื่อมั่นในความเทาเทียมกันของมาตรฐานการวัดยอมไดมาจาก
การทําการเปรียบเทียบระหวางกัน (comparison) และความสามารถของผูปฏิบัติการที่ทําการวิจัย
อยูในหองปฏิบัติการตาง ๆ ซึ่งผลคือความเชื่อถือในมาตรฐานการวัดเหลานี้สามารถถายทอดมาสู
ผูใชงานไดโดยผานลูกโซของการสอบกลับได (Chain of Traceability) การจัดลําดับชั้นของมาตรฐาน 
ซึ่ ง ไดจาก International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM) ซึ่ ง
นิยามไวดังนี ้

 มาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standard) หมายถึง มาตรฐานที่ไดกําหนดไว หรือเปน
ที่ยอมรับอยางกวางขวางวามีคุณสมบัติทางมาตรวิทยาสูงสุด และมีคาเปนที่ยอมรับโดยปราศจากการ
อ างอิ งถึ งมาตรฐานอื่ นที่ เปนปริมาณเดียวกัน  (Standards that is designated or widely 
acknowledged as having the highest metrological qualities and whose value is 
accepted without reference to other standards of the same quantity: VIM 6.4) 

มาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary Standard) หมายถึง มาตรฐานที่ไดคามาจากการ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานปฐมภูมิของปริมาณเดียวกัน (Standard whose value is assigned by 
comparison with a primary standard of the same quantity: VIM 6.5) 

มาตรฐานการวัดระหวางชาติ (International Measurement Standards) คือ 
มาตรฐานที่เปนที่เปนที่ยอมรับโดยความตกลงกันระหวางประเทศ เพื่อเปนฐานในการกําหนดคาของ
มาตรฐานอื่นของปริมาณที่เกี่ยวของ (Standard recognized by an international agreement 
to serve internationally as the basis for assigning values to other standards of the 
quantity concerned: VIM 6.2] 

มาตรฐานการวัดแหงชาติ (National Measurement Standards) คือ มาตรฐานที่
ไดรับการกําหนดโดยทางราชการในประเทศหนึ่งๆ เพื่อใชเปนพื้นฐานในการกําหนดคาของมาตรฐาน
อื่ นของปริมาณที่ เกี่ ยวของ (Standard recognized by a national decision to serve, in a 
country, as the basis for assigning values to other standards of the quantity concerned: 
VIM 6.3) 



 

-22- 
 

มาตรฐานอางอิง (Reference Standard) คือ มาตรฐาน โดยทั่วไปมีคุณสมบัติทาง
มาตรวิทยาสงูสุดที่สามารถมีได ณ จดุใชงาน หรือในหนวยงาน ซึ่งการวัดทีก่ระทําในหนวยงานไดมา
จากมาตรฐานนี้ (Standard, generally having the highest metrological quality available 
at a given location or in a given organization, from which measurements made there 
are derived: VIM 6.6) 

มาตรฐานถายทอด (Transfer Standard) คือ มาตรฐานที่ใชเปนตัวกลางในการ
เปรียบเทียบระหวางมาตรฐานหลายๆ ตัว (A standard used as an intermediary to compare 
standards: VIM 6.8) 

มาตรฐานขั้นใชงาน (Working Standard) คือ มาตรฐานที่ใชสําหรับการสอบเทียบ 
หรือการตรวจสอบกับวัสดุวัด เครื่องมือวัด หรือวัสดุอางอิง (Standard that is used to calibrate 
or check material measures, measuring instruments or reference materials:  VIM 6 .7 ] 
มาตรฐานขั้นใชงานจะสอบเทียบกับมาตรฐานอางอิงเสมอ และมาตรฐานใชงานนี้อาจใชสําหรับงาน
ประจํา เพื่อใหมั่นใจวาการวัดที่กระทําเปนไปอยางถูกตอง บางครั้งจึงมีการเรียกมาตรฐานชั้นใชงานนี้
วา มาตรฐานสําหรับตรวจสอบ (Check Standard) 
 

การสอบเทียบ 
การสอบเทียบ คือ "ชุดของการดาํเนินการเพื่อหาความสัมพันธระหวางคาที่ขี้บอกโดย

เครื่องมือวัด หรือระบบการวัด หรือคาที่แสดงโดยเครื่องวัดที่เปนวัสดุกับคาสมนัยที่รูของปริมาณที่วัด
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไว (Set of operations that establish, under specified conditions, 
the relationship between values of quantities indicated by a measuring instrument or 
measuring system, or values represented by a material measure or a reference 
material, and the corresponding values realized by standards: VIM 6.11) 

การสอบเทียบ หมายถึง การตัดสิน และทําเอกสารแสดงความบายเบนของคาชี้บอก
ของเครื่องมือวัดหรือคาที่ระบุของวัสดุวดัจากคาจริงที่ยอมรับรวมกัน (Conventional True Value) ของ
ปริมาณที่ถูกวัด คาจริงที่ยอมรับรวมกันคือคาจริงที่มีความไมแนนอนของการวัดที่เหมาะสมกับการใช
งาน ซึ่ง คือคามาตรฐานที่สามารถสอบกลับไดสูมาตรฐานแหงชาติ หรือมาตรฐานระหวางประเทศ  

           การสอบเทียบ ประกอบดวย การตัดสินความสัมพันธระหวางคาที่ชี้บอกของ
เครื่องมือวัดกับมาตรฐานภายใตสภาวะที่กําหนด และ ณ วัน เวลาที่ระบุการออกใบรายงานผลการ
สอบเทียบที่รายงานทั้งคาความเบี่ยงเบนหรือคาแกพรอมกับความไมแนนอนของการวัด 
 

ความสามารถสอบกลับได 
ผลการวัดจะไมมีความหมายถาไมสามารถโยงหรืออางอิงสูมาตรฐานแหงชาติ 

คุณสมบัติดังกลาวของผลการวัด เรียกวา ความสามารถสอบกลับได (Traceability) ความสามารถ
สอบกลับได ไดรับการนิยามไววา "สมบัติของผลการวัดที่สามารถโยงไปกับมาตรฐานแหงชาติที่เปนที่
ยอมรับโดยการเปรียบเทียบกันอยางไมขาดชวงเปนลูกโซ และจะตองรายงานคาความไมแนนอนของ
ก า ร วั ด ไ ว ด ว ย "  ( Property of the result of a measurement or the value of a standard 
whereby it can be related to state references, usually national or international 
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standards, through an unbroken chain of comparisons all having state uncertainties: 
VIM 6.10) ดังนั้น ความสามารถสอบกลับไดจึงเปนการสงตอหนวยวัดตามนิยาม ณ จากจุดเริ่มตน 
จนถึงผูใชงาน ความสามารถสอบกลับไดของผลการวัดจึงตองไดรับการถายทอดผานหองปฏิบัติการ
สอบเทียบหลายระดับจนกวาจะถึงผูใชงาน ซึ่งถาพิจารณาจากความหมายของความสามารถสอบกลบั
ได จะเห็นวา   มีปจจัยหลายอยางดวยกันที่จะทําใหเกิดหวงโซของการเปรียบเทียบโดยไมขาดตอนได 

ความไมแนนอนของการวัด หมายถึง พารามิเตอรที่รวมมากับผลของการวัดที่บอก
ลักษณะการกระจายของคา ซึ่งสามารถอางไดอยางสมเหตุสมผลวาเปนของปริมาณที่ถูกวัดนั้น 
( Parameter, associated with the result of a measurement, that characterizes the 
dispersion of the values that could reasonably be attributed to the measured :  VIM 
3.9)  

จากนิยามขางตน ความไมแนนอนของการวัด คือ สิ่งที่ขี้บอกความไมสมบูรณใน
ความรูของปริมาณที่ถูกวัด ความไมแนนอนของการวัด เกิดขึ้นทุกครั้งในการถายทอดความถูกตอง
ของการวัด ไมวาจะเปนขั้นตอนไหนของความสามารถสอบกลับได ซึ่งในแตละระดับของการวัดจะ
เกิดความไมแนนอนของการวัดสะสมชื้นเรื่อย ๆ จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความสามารถในการ
ถายทอดการวัดของแตละหองปฏิบัติการ ความไมแนนอนเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เชน วิธีการวัด 
เครื่องมือวัดผูปฏิบัติการและสภาวะแวดลอมในการวัด เปนตน ความไมแนนอนของการวัดจะตอง
คํานวณโดยวิธทีี่เปนที่ยอมรบัอยางเปนสากล และโดยทั่วไปจะตองรายงานที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
การคํานวณความไมแนนอนของการวัดในแตละขั้นตอนของการถายทอดความถูกตอง นั้น จะตอง
จัดทําไวเปนเอกสารเพื่อใหสามารถทวนสอบความถูกตองได เพื่อเปนการยืนยันความสามารถสอบ
กลับไดของการวัด และจะถูกรายงานรวมกับคาความคลาดเคลื่อนของการวัด ในใบรายงานผลการ
สอบเทียบโดยหองปฏิบัติการสอบเทียบ และคาที่รายงานนี้จะเปนจริงก็เฉพาะ ณ เวลาที่ทําการสอบ
เทียบและภายใตเงื่อนไขของการสอบเทียบที่ระบุเทานั้น การใชเครื่องมือวัดภายใตเงื่อนไขเดียวกนักบั
ผลการสอบเทียบ แตในเวลาที่ตางออกไป หรือยิ่งกวานั้น คือการใชเครื่องมือวัดในเงื่อนไขที่ตาง
ออกไปจากผลการสอบเทียบก็จะยิ่งทําใหคาความคลาดเคลื่อน และความไมแนนอนของการวัดยิ่งมี
คามากเกินกวาที่ระบุไวในรายงานผลการสอบเทียบ ซึ่งบางครั้งอาจจะเกินกวาที่จะยอมรับได คา
ความไมแนนอนของการวัด จะไดรับการยอมรับวามีความสัมพันธกับมาตรฐานแหงชาตไิดก็ตอเมือ่ ใบ
รายงานผลการสอบเทียบนั้นออกใหโดยหองปฏิบัติการ ที่แสดงความสามารถโดยผานกระบวนการ
รับรองความสามารถโดยองคกรที่เปนที่ยอมรับระหวางประเทศ บางครั้งใบรายงานผลการสอบเทียบ
จะรายงานความเปนไปตามขอกําหนดจําเพาะทางมาตรวิทยาของปริมาณที่ถูกวัด และจะตองไม
ขยายไปเกินกวาขีดจํากัดหรือเกณฑยอมรับที่ระบุของปริมาณที่ถูกวัดนั้น ๆ 

ความไมแนนอนของการวดั (Uncertainty of Measurement) 
ความไมแนนอนของการวัดคือสิ่งที่บอกไดถึงคุณภาพของผลการวัด วามีความนาเอ

ถือไดดีเพียงใด การรายงานความไมแนนอนของการวัดจะตองรายงานพรอมกับผลของการวัดเสมอ 
เพื่อที่จะใหเปรียบเทียบคาที่ไดจากการวัดกับขอกําหนดจําเพาะหรือมาตรฐานหรือเกณฑยอมรับสําหรับ
สิ่งที่ถูกวัด (Measured) เปนที่ยอมรับกันวาการวัดทุกครั้งมีความคลาดเคลื่อน (Error) เกิดขึ้นเสมอ 
ซึ่งเปนผลมาจากการที่ผลการวัดมีความแตกตางจากคาจริงของสิ่งที่ถูกวัด (True Value) และความ
ไมแนนอนของการวัดสวนหนึ่งไดมาจากการกระจายคาของผลการวดันั้น ๆ เมื่อทําการวัดหลายๆ ครัง้ 
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มีแนวคิดหลากหลายที่ใชแสดงความนาเชื่อถือไดของผลการวัด อยางไรก็ตามก็มีความยากลําบากใน
การใชวิธีประเมินความนาเชื่อถือไดที่ตาง ๆ กันเหลานั้น ในป ค.ศ. 1990 องคการมาตรฐานระหวาง
ประเทศ International Organization for Standardization, ISO) รวมกับสํานักงานชั่งตวงวัด
ระหวางประเทศ (BIPM) ไดแนะนําใหใชความไมแนนอนของการวัดเปนมาตรการในการบอกความ
นาเชื่อถือของผลการวัดและไดเสนอแนวทางในการประเมินความไมแนนอนของการวัด คือ Guide 
to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) ซึ่งมีแนวคิด ดังนี้ 

      ปริมาณที่ถกูวดั "Y " ซึง่เปนผลที่ไดจากการวัดจะขึน้อยูกับปริมาณอินพุท 
ที่เกี่ยวของในกระบวนการวดั X1, X 2, X3,….., Xn 
                                    Y = f(X1, X 2, X3,….., Xn) 
ในทางปฏิบตัิไมสามารถทราบคาทีแ่ทจริงของปริมาณอนิพุทเหลานั้นได ปรมิาณอนิพุทที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการวดัจะมคีวามไมแนนอนติดมาดวยเสมอ ดังนั้นผลการวัด "Y " จึงเปนเพยีงคาประมาณ "y 
" พรอมกับความไมแนนอนของการวดัที่เกิดจากปริมาณอินพุทเหลานั้นดวย 
ในการรายงานผล ปริมาณทีถู่กวดัจะอยูในรูป 
                                    Y = y ± U 

  โดยความไมแนนอน "U" ไดมาจากการประเมินองคประกอบรวมทั้งหมดของความไม
แนนอนในรูปแบบที่เปน Type A และ Type B การประเมิน Type A เปนผลมาจากการประเมินทาง
สถิติที่อยูในรูปของสวนเยี่ยงเบนมาตรฐานและการประเมิน Type B จะใชวิธีอื่นๆ ที่มีใชการประเมิน
ทางสถิติ ซึ่งอยูในรูปของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไดมาจากใบรับรองการสอบเทียบ หรือขอกําหนด
จําเพาะของเครื่องมือ เปนตัน 
             

การซื้อขายปโตรเลียมและมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
 ประวัติการวัดน้ํามันในสมัยโบราณในการซื้อขายน้ํามันโดยใชถังไมบารเรล ซึ่งผู

ซื้อจะไดน้ํามันมากหรือนอยขึ้นอยูกับขนาดของถังไมของแตละผูขายซึ่งมีขนาดไมเทากัน และไม
มีการคํานวณดานอุณหภูมิและแรงดันของน้ํามันเชนในปจจุบัน ซึ่งเราจะเห็นไดจากหนวยการ
ซื้อ- ขายน้ํามันดิบในปจจุบันยังคงเปนหนวยบารเรลในการซื้อ-ขาย 
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ภาพท่ี 10 การซื้อ- ขายน้ํามันดิบถังไมบารเรล 

การวัดปริมาณดานปโตรเลียม (น้ํามันและกาซ) เพื่อการซื้อ- ขาย และการ
จัดเก็บภาษีอยางถูกตองและเปนธรรม ซึ่งในสากลเรียกวา Custody Transfer or Fiscal 
Measurement โดยเริ่มตนจาก มาตรฐานการปฏิบัติงาน การวัดปริมาณน้ํามันและกาซ การ
ควบคุมการสูญหายและความไมแนนอนจากการวัด การสอบเทียบเครื่องมือวัด ไปจนถึงการนํา
การอนุมัติการสอบเทียบเพื่อใชงาน         

 

 
ภาพท่ี 11 การตวงน้ํามันดิบเพื่อการซื้อ- ขาย 
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ภาพท่ี 12   การวัดเพื่อการซื้อ- ขาย : มาตรวัดปริมาณเปนเสมือนเคร่ืองบันทึกเงินสด 

เมื่อผลิตภัณฑของเหลวหรือกาซจํานวนมากเปลี่ยนมือหรือถูกซื้อขาย ทุกคนตอง
ยอมรับในปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ สิ่งนี้ทําใหเกิดความตองการพิเศษอยางมาก
เกี่ยวกับเครื่องมือวัดโรงอุตสาหกรรมผลิตทุกแหงในโลกใชวัตถุดิบและเชื้อเพลิงจํานวนมากจาก
เรือบรรทุกน้ํามัน รถราง รถบรรทุกน้ํามัน หรือทอสงน้ํามัน โรงกลั่น โรงงานเคมี บริษัทยา และ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ตองวัดปริมาณของวัตถุดิบและผลิตภัณฑสําเร็จรูปอยางถูกตอง เพราะพวก
เขาจายในสิ่งที่เขามาและไดรับเงินสําหรับสิ่งท่ีออกไปการวัดปริมาณปโตรเลียมเพื่อการซื้อ-ขาย 

การวัดปริมาณดานปโตรเลียมเพื่อการซื้อ- ขายทั้งหมดจะเกี่ยวของกับสัญญา
และมักจะครอบคลุมถึง ประสิทธิภาพ / ความแมนยําในการวัด ความถี่ในการตรวจสอบความ
ถูกตองของการวัด การระงับขอพิพาท 

การตรวจสอบความถูกตองของการวัดมักจะเกี่ยวของกับขอตกลงในวิธีการ
พิสูจนหรือสอบเทียบซึ่งเชื่อมโยงกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เปนที่รูจัก 

• มาตรฐานอุตสาหกรรม 
• มาตรฐานมาตรวิทยาแหงชาต ิ
• ขอตกลงตามสัญญาระหวางฝายโอนสิทธิการซื้อขาย ; และ 
• กฎระเบียบของรัฐบาลและการเก็บภาษี 

 
มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
มาตรฐานสากลดานปโตรเลียม เกี่ยวกับระบบการวัดเพื่อการซื้อขาย ตองเปนไป

ตามขอกําหนดที่กําหนดโดยหนวยงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เชน AGA, API หรือ ISO และ
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มาตรฐานมาตรวิทยาระดับประเทศ เชน OIML (นานาชาติ), NIST (US), PTB (เยอรมนี), CMC 
(จีน) และ GOST (รัสเซีย)  

การสอบเทียบภาคสนาม (ในแหลงกําเนิด) พบในการสอบเทียบมากที่สุด การหา
คาแกไขความถูกตองของมาตรวัดในสภาพการทํางาน 

 

 
ภาพท่ี 13 มาตรฐานสากลดานปโตรเลียม 

 
คํานิยามและสูตรที่ใชในการคํานวณการสอบเทียบ   
    คํานิยาม 

ปโตรเลียม หมายถึง สารไฮโดรคารบอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีธาตุที่เปน
องคประกอบหลัก 2 ชนิด คือ คารบอน และ ไฮโดรเจน โดยอาจมีธาตุอโลหะชนิดอื่น เชน 
กํามะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฯลฯ ปนอยูดวย ปโตรเลียมเปนไดทั้ง ของแข็ง ของเหลว หรือ 
กาซ ขึ้นอยูกับองคประกอบของปโตรเลียมเองเปนสําคัญ นอกจากนี้ความรอน และความกดดัน
ของสภาพแวดลอมที่ปโตรเลียมนั้นถูกกักเก็บ ก็มีสวนในการกําหนดสถานะของปโตรเลียม 
ปโตรเลียม แบงตามสถานะที่สําคัญได 2 ชนิด คือ น้ํามันดิบ และ กาซธรรมชาติ   

กาซธรรมชาติ ( NGV)  หมายรวมถึง กาซธรรมชาติเหลว ซึ่งประกอบดวย
ไฮโดรคารบอนในกลุมเดียวกันกับกาซธรรมชาติ แตมีปริมาณคารบอนอะตอมในโครงสราง
โมเลกุลมากกวากาซธรรมชาติ เมื่ออยูในแหลงกักเก็บใตผิวโลกซึ่งมีอุณหภูมิและความดันสูงจะมี
สภาพเปนกาซ และจะกลายสภาพเปนของเหลวเมื่อขึ้นมาสูอุณหภูมิติดลบ จึงเรียกวา LNG 

โรงอุตสาหกรรม หมายความวา โรงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่ผลิตน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน และใหหมายความรวมถึงทอทาง
ขนสงและบริเวณทาเรือ ที่รับ – จายตลอดจนเรือที่เทียบอยูที่ทาเรือของโรงอุตสาหกรรมที่ผลิต
น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันนั้น                                  
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ผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม หมายความวา เจาพนักงานสรรพสามิตที่อยู
ปฏิบัติงานประจํา โรงอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของผูประกอบ
อุตสาหกรรม 

 อุปกรณควบคุม หมายความวา อุปกรณที่ใชควบคุมการรับน้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามัน เขาโรงอุตสาหกรรม หรือจายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรม ที่
ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต  

 Custody Transfer หมายถึง การใหขอมูลปริมาณและคุณภาพ (Q&Q) ใช
สําหรับเอกสารทางกายภาพและทางการเงินของการเปลี่ยนแปลงความเปนเจาของและ/หรือ
การซื้อ-ขายและเปลีย่นแปลงความรับผิดชอบตอสินคา 

 Loss Control หมายถึง กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ลดและปองกันการ
สูญเสียคุณภาพและปริมาณ 

Calibration หมายถึง การสอบเทียบเครื่องมือวัด และภาชนะรับ 
Meter Proving หมายถึง การสอบเทียบมิเตอรทั้งระบบ ณ จุดติดตั้งใชงานและ

ในสภาวะซึ่งใชงานจริง (Density, Viscosity, Flow rate, Temp.และ Pressure) 
Accuracy หมายถึง ความถูกตองหรือความสามารถในการอานคาของเครื่องมือ

วัดได ใกลเคียงคาที่แทจริง 
MPE หมายถึง Maximum Permissible Error 
Error หมายถึง ผลผิดของการอานคาของเครื่องมือวัด เมื่อเทียบกับคาที่แทจริง 
Repeatability หมายถึง คาเบี่ยงเบนระหวางคาต่ําสุด และคาสูงสุดของการสอบ

เทียบซ้ําๆ ณ สภาวะเดียวกัน    
Linearity หมายถึง ความสามารถในการอานคาของเครื่องมือวัดตลอดยานการ

ใชงาน จากชวงต่ําสุดจนถึงชวงสูงสุด ซึ่งเครื่องมือสามารถทํางานได  
K- Factor หมายถึง จํานวนของ Meter Pulses ตอ 1 หนวย เปนตัวหารจํานวน  
Pulsed เพื่อคํานวณ Gross Volume 
Linear Factor หมายถึง ตัวคูณเพื่อปรับคาการอานใหถูกตองในแตละชวงการ

ใชงาน ซึ่งมีอยางนอย 2 คา โดยเปนการปรับคาของ Gross Volume 
ATG หมายถึง Automatic Tank Gauge เคร่ืองมือวัดระดับน้ํามันในถังน้ํามัน 
Meter Factor หมายถึง ตัวคูณเพื่อปรับคาการอานของระบบมิเตอรทั้งระบบ 

Meter System สภาวะซึ่งใชงานจริง (Density, Viscosity, Flow rate, Temp. และPressure  
Vessel Experience Factor (VEF) หมายถึง ตัวหารเพื่อปรับคาการอานของปริมาตรเรือ   

Sensitivity หมายถึง ความไวในการตอบสนองของการอานคา หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนคาเพียงเล็กนอยเครื่องมือวัดสามารถอานคาได                                      

API หมายถึง American Petroleum Institute 
AGA หมายถึง American Gas Association   
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Flow Computer หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร ที่ใชอัลกอลิซึม โดยสัญญาณ 
อะนาล็อกและดิจิตอล ที่ไดรับจากเครื่องวัดอัตราการไหลความดันและเครื่องสงสัญญาณความ
หนาแนนที่เชื่อมตอกับปริมาณท่ีสภาวะพื้นฐาน 

Course หรือ Shell หมายถึง แผนชั้นเสนรอบวงของถัง Calibration datum-
point คือ จุดท่ีใชอางอิงสําหรับตารางถัง 

Deadwood หมายถึง อุปกรณ หรือชิ้นสวนตาง ๆ ภายในถังที่มีผลตอปริมาตร
ความจุ ของถัง อาจะทําใหปริมาตรของถังเพิ่มขึ้นหรือ ลดลง (Positive/Negative deadwood)                 

Dip หมายถึง ความสูงของของเหลวภายในถังระหวาง Datum-point กับ    
Dip-point 

Dip-hatch หมายถึง อุปกรณที่อยูบนหลังคาถังมีฝาสําหรับเปดปดใชวัดระดับ
ของเหลว และเก็บตัวอยางของเหลว 

Dip-point หมายถึง จุดสําหรับวัดระดับของเหลว และวัดน้ําในถัง โดยท่ัวไปจะ
อยูท่ี Dip-hatch และ Dip-point เมือดิ่งระดับดวย Dip-weight จะตองไปกระทบกับ Dip-
plate 

Dip-plate หมายถึง อุปกรณที่อยูดานลางของ Dip-hatch จะแผนอางอิง
สําหรับวัดระดับ เริ่มตนของเหลว และ Dip-plate ไมควรขยับเคลื่อนที่ไดตามกนถัง ควรจะยึด
ติดใหแนนที่ดานขางถัง 

  Dip-tape หมายถึง อุปกรณสําหรับวัดระดับของเหลวภายในถังมีลักษณะเปน
เทปโลหะ มีความยาวสูงกวาถังท่ีจะวัด และตองผานการ Calibrated จากหนวยงาน 

 Reference height หมายถึง ระยะความสูงระหวาง Dip-point กับ Dip-plate   
 การวัดเสนรอบวงถัง (Strapping Method) หมายถึง การวัดเสนรอบวงถังเก็บ

ผลิตภัณฑอยางเที่ยงตรงเพื่อนําไปหาปริมาตรของของเหลวในถัง และทําตารางปริมาตรความจุ
ถังสําหรับเปนสินคาคงคลัง, ซื้อขาย,  

 
สูตรที่ใชในการคํานวณการสอบเทียบ   
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สูตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของของไหล (Fluid property) 
กลศาสตรของไหล เปนสาขาหนึ่งของกลศาสตรประยุกตที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

ของของเหลวและกาซสาขาวิชานี้สามารถสามารถแบงออกไดเปน 

 สถิตศาสตรของไหล ( Fluid Statics ) คือของไหลที่ไหลอยูกับที่ ไดแก การศึกษาความ
ดันในของไหล หลักของพาสคาล หลักของอารคีมีดิส ความดึงผิว 

 พลศาสตรของไหล ( Fluid Dynamics ) คือของไหลที่มีการเคลื่อนที่ ไดแก การศึกษา
สมการตอเนื่อง สมการของแบรนูลลี ความหนืด การศึกษาทางดานนี้สามารถประยุกตใชในการ
ออกแบบ และแกไขปญหาตาง ๆ เชน การไหลของน้ําดีและน้ําเสียการไหลของน้ําในระบบทอ
ดับเพลิง การระบายอากาศ การดูดควันหรือสารเคมีอันตรายออกจากพื้นท่ีทํางาน เปนตน 

 ความหนาแนน (Density ) ของไหลนิยมใชสัญลักษณ ρ หมายถึง มวลตอหนึ่งหนวย
ปริมาตร เมื่อ ρ คือความหนาแนนของของไหล 

       m มวลของของไหลหนวยเปน kg 
       v เปนปริมาตรของของไหลหนวยเปน m3 

การคํานวณหาปริมาตร ความหนาแนน และมวล  

        ปริมาตร =        
มวล 

ความหนาแนน
      

                  ความหนาแนน  =  
มวล

ปริมาตร
 

                  มวล = ความหนาแนน x ปริมาตร 
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มาตรฐาน API สําหรับการวัดน้ํามัน และ AGA สําหรับการวัดกาซเปนหลัก  
 

 
ภาพท่ี 14 มาตรฐาน API สําหรับการวัดน้ํามัน และ AGA สําหรับการวัดกาซ 

 
จะเริ่มตนตั้งแตการออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบความแข็งแรงและปลอดภัย 

ขั้นตอนการทํางานในการผลิต รับ และจายน้ํามัน รวมถึงการวัด Custody Transfer (Meter, 
ATG, Tank และ Vessel) 

 
2.3. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานกอนการวัดน้ํามันและกาซ  
 ศึกษาได จาก API โดยเรานําเสนอเฉพาะในสวนที่นํามาใชงานบอย 
1. การวัด Density ของ LPG เพื่อนําคามาคํานวณ ตองทําการวัดกอนการจาย

โดยเริ่มตนจากการ ปม LPG ไหลวนจากกนไหลขึ้นบนในถัง โดยใชเวลาไมนอยกวา 30 - 60
นาที กอนการเก็บ LPG เพื่อวัด Density กอนการจาย LPG จริง 

2. ทําการ Pack Line จากถังจายถึงจุดรับ ตาม API Chapter 17.6 กอนการ
วัดน้ํามันและกาซ             

3. กอนการวัดน้ํามันและกาซ โดยการ print out คาระดับน้ํามันในถังของ ATG 
ตองรอเวลาหลังจากการรับ 30-60 นาที เพื่อใหระดับ คงที่กอนการ print out   

4. สวนรายละเอียดการวัด Density Temperature ตองทําการวัด 3 ระดับ  
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ภาพท่ี 15 การ Pack Line จากถังจายถึงจุดรับ ตาม API Chapter 17.6 
 

การวัดปริมาณน้ํามันและกาซ 
กอนการปฏิบัติงานในโรงกลั่น สิ่งที่ตองคํานึงถึงไดแกวัฒนธรรมองคกรมี  3  

เรื่องตามภาพดานลางนี้ 
ความปลอดภัย              มาตรฐานสากล         ความโปรงใสและตรวจสอบได 
 

 
   

ภาพท่ี 16 สิ่งท่ีตองคํานึงถึงกอนการปฏิบัติงานในโรงกลั่น 
 

ความรูเก่ียวกับความปลอดภัย ในการทํางานเปนเร่ืองสําคัญที่สุด ซึ่งมีหัวขอที่
ควรทราบอยู 3 ประการ  

1. ตัวบุคคล คือ สวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE)  
2.ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับโรงกลั่น เชน หาม ไมขีด ไฟแชค และ

โทรศัพทมือถือ หามนําเขาโรงกลั่น Process Area 
3.ที่ตั้งจุดรวมพลอยูที่ใด กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 



 

-33- 
 

ความรูเก่ียวกับการวัดปริมาณน้ํามันและกาซในปจจุบัน  
1.คลังน้ํามันขนาดเล็กจะใหบุคคลทําการวัดดวยเครื่องมือพื้นฐานแบบงาย  
2.คลังน้ํามันขนาดกลางก็จะใหบุคคลทําการวัดดวยเครื่องมือพื้นฐานและ

เคร่ืองมือกึ่งอัตโนมัติ  
3.โรงกลั่นทั่วไปจะหันมาใชเครื่องมือแบบอัตโนมัติ ทั้งการอานคาพรอมการ

คํานวณปริมาณโดย Flow Computer และ Print out อัตโนมัติ ซึ่งจะไดคาการวัดความถูกตอง 
และการคํานวณแมนยํากวา 
 

ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานสากล การวัดออกเปน 3 ระดับตามขนาดของธุรกิจ 
1.การวัดโดยบุคคลดวยเคร่ืองมือวัดพื้นฐาน  
2.การวัดโดยบุคคลดวยเคร่ืองมือกึ่งอัตโนมัติ  
3.การวัดดวยเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัต ิ

 
        การวัดโดยบุคคลดวยเครื่องมือวัดพื้นฐาน ไดแก Dip Tape และ Glass Thermometer 
เคร่ืองมือพื้นฐานแบบงาย เปนการวัดแบบโบราณ ซึ่งมีใชเฉพาะคลังน้ํามันขนาดเล็กเทานั้น 
 

 
 

ภาพท่ี 17 เคร่ืองมือพื้นฐานแบบงาย 
 

ตามระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามัน พ.ศ. 2560 เพื่อใหการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินคาประเภท
น้ํามันและผลิตภัณฑหมวด 3 การเก็บการตรวจวัดและการคํานวณหาปริมาณน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามัน เพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี                                                                                                     

1. วัดอุณหภูมิของน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันขณะทําการท้ิงดิ่ง โดยใช เคร่ืองวัด
อุณหภูมิแบบหลอดแกว     

2. ตักตัวอยางน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่ระดับลาง กลาง บน ตรวจวัดคา 
ความถวง จําเพาะหรือคาความถวง API หรือคาความหนาแนน โดยการตรวจวัดใหทําใน
หองปฏิบัติการหรือสถานท่ีที่เหมาะสม      

3. ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่มีการติดตั้งเครื่องวัดระดับและ 
เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ ใหใชระดับและอุณหภูมิที่อานไดจากเครื่องวัดระดับและ
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เครื่องวัด อุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ หากเครื่องวัดระดับหรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ เกิด
เหตุขัดของหรือไมสามารถ ใชการได ใหตรวจวัดโดยวิธีทิ้งดิ่งหรือวัดอุณหภูมิโดยใชเครื่องวัด
อุณหภูมิแบบหลอดแกวแทน  

 
กรณีที่ใช Glass Temperature  วัดทานตองแช Glass ในน้ํามันนานตาม Table 5 

 
Glass Thermometer with Cup–Case Assembly สําหรับการวัดน้ํามัน  
 

ภาพท่ี 18 การวัดอุณหภูมิโดยใชเคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบหลอดแกว 
                                       

ปจจุบันการวัดปริมาณน้ํามัน โดยบุคคล ไดแกการวัด Tank  ซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐาน API 2545 จะใชเครื่องมือวัด Dip Tape และ Digital Thermometer ตามรูป
ดานลาง       

 
         ภาพท่ี 19 เคร่ืองมือวัด Dip Tape และ Digital Thermometer 

การวัด Tank โดยบุคคล (Manual Dip) 
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                    ภาพที่ 20 การวัด Tank โดยบุคคล (Manual Dip ) 
 

 ขั้นตอนการวัดน้ํามันตามมาตรฐานสากล  API 
 เง่ือนไขการวัดได เชน เวลาเที่ยงคืน หรือภายหลังการรับน้ํามัน 1 ชั่วโมงเปนตนไป 
 เคร่ืองมือสายเทปวัด (Dip tape) และเทอรโมมิเตอร ตองไดรับการสอบเทียบทุกป    
   

การวัดโดยบุคคลดวยเครื่องมือกึ่งอัตโนมัติ  
เครื่องมืออานระดับและอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติ คือ สามารถวัดระดับน้ํามันและ

อุณหภูมิ แตตองอานคาและบันทึกโดยบุคคล ไมมี print out อัตโนมัติ ไดแก การวัด Tank 
และ Vessel        

Portable Level Gauge เปนเครื่องมือวัดกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งอานคาระดับน้ํามัน
และอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ แตไมมี print out ซึ่งสามารถอานคาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
โดยเราจะอานคาเมื่อ Display ของเครื่องไดคาระดับน้ํามันและอุณหภูมิคงที่ ซึ่งใชเวลารวดเร็ว
ตามรูปดานลาง 

               

 
ภาพท่ี 21 เคร่ืองมืออานระดับและอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติ 
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การวัดดวยเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติตามมาตรฐานสากล ไดแก การวัดโดย 
Meter, ATG โดยการอานคาพรอมการคํานวณปริมาณโดย Flow Computer และ Print out 
อัตโนมัติ ซึ่งจะไดคาการวัดความถูกตอง และการคํานวณแมนยํากวา มีความโปรงใสและ
ตรวจสอบได 

โดยปกติในการวัด Custody Transfer ตองมีการวัดอยางนอย 2 จุด เพื่อการ
เปรียบเทียบกันเสมอเพื่อควบคุมการสูญหาย ซึ่งเปนการวัดปริมาณ (Volume หรือ Mass) และ
คุณภาพ 

   
 ภาพเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติ ไดแก Meter, ATG ชนิดตาง ๆ และเครื่อง

ทดสอบรวมถึงสวนควบที่จําเปน 
             

 
ภาพท่ี 22 เคร่ืองมือวัดแบบอัตโนมัต ิ

 
ชนิดของมาตรวัดสําหรับ Custody Transfer ในการวัดน้ํามันและกาซมีดังตอไปนี้  

 Turbine Meter (Oil & Gas) 

 Ultrasonic Meter (Oil & Gas) 

 Coriolis Meter (Oil & Gas) 

 PD Master Meter (Oil & Gas) 

 Orifice (Gas only) 
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เครื่องมือวัดที่นํามาใชในการวัดน้ํามันและกาซเพื่อการซื้อ-ขาย ควรเปนชนิดที่มี

เอกสารรับรอง  Custody Transfer Certified 
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ภาพท่ี 23 ระบบการวัดปริมาตรของเหลว 

 
ซึ่งควรมีสวนควบใหครบ และเลือกชนิด Meter ใหเหมาะสมกับงานการวัด เชน  
 ภาษีเปน Mass ควรใช Mass Meter หรือเคร่ืองชั่งไดแก LPG 
 ภาษีเปน Volume @ 30 ºC & Atmospheric Pressure ควรใช P.D. Meter, 

Turbine  หรือ UFM 
 

 ตัวอยาง  Pressure Transmitter   สําหรับ น้ํามันและกาซ อุปกรณที่ใชในการวัดความ
ดัน      

ควรใชใหถูกตอง ตามชนิดของ Pressure Transmitter 
 

 
ภาพท่ี 24 อุปกรณที่ใชในการวัดความดัน      
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ATG ซึ่งใชงานสําหรับ Custody Transfer ม ี2 ชนิด ไดแก Servo และ Radar  
หมายเหตุ : ATG  ชนิด Radar ไมควรใชในการวัด LPG เนื่องจากคาการสะทอนกลับของ 

LPG ประมาณ 1.6 เง่ือนไขการวัด ATG ชนิด Radar ตองการการสะทอนกลับไมนอยกวา 1.5 
ซึ่งทําใหบางครั้ง ATG อานคาผิดพลาด ซึ่งควรใช ATG  ชนิด Servo ในการวัด LPG ดี

ที่สุด 
           

 
    เหตุผลซึ่งทําการสอบเทียบ ATG ผิด คาการสะทอนกลับของน้ํามากกวา 60 เมื่อทํา

การสอบเทียบ Radar Gauge ดวยน้ําผลการสอบเทียบจึงผาน แตเมื่อใชงานจริงในการวัด LPG 
กลับผิดพลาด  เนื่องจาก LPG มีคาการสะทอนนอย 1.6  ซึ่งเงื่อนไขการวัด ATG ชนิด Radar 
ตองการการสะทอนกลับไมนอยกวา 1.5        

                              
เครื่องชั่งรถบรรทุก 

 
 

ภาพท่ี 25 เคร่ืองชั่งรถบรรทุก 
 
 



 

-40- 
 

2.4. ความรูเกี่ยวกับการวัดที่ความโปรงใสและตรวจสอบได  
การวัดดวยเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติตามมาตรฐานสากล 
การจายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรม ใหนําปริมาณของ

น้ํามัน และผลิตภัณฑน้ํามันท่ีคํานวณได มาใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี ดังนี้  
 1 การจายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันโดยทางเรือ ใหใชปริมาณที่ตรวจวัดได

จาก ภาชนะจาย กรณีที่ไมสามารถตรวจวัดที่ภาชนะจายได ใหใชปริมาณท่ีตรวจวัดไดจากมาตร
วัด หรือ ภาชนะรับในเรือตามลําดับ แลวแตกรณี  

 2 การจายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันโดยทางรถยนต ใหใชปริมาณที่ตรวจวัด 
ไดจากมาตรวัด กรณีที่ไมสามารถตรวจวัดที่มาตรวัดได ใหใชปริมาณที่ตรวจวัดไดจากภาชนะ
จาย หรือเครื่องชั่งน้ําหนัก หรือภาชนะรับของรถยนต ตามลําดับ แลวแตกรณี  

3 การจายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่เปนการขนสงทางทอ ใหใชปริมาณ ที่
ตรวจวัดไดจากภาชนะจาย กรณีไมสามารถตรวจวัดที่ภาชนะจายได ใหใชปริมาณที่ตรวจวัดได
จากมาตรวัด กรณีการจายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันตามวรรคแรก เปนการจายอยางตอเนื่อง 
ติดตอกันเลยเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่เริ่มจาย ใหคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามัน ที่นําออกจากโรงอุตสาหกรรมแตละวัน เพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี โดยเฉลี่ย
ปริมาณน้ํามัน และผลิตภัณฑน้ํามัน ที่นําออกจากโรงอุตสาหกรรมทั้งหมดสําหรับการสงนั้น ๆ 
ตามสัดสวนของเวลาที่จายในแตละวันตอเวลาทั้งหมด ที่จายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันชนิดนั้น                                     

 
การควบคุมการสูญหายและความไมแนนอนจากการวัด 
การซื้อ-ขายน้ํามันและกาซ ซึ่งเปนการสงมอบจากถังจายผาน Meter ไปยังจุด

รับที่ 2 (ถังหรือเรือ)  ดังนั้น ยอมเกิดการสูญเสียระหวางทาง (Loss) เราจึงมีความจําเปนตอง
ควบคุมการสูญหายโดยการเปรียบเทียบการจายและการรับ และศึกษาความไมแนนอนจากการ
วัด เพื่อเลือกใชเครื่องมือวัดที่ถูกตองและเปนธรรมกับทุกฝาย  

 
 

ภาพท่ี 27 เลือกใชเคร่ืองมือวัดที่ถูกตองและเปนธรรมกับทุกฝาย 
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การควบคมุการสูญเสีย (Loss Control) 
ชนิดของการสูญเสีย (Type of Loss) โดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ประเภท 

 การสูญเสียที่แทจริง (Real) สามารถกําหนดไดวา เปนการสูญเสียน้ํามันไปสู
สภาพแวดลอม เชน การระเหยไฟ,การรั่วไหล หรือสูญหายจริง นํากลับคืนไมได 

 การสูญเสียที่ไมชัดเจน (Apparent) หรือ อาจเปนการผิดพลาดดานเอกสาร หรือ/
และเหตุผลอื่น ๆ รวมถึงความผิดพลาดของมนุษย ความไมแนนอนของการวัด และการคํานวณ 

มุมมองของการสูญเสีย (Perspective of Loss) 
บอยคร้ังในการวัดปริมาณน้ํามันและกาซ และการควบคุมการสูญเสีย  ซึ่งสิ่งตาง 

ๆทีป่รากฎในคร้ังแรก อาจไมไดเปนอยางท่ีเห็นเสมอ หลายครั้งการสูญเสียนั้นอาจซับซอนกวาที่
ปรากฎในครั้งแรกท่ีเห็น 

ดังนั้น  อยาเชื่อสิ่งที่ปรากฎในครั้งแรกจนกวาคุณจะเริ่มการวัดนั้น 

                                    
ภาพท่ี 28 อยาเชื่อสิ่งท่ีปรากฏในครั้งแรกจนกวาคุณจะเร่ิมการวัด 

 
แนวคิดเรื่องการควบคุมการสูญเสีย (Concept of Loss) 
แนวคิดพื้นฐานเร่ืองการสูญเสียนั้นเปนเร่ืองงายมาก เปรียบเทียบระหวางการวัด

ปริมาณและการวัดคุณภาพ และการวัดที่แตกตางกันเปนการควบคุมการสูญเสียท่ีดีสุด   
เพื่อควบคุมการสูญหาย ในการวัด Custody Transfer ตองมีการวัดอยางนอย 

2 จุด เพื่อการเปรียบเทียบกันเสมอ  ซึ่งเปนการวัดปริมาณ (Volume หรือ Mass) และคุณภาพ 
มีดังตอไปนี้ 

 การเปรียบเทียบ 2 จุด Meter เทียบ ATG (Tank) 

 การเปรียบเทียบ 3 จุด Meter vs ATG vs Vessel 

 การเปรียบเทียบ 2 จุด Meter เทียบกับ เคร่ืองชั่งรถบรรทุก 
 

 กรณีศึกษาการสูญเสีย (Loss) จากการปฏิบัติงานจริง     
(1) กรณีการสูญเสียของการวัด LPG ซึ่งวัดจากถังจายเมื่อเทียบกับ Mass Meter    
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ภาพท่ี 29 การสูญเสียของการวัด LPG จากถังจายเมื่อเทียบกับ Mass Meter 

 
เนื่องจาก LPG ซึ่งบรรจุในถัง  ตัวLPG จะแบงตัวเปนระดับตามความหนาแนนเปนชั้น ๆ  
 

ขั้นตอนการจายจะตองมีการปมหมุนเวียน LPG วนกลับถังเปนเวลา 30-60 
นาทีกอนเก็บ LPG เพื่อวัดหาคา Density และนําคา Density เฉลี่ยมาใหคํานวณจาก Volume 
เปน Mass (indirect Mass)โดยทั่วไปหอง Lab ซึ่งใชเวลา ประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อหาคา
Density กอนจาย ดังนั้น  LPG ในถังจายจึงเริ่มแบงตัวเปนชั้น ๆ ตามความคาความหนาแนน  
และจาย LPG ที่มีความหนาแนนมากดานลางถังออกไปกอน 

 
กรณีเชนนี้ น้ําหนักที่อานจาก Mass Meter (Direct) จะอานคาไดมากกวา 

Tank (indirect) การอานคา ของ Mass Meter เปนการวัด Mass ทางตรง จะถือวามีความ
แมนยํากวาการอานคาจาก ATG  ( Tank) ซึ่งการวัดทางออม Volume แลวนํามาคํานวณ 
Mass (indirect) 

สรุป การวัด LPG ที่ถูกตองและเปนธรรมควรใช Mass Meter  
 

(2) กรณีการสูญเสียจากความหนืดของน้ํามัน 
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      กราฟแสดงคาความแมนยําของมาตรวัด ตัวเดียวกัน ในการสอบเทียบดวย

น้ํามันที่แตกตางกัน จากกราฟขางตน เมื่อ Turbine Meter ถูกสอบเทียบดวยน้ํามัน Jet-A1 
แลวใชจายน้ํามันชนิดอื่น ๆ  

  โดยไมเปล่ียนคา K Factor ตามชนิดของน้ํามัน จะสงผลใหสูญเสียหรือกําไรดังนี้ 

 กรณีใชจายน้ํามันไรสารตะกั่ว : ความแมนยําของมิเตอร - 0.11 % (สูญสีย) 

 กรณีใชจายดีเซล                : ความแมนยําของมิเตอร + 0.11 % (กําไร) 
 

(3) กรณีศึกษาเมื่อใช API Table ผิด จากการคํานวณเปรียบเทียบ CTL ASTM 
D 1555m vs Table 54 B  

สรุป อาจ ขาดทุนหรือกําไร ตั้งแต ±0.02% ถึง ±0.15% ขึ้นอยูกับอุณหภูมิ
มากกวาหรือนอยกวา 30º C 

        
(4) กรณีศึกษาของการวัด Tank with ATG 

เนื่องจากการยุบของถัง (Tank Deformation) เมื่อระดับ
ของน้ํามันสูงขึ้น Density ของน้ํามันทําใหเกิดการปลองของ
ถังดานขาง เปนเหตุใหหลังคาถังยุบตัวลง และ ATG ก็เคลื่อน
ตัวลงตามหลังคา สงผลให ATG อานคาผิด กรณีที่เกิด Tank  
Deformation สามารถตรวจสอบไดโดยการวัด Reference  
Height ( RH ) ของTank เทียบกับ Tank Table  

                                                
การวัดเรือ (Vessel) ควรใชเคร่ืองมือวัดแบบกึ่งอัตโนมัติที่เรียกวา Portable Level Gauge  
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ภาพท่ี 30 การวัดเรือ (Vessel) ควรใชเคร่ืองมือวัดแบบกึ่งอัตโนมัต ิ

 

ไมควรใช Dip Tape ซึ่งเปนเครื่องมือวัดพื้นฐาน เพราะผลกระทบจากคลื่นใน
ทะเล จะทําใหการวัดมีความผิดพลาด ± 6 มิลลิเมตร ถึง ±10 มิลลิเมตร 

 
ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการคํานวณตาม API Chapter 11 และ Chapter 12 

เมื่อคํานวณปริมาณเชื้อเพลิงหรือสารเคมีในเรือบรรทุกน้ํามันหลักการความ
หนาแนน = มวล / ปริมาตรจะขึ้นอยูกับ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและสารเคมีขยายตัวเนื่องจาก
ความรอนและทําใหปริมาณบรรทุกเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นตามการอนุรักษกฎมวลการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะถูกชดเชยดวยความหนาแนนและปริมาตรที่วัดไดจะถูกปรับเทียบ
เปนอุณหภูมิเดียวกันตามความหนาแนนที่อุณหภูมิมาตรฐาน 

 
การคํานวณสัมประสิทธิ์การขยายตัวของปโตรเลียมใหเปนไปตาม API. Chapter 11.1 
ซึ่งการคํานวณจําเปนตองใชตัวแปรดังตอไปนี ้
 Density @ 15 ºc 
 อุณหภูมิขณะจาย 
 แรงดันขณะจาย           
ผลลัพธ  : Volume @ 30 Deg.C and 14.73 PSIa. 
           :  Mass = Weight in Vacuum 
 
ตารางการเลือกใช API Table ตาม API Chapter 11.1 
 
Product       Den.  API       Temp.Unit      CTL Table              CPL Table 
Aromatic      Den (API)           DegoC/F       ASTM D1555/1555    11.2.1(M) 
Crude          Den (API)           DegoC/F            54 A/6 A             11.2.1(M) 
Refined        Den (API)           DegoC/F            54 B/6 B             11.2.1(M) 
Lub. Oil        Den (API)           DegoC/F            54 D/6 D            11.2.1(M) 
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LPG           Den                DegoC              54                     11.2.2(M) 
Other (Linear Equation)          DegoC/F            54 C/6 C            11.2.1(M) 
Hi Temp.       Den                 DegoC               CTPL               Flow Density 
                                                               Ref Density  
NGL (Natural Gasoline)          DegoC               54 A                 11.2.1(M) 
NGL(Refined)  Den                DegoC               54 B                  11.2.1(M) 
Propylene                           DegoC            Propylene Table    
Water                       DegoC               11.2.3 M         0.0000464/Bar 
   
 ในการคํานวณ ใหใช Density @15 ºC หรือ API @60 ºF  
 ใหบันทึกและคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่ตรวจวัดได เปนจํานวนลิตร   

ที่อุณหภูมิ 30°C หรือ 86°F ตามมาตรฐานของ API (American Petroleum Institute) หรือ 
IP (The Institute of Petroleum) หรือเปนกิโลกรัม ลงในแบบ น.ม.2 แบบ น.ม.3 แบบ น.ม.
4 แบบ น.ม.5 แบบ น.ม.6 แบบ น.ม.7 ทายระเบียบนี้ แลวแตกรณี การคํานวณหาปริมาณ
น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันตามวรรคแรก ใหใชวิธีการคํานวณตามหลัก คณิตศาสตรโดยใช
ทศนิยม 4 ตําแหนงในการคํานวณทุกขั้นตอน หากปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ทีค่ํานวณ
ได มีเศษของลิตรหรือกิโลกรัม ใหนับเปนหนึ่งลิตรหรือหนึ่งกิโลกรัม แลวแตกรณ ี  

 
    ตารางขั้นตอนการคํานวณ ตาม API Chapter 12.2 
     

  
เนื่องจากทางคุณสมบัติทางกายภาพของน้ํามันและกาซ มีการขยายตัวหรือหด

ตัวตามอุณหภูมิและแรงดัน ดังนั้นเราจึงมีความจําเปนตองคํานวณปริมาตรไปที่อุณหภูมิและ
แรงดันมาตรฐานดังภาพขางลาง ใหบันทึกและคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่
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ตรวจวัดได เปนจํานวนลิตรที่อุณหภูมิ 30°C หรือ 86°F ตามมาตรฐานของ API (American 
Petroleum Institute) หรือ IP (The Institute of Petroleum) หรือเปนกิโลกรัม ลงในแบบ 
น.ม.2 แบบ น.ม.3 แบบ น.ม.4 แบบ น.ม.5 แบบ น.ม.6 แบบ น.ม.7 ทายระเบียบนี้ แลวแต
กรณี การคํานวณหาปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันตามวรรคแรก ใหใชวิธีการคํานวณตาม
หลัก คณิตศาสตรโดยใชทศนิยม 4 ตําแหนงในการคํานวณทุกขั้นตอน หากปริมาณน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามัน ที่คํานวณได มีเศษของลิตรหรือกิโลกรัม ใหนับเปนหนึ่งลิตรหรือหนึ่งกิโลกรัม 
แลวแตกรณ ี

        
 

ภาพท่ี 26 อุณหภูมิและแรงดันมาตรฐาน 
 
ในสวนของประเทศไทย สภาวะมาตรฐานคือที่อุณหภูมิ 30 ºC ความดันบรรยากาศ 
 
สรุปการคํานวณ ซึ่งใชในประเทศไทย 
 น้ํามันชําระภาษีเปน Volume ลิตรท่ีอุณหภูมิ 30 ºC และความดันบรรยากาศ 
 LPG ชําระภาษีเปนน้ําหนัก (Mass) Weight in Vacuum 
 กาซชําระภาษี : Volume @ 60 Deg.F and 14.73 PSIa. 
        :  Gas Heating Value 
        :  Mass 

 
การควบคุมการสูญหายจากความไมแนนอน (Uncertainty)  

ความไมแนนอน หมายถึง สิ่งที่บอกความไมสมบูรณจากปจจัยตาง ๆ ในการวัด 
ทําใหเกิดเปนคําที่เรียกวา "ความไมแนนอน" ขึ้น โดยความไมแนนอนของการวัดเกิดขึ้นทุกครั้ง
ในการถายทอดความถูกตองของ การวัด ไมวาจะเปนขั้นตอนไหนของความสามารถในการสอบ
กลับไดก็ตาม (Traceability) ซึ่งในแตละระดับของการวัดจะเกิดความไมแนนอนของการวัด
สะสม ขึ้นเรื่อยๆ มากนอยขึ้นอยูกับความสามารถในการถายทอดการวัดของแตละ
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หองปฏิบัติการ ความไมแนนอนอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เชน วิธีการวัด เครื่องมือวัด ผู
ปฏิบัติการ และสภาวะแวดลอมในการวัด เปนตน 

คาความไมแนนอนของการวัด จะถูกรายงานรวมกับคาความคลาดเคลื่อน 
(Error) ของการวัดในใบรายงานผลการสอบเทียบ  

 

 
               

ภาพท่ี 31 ความไมแนนอนของการวัด 
 

 Uncertainty จาก NMI ความไมแนนอน (Uncertainty)  
โดยตัวแปลซึ่งมีผลตอความไมแนนอนของการวัด แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก 

ระบบและบุคคล  1. ความไมแนนอนของระบบเครื่องมือ,การติดตั้ง ,การสอบเทียบ ,การ
คํานวณ  2. ความไมแนนอนซึ่งเกิดจากบุคคล      

 
  การคํานวณความไมแนนอนของระบบ Meter 
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2.5.ความรูเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวดั 
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การสอบเทียบเปนปจจัยท่ีสําคัญ ที่ชวยสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือ

ใหกับผลการวัดของเครื่องมือวัดทุก ๆ ประเภท ไมวาจะเปน เคร่ืองมือวัดท่ีใชในกระบวนการ
ผลิต การทดสอบ และการวิเคราะหตาง ๆ 

เมื่อเครื่องมือถูกนําไปใชงานระยะหนึ่ง อายุของสวนประกอบและเคร่ืองมือวัดท่ี
ใชงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีความคลาดเคลื่อนของผลการวัด อาจเกิดจากการ Drift 
หรือ การลอยเล่ือน (มอก. 235 เลม 14) หมายถึง การแปรผันอยางชา ๆ ตามเวลาของ
ลักษณะทางมาตรวิทยาเครื่องมือวัด เนื่องมาจากสภาวะแวดลอมตาง ๆ เชน อุณหภูมิ ไฟฟา 
เคมี เปนตน นอกจากนี้ ผูใชงานเครื่องมอืวัดจะตองตระหนักอยูเสมอวา การเส่ือมสภาพของ
เคร่ืองมือวัดยังสามารถเกิดขึ้นไดทั้งจากการใชงานและการเก็บรักษา  

ดังนั้น เมื่อเครื่องมือวัดอยูในสภาวะดังกลาว สิ่งที่ตามมาคือ คาการวัดของ
เคร่ืองมือท่ีเคยมีความถูกตองเที่ยงตรง อาจบอกคาท่ีคลาดเคลื่อนไปจากเดิม สงผลใหผลการวัด
ที่ไดรับไมนาเชื่อถือ หรือ หากนําเครื่องมือดังกลาวไปใชงานในกระบวนการผลิตก็ยอมสงผล
กระทบตอคุณภาพของการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องมือวัดทุกชนิดจําเปนตองมีการ
สอบเทียบจากโรงงาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความแมนยํา และเมื่อนํามาติดตั้งก็มีความ
จําเปนตองสอบเทียบอีกครั้งตามสภาวะการใชงานจริง โดยผลลัพธที่ไดจากการสอบเทียบไดแก 
Accuracy, Repeatability และ Uncertaintyซึ่งแฝงมาจากผลลัพธการสอบเทียบ  

หากคา Uncertainty มีคานอย หมายความวาการสอบเทียบดังกลาวดี และยิ่งมี
คาใกลศูนยก็ยิ่งดีซึ่ง   

โดยระเบียบของกรมสรรพสามิตกลาวถึงการตรวจสอบเทียบเครื่องมือวัดดังนี้ 
1. การตรวจสอบมิเตอร (Meter) และเครื่องทดสอบ (Prover) 
2. การตรวจสอบเคร่ืองวัดระดับและการคํานวณ (ATG Calibration) 
3. การตรวจสอบถัง (Tank Calibration) 
4. การตรวจสอบเรือ (Vessel) 
5. การตรวจสอบเคร่ืองชั่งรถบรรทุก 
โดยระเบียบไดกําหนดใหใชมาตรฐาน API และ AGA ซึ่งเปนมาตรฐานสําหรับ 

Custody Transfer สําหรับ  
 

การสอบเทียบ Meter ATG, Tank และ Vessel  
 

การตรวจสอบมิเตอร  
การสอบเทียบแบงออกเปน 2 ประเภท 

     1 มิเตอรน้ํามัน (Oil Meter) และ เครื่องทดสอบ (Prover) 
     2 มิเตอรกาซ (Gas Meter)  
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ความถูกตองของการสอบเทียบจะมีผลกระทบจากตัวแปร ณ สภาวะการ
ปฏิบัติงานไดแก การติดตั้ง,ความหนาแนน, ความหนืด อัตราการไหล, อุณหภูมิ หรือแรงดัน  

การสอบเทียบมิเตอรภายใตเงื่อนไขการใชงานที่จริง ผลลัพธซึ่งไดคาMeter 
Factor จะแกไขขอผิดพลาดของ Meter System ไดแก การติดตั้ง,ความหนาแนน, ความหนืด 
อัตราการไหล, อุณหภูมิ หรือแรงดัน โดยการสอบเทียบมิเตอร On site  และปจจัยแหง
ความสําเร็จของการสอบเทียบมิเตอร 

 โดยเลือกวิธีการสอบเทียบใหตรงกับเครื่องมือ 

 ผลลัพธการสอบเทียบ ความแมนยํา,การทําซ้ํา และความไมแนนอนยิ่งมีคาใกลศูนยก็
ยิ่งดี 

 อนุมัติการสอบเทียบจะถูกนํามาใชเพื่อปองกันความสูญสียไดแก Meter Factor 
1. การสอบเทียบมิเตอรน้ํามัน (Meter Proving) ตาม API Chapter 4.8 และ

คํานวณตาม Chapter 12 ซึ่งมีวิธีการ (Method) ดังตอไปนี้   
2. Meter Proving vs Tank Prover  

Tank Prover Capacity > 1.5 time of flow rate 

 
        การตรวจสอบ Tank Prover โดย  Leak Check 
     
 Meter Proving vs Compact Prover 
 

 Leak Check 

Leak Check 
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ผลลัพธการสอบเทียบ    

 
 
 

ตรวจผลจาก Repeat 

0.05% 
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ผลลัพธการใช Meter Factor

 
 
 

ผลลัพธการสอบเทียบ 
 

 
 

ตรวจผลจาก Prove 

ตรวจผลจาก 

Totalizer 
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Pipe Prover System 
 
    The displacement meter pulse generator should be checked 10000 

pulses 

       ± 1 pulse Should be 10000 pulses ±  1 pulse=0.01% 

 
            
Meter Proving vs Master Meter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leak Check 
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ผลลัพธจากการสอบเทียบ Meter ไดแก Meter Factor 
 
Meter Prover Calibration                  
            

            
 ผลลัพธการสอบเทียบ        
                 

Pipe Prover 

                             
 
ผลลัพธจากการสอบเทียบ Prover ไดแก Base Volume  
 

ภาพท่ี 32 
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สูตรการคํานวณหา Meter Factor สําหรับมิเตอรน้ํามัน 

API Chapter 12, Section2, Part 3, October 1998 
Meter Factor  =  Prover Read X CTL X CPL X CTS X CPS     (PV) 

                                    Meter Gross X Linear Factor X CTL X CPL (MV) 
CTS              = 1+[(Tp-Tb) x (Gc)] (10.2.2.1 for Open Tank Prover) 
CPS              = 1 + [(PxID) / (ExWT)] (10.2.3.1) 

                                  Since Pbg,gauge pressure, is equal to zero.         
CTL              = Table 6,54(A,B,C,D) ตาม API Chapter 11.1 
CPL              = 1/{1-[(Pg+Pba-Pe)xF] (10.1.3.1) 

…………………………………………………………………………………………………. 
 Flow Computer Calculation 

New K-Factor = Old K-Factor 
                 Meter Factor 

New Meter Factor = Old Meter Factor X Calibration MF 
Frequency (Hz) = Flow (m3/Hr) X K-Factor  

                                      60 X 60 (Time) 
Frequency (Hz)  = Flow (LPM) X K-Factor 

                                                  (Time) 60 
 Off Set = New K-Factor- Base K-Factor                           
ก า ร ส อ บ เ ที ย บ อุ ป ก ร ณ ส ว น ค ว บ ข อ ง  Meter ไ ด แ ก  Flow Computer, 

Temperature, Pressure, and Density ตองมีการ Accuracy) ดังตอไปนี้   
        Temperature ± 0.25 Deg.C or 0.5 Deg.F 
        Pressure ± 0.5 Bar 
        Density ± 0.001 g/cc 

ปริมาตร Base Volume 
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ซึ่งสามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก ข API Chapter 4.8  
 
การสอบเทียบตองมีการเปรียบเทียบ ณ สภาวะมาตรฐาน (Standard Conditions) 
          * United States Customary (USC) Units 
          1. ความดัน 14.696 PSla, อุณหภูมิ 60.0 Deg.F 
          2. ความดัน 14.73 PSla, สําหรับกาซ 
          3. ระบบสากล (SI) หนวย : ความดัน 101.325 KPa. อุณหภูมิ 15.0 ºc 
          * Us Customary Unit  ระบบการวัดที่ใชกันโดยทั่วไปใน สหรัฐอเมริกา 

   สรุป ในการสอบเทียบ Prover สามารถเปรียบเทียบที่อุณหภูมิ 15 º C หรือ 30 º C ก็ได 
 

การสอบเทียบมิเตอรกาซ (Gas Meter) ยังคงมีความจําเปนตองสอบเทียบมาจาก
ตางประเทศโดยสถาบันดังตอไปนี้ 

 
ภาพท่ี 33 AGA เปนมาตรฐานสําหรับการสอบเทียบของ Gas Meter 

 
AGA ซึ่งเปนมาตรฐานสําหรับการสอบเทียบของ Gas Meter 
  • AGA Report No.3     - Orifice Meters 
  • AGA Report No.8   - Gas Compressibility 
  • AGA Report No.7   - Turbine Meters 
  • AGA Report No.9 &10 - Ultrasonic Meters 
  • AGA Report No.11 - Coriolis Meter  
 ผลลัพธจากการสอบเทียบ ไดแก K-Factor 
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มาตรฐานสําหรับการสอบเทียบของ Gas Master Meter 

 
 
การสอบเทียบ on Site ของ Gas Meter against Master Mater by AGA No 6 
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ภาพท่ี 34 การสอบเทียบไดแก K-Factor และ Meter Factor by AGA 
ความรูเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องวัดระดับ ATG Calibration 
การสอบเทียบ ATG จาก API 3.1B, 4.3.2.4 
ความแมนยํา ± 4 mm.(ระเบียบสรรพสามิต± 3 mm.) 
ความแมนยํา Non C T ± 25 mm. 
API Chapter 3 .1B:  แนวทางปฏิ บั ติ ม าต รฐานสํ าห รั บก ารวั ด ระดั บ

ไฮโดรคารบอน ภายในถัง โดย เคร่ืองวัดระดับอัตโนมัติ 
API Chapter 7.2: การกําหนดอุณหภูมิใน ± 0.5 ºc (การควบคุมถายโอนทาง

ทะเล 2020)  
   การสอบเทียบ ATG สําหรับถังน้ํามัน มี 2 วิธี ไดแก 

 Dip Method (Innage) 
 Ullage Method  กรณีที่ Ref. Hi เปลี่ยนแปลงใหกลับไปใช Dip Method เทานั้น 
    ตัวอยางรายงานการสอบเทียบ ATG Calibration Report    
 

                          
  

ภาพท่ี 35 การสอบเทียบ ATG Calibration Report    
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ภาพท่ี 36 ผลการสอบเทียบ ATG สําหรับ LPG Tank 

 
การสอบเทียบ ATG สําหรับ LPG  Tank มี 2 วิธี  
 สํ าหรับ  Servo วิ ธี  Reference on Ball Valve และ  วิ ธี  Reference  Pin 

สําหรับ Radarหามจายคา Motor Lock Low สําหรับ Servo gauge  
คาการสะทอนกลับของน้ํามากกวา 60 เมื่อทําการสอบเทียบ Radar Gauge 

ดวยน้ําจึงผาน แตเมื่อใชงานจริงในการวัด LPG กลับไมผาน  เนื่องจาก LPG มีคาการสะทอน
นอย 1.6       

การสอบเทียบ ATG สําหรับ LPG  Tank ครั้งแรก ทานตองหาคา Reference 
on Ball Valve และ  Reference  Pin สําหรับ Radar 

 

ตรวจผล 
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ภาพท่ี 37 การสอบเทียบ ATG สําหรับ LPG  Tank 
 

 
ภาพท่ี 38 การสอบเทียบ ATG สําหรับ LPG  Tank 
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ผลลัพธการสอบเทียบ ATG ไดแก ผลผิดของการอานระดับ ± 3 mm. (± 4 
mm by API) 

การคํานวณปริมาณ Tank Table และ API Table 54 B เทียบกับ ATG report 
ผิดพลาด ± 0.1 %   

ตัวอยางการคํานวณปริมาณ Tank Table และ API Table 54 B เทียบกับ ATG report    
 

 
 

ความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบปริมาตรถังเก็บผลิตภัณฑ 
Tank Calibration มีวิธกีาร Calibrate หลายวิธตีามมาตรฐานสากล API 

 ถังทรงกระบอกแนวนอน และแนวตั้งทั้งภายในและภายนอกโดย EODR 

 การคํานวณปริมาตรความจุของทอสงผลิตภัณฑ 

 การคํานวณปริมาตรความจุผลิตภัณฑ ของ LPG และLNG 
การทํา Tank Calibration จะอางอิงวิธีการตามมาตรฐานสากล ดังตอไปนี้ 
1. API 2.2A Manual Tank Strapping Method 
2. API 2.2B Optical Reference Line Method 
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3. API 2551 Horizontal Tank Method 
4. API 2552 Calibration of Spheres 
5. API 2553 Calibration of Barges 
6. API 2554 Calibration of Tank Car 
7. API 2555  Liquid Calibration Method 

นอกจากมาตรฐานท่ีกลาวมานี้ยังมีมาตรฐานสากลอื่น ๆ ไดแก International 
Standards Organization (ISO) ในกลุม 7507 และ Institute of Petroleum (IP) ในกลุม 
202 แตสําหรับหนวยงานราชการในประเทศไทยจะยึดมาตรฐาน American Petroleum 
Institute (API) เปนหลัก   

การเลือกแบบการ Calibrated โดยท่ัวไปจะมีอยู 2 แบบไดแก  
1. การเติมน้ํา (Liquid Calibration of Tank และ Calibration of Upright 

Cylindrical of Tank) จะเหมาะสําหรับ ถังขนาดเล็ก ๆ และถังที่ไมเปนรูปทรงเลขาคณิตที่ไม
สามารถนํามาคํานวณตามหลักคณิตศาสตรได เชน ถังรถไฟ (Rail tanker), ถังรถบรรทุก (Road 
tanker) หรือ ถังรูปแบบแปลกๆ (Other tanker) ถังตาง ๆ เหลานี้จะใชการเติมน้ําผานมาตรวัด 
(Flow meter) หรือถังตวงมาตรฐาน (Tank Prover) แลวนับปริมาตรของน้ําท่ีผานอุปกรณ
เหลานี้ลงสูถังที่ทําการ Calibrated จึงจะไดปริมาตรของถังเก็บท่ีถูกตองตามความเปนจริง การ
เติมน้ํามี 2 วิธีไดแก การตวงน้ําดวย  Tank Prover และ Flow Meter 

1.1 Tank Prover Method จะเปนวิธีสําหรับการ Calibrated ถังขนาด 500 
ถึง 80,000 ลิตร โดยใชถังตวงมาตรฐาน (Tank Prover) เปนอุปกรณในการตวงน้ําสําหรับ
จายลงภาชนะเพื่อวัดปริมาตรความจุ 

1.2 Master Method จะเปนวิธีสําหรับการ Calibrated ถังขนาดใหญกวา 
80,000 ลิตร ขึ้นไป โดยใช มาตรวัด (Flow Meter) ซึ่งเปนอุปกรณวัดปริมาตรน้ําเพื่อหา
ปริมาตรความจุของภาชนะ 

2. การวัดมิติขนาด (Physical method) จะเหมาะสําหรับถังขนาดใหญที่เปน
รูปทรงเลขาคณิต เชน ถังทรงกระบอกตั้ง, ถังทรงกระบอกนอน หรือถังลูกโลก หรือถังที่ตองการ
ความสะอาดมาก ๆ เชน ถังในอุตสาหกรรมอาหาร, ถังเครื่องดื่มแอลกอฮอล (Brewery and 
wine tanker) ถังตาง ๆ เหลานี้จะใชการวัดขนาดมิติของถังและนํามาคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตร เพื่อนํามาหาปริมาตรความจุของถัง     

 
การวัดขนาดถัง แบบวัดมิติของถัง (Physical Method) จะมีอยู 2 วิธี ไดแก 

Strapping Method และ Optical Method(เพื่อสะดวกปลอดภัยในการ Calibrate ถังสูง) 
โดยจะจัดเตรียมเครื่องมือ และดําเนินการดังตอไปนี้  
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Strapping Method 
 

      
      

      ภาพท่ี 39 Strapping Method 
 
2 Optical Method 

     

 
3 การทํา Tank Calibration จะทําเมื่อหลังสรางถังเสร็จโดยมรหัวขอการวัด

ดังตอไปนี้     
    1. เครื่องมือมาตรฐานและอุปกรณตาง ๆ ที่สําหรับใชวัดขนาดมิติของถัง วัด

คาความเอียงของถังไมเกิน 1/70 
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    2. การวัดความหนาของแผนโลหะ (Thickness Measurement) 
    3. การวัดความสูง (Height Measurement) ถังแบบทรงกระบอกตั้ง 

(Vertical Tank) 
    4.  การวัด เสนรอบวงของถั ง  (Circumferential Measurement) แบบ

ทรงกระบอกตั้ง 
    5. การวัดอุปกรณภายในถัง (Dead-Wood Measurement) 
    6. การวัดพื้นถัง (Tank Bottom) 
    7. หลังคาลอย (Floating Roof) 
เครื่องมือมาตรฐานและอุปกรณตาง ๆ ที่สําหรับใชวัดขนาดของถังจะมี

รายละเอียดดังนี้ 
แถบโลหะวัดความสูง (Tape for height measurement or Sounding) คือ 

แถบโลหะที่วัดความสูงสําหรับแนวดิ่ง โดยมีหนวยการวัดเปนระบบ Metric มีคาละเอียดในการ
อานเทากับ 1 mm. และตัวเลขแสดงคาควรจะฝงแนนลงไปในแถบโลหะ ความยาวของแถบ
โลหะควรมีความยาวมากวาถังท่ีจะวัด 

แถบโลหะวัดความยาว (Tape for circumference measurement or Strapping 
tape) คือ แถบโลหะสําหรับวัดความยาวเสนรอบวงถัง โดยมีหนวยการวัดเปนระบบ Metric มี
คาละเอียดในการอานเทากับ 1 mm. และ ตัวเลขแสดงคาควรจะฝงแนนลงไปในแถบโลหะ 
ความยาวแถบโลหะจะมีความยาวตั้งแต 30 เมตรขึ้นไป 

 เชือก (Cable) 

 รอก (Rope) 

 บันได (Ladder) 

 เครื่องวัดความหนา (Thickness Gauge) คือ อุปกรณวัดความหนาโลหะ หนวยเปน mm. 

 เขาควาย (Calipers) คือ อุปกรณวัดความกวางของสิ่งตาง ๆ ที่อยูขางถังท่ีขวางการวัด
เสนรอบวง มีขนาด 15 cm., 45 cm. และ 60 cm.  

 วัดคาความเอียงของถังไมเกิน 1/70 โดยวัดหลังจากการกอสรางเสร็จส้ินแลว 
การวัดความหนาของแผนโลหะ (Thickness Measurement) 
การวัดความหนาของแผนโลหะควรใชเครื่องวัดแบบ Ultra-Sonic ในการวัด 

และควรวัดอยางนอยสองคาตอแผนชั้นของถัง การวัดความหนาควรจะวัดหลังจากการกอสราง
เสร็จสิ้นแลว และ ควรนําคาความหนาที่วัดไดเปรียบเทียบกับคาความหนาจากแบบกอสราง 
และหลังจากการวัดความหนาของแผนโลหะควรจะนําเครื่องวัด Ultra-Sonic ไปเปรียบเทียบ
กับ Thickness-Gauge อีกครั้งเพื่อสอบทานคาความแมนยําของเคร่ืองมือ 

การวัดความสูง (Height Measurement) ถังแบบทรงกระบอกตั้ง (Vertical 
Tank) การวัดความสูงของถังแบบทรงกระบอกตั้งวัดความยาวของแผนโลหะทีละแผนโดยจะวัด
จากกึ่งกลางรอยเชื่อมของแผนโลหะถึงกึ่งกลางรอยเชื่อมของแผนโลหะถดัขึ้นไปและการวัด
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ความสูงของแผนชั้นของถังชวงระยะดานท่ีติดกับ Gauge-Hatch จากพื้นถังจนถึงมุมของหลังคา 
และการวัดความสูงของแผนโลหะ ถาพบทอ หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่มีผลกระทบกับปริมาตรของถัง 
เชน ทอขนาดตาง ๆ ควรจะวัดความสูง และขนาดของทอนั้น บันทึกขอมูลลงในรายงานในการ
วัดหากพบกับสิ่งผิดปกติควรจะบันทึกลงในเอกสาร อยางเชน ความเอียง หรือแผนโลหะผิดปกต ิ
สําหรับการวัดความเอียงของถังจะวัดจากความสูงของถังเปรียบเทียบกับระยะแนวดิ่งของความ
สูงถัง โดยจะใชอุปกรณในการวดั เชน กลองแบบ Theologize หรือ ลูกดิ่ง (Plummet) ควรจะ
บันทึกรายละเอียดของ Gauge-Hatch เชน ขนาด ระยะ หรือตําแหนงของ Gauge-Hatch และ
ควรเปรียบเทียบความสูงของถังโดยรวมความสูงของแผนโลหะแตละเทียบความสูงอางอิงวามี
ความสัมพันธกันหรือไม ความสูงปริมาตรความจุถงัทั้งหมด (Effective height) ของตารางถังจะ
วัดความสูงจาก ระดับใต Over-Flow จนถึงพื้นถัง หรือ Datum-Plate การวัดความสูงของถัง
จะตองบันทึกคาความสูงของปริมาตรที่ปลอดภัย (Safe fill height) ควรจะต่ํากวาระยะความสูง
ของถังทั้งหมด และควรจะเปรียบเทียบกับแบบโครงสรางถัง  

 
การวัดเสนรอบวงของถัง (Circumferential Measurement) แบบทรง กระบอกตั้ง 

การวัดเสนรอบวงของถัง คือ การวัดความยาวของเสนรอบวงตามชั้นตาง ๆ ของ
ถัง โดยการวัดจะใชเทปโลหะวัดความยาวเปนชวง ๆ ของเสนรอบวงถังแลวนํามารวมเปน
ผลสําเร็จของความยาวเสนรอบวงทั้งหมด การวัดความยาวของเสนรอบวงสําหรับถังแนวเชื่อม 
(Welded steel) แบบแผนโลหะตอชน (Bult Welded) ที่แผนโลหะมากกวา 1 ชั้น จะวัดลงมา
จากแนวเชื่อมของแผนโลหะดานบนที่รอยละ 20 ของแนวเชื่อมที่แผนโลหะ แตสําหรับ ถังที่มี
แผนโลหะเทากับ 1 ชั้นจะวัดจากแนวเชื่อมดานบนลงมาที่รอยละ 20 และ รอยละ 80 ของ
แนวเชื่อมท่ีแผนโลหะ และสําหรับบางถังที่ไมมีระยะที่กําหนดไวใหวัดจากแนวเชื่อมลงมาเทากับ 
300 มิลิเมตร ในบางครั้งอาจะมีอุปกรณหรือชิ้นสวนอื่น ๆ ภายนอกถังทําใหไมสามารถวัด
ระยะจากแนวเชื่อมตามขอกําหนดได จึงจําเปนจะวัดจากแนวเชื่อมดานบนลงมารอยละ 50 
ของแผนโลหะ หรืออาจจะมากวานั้นเพื่อใหพนจากอุปกรณชิ้นสวนตาง ๆ ได และจะตองวัด
ความหนา, ความกวาง และจํานวนของแนวเชื่อมของถังดวยทุกครั้งทําการบันทึกขอมูลทั้งหมด
ลงในรายงาน นําความยาวที่ไดจากการวัดเสนรอบวงของถังทีละชั้นไปเปรียบเทียบกับแบบ
โครงสรางถัง 

การวัดอุปกรณภายในถัง (Dead-Wood Measurement) 
กอนจะวัด Dead-Wood จะตองมีแผนงานการตรวจสอบภายในถังกอนทุกครั้ง 

โดยอุปกรณภายในถังจะตองเหมือนกับแบบโครงสรางทั้งหมด เชน ขนาด จํานวน และอุปกรณ
ที่ติดตั้งภายในถัง และภายในถังจะตองสะอาดไมมีสิ่งสกปรก เชน คราบสกปรก ภายในถังตองมี
อากาศถายเทสามารถเขาไปดําเนินการได อุปกรณภายในถังจะตองยึดติดแนนหนาไมสามารถ
ถอดออกได ทําการบันทึก, วาด, ขนาด, ตําแหนง และจํานวนของอุปกรณตาง ๆ ลงในรายงาน
ถาอุปกรณภายในถังไมตรงกับแบบโครงสรางจะตองแจงเจาของงานใหทราบ การวัด Dead-
Wood จะวัดขนาดของอุปกรณเชน เสนผานศูนยกลางของเสา ระยะจากความสูงของเสาจาก
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พื้นถัง  หรือเสนผานศูนยกลางของทอ ขนาดความยาว ระยะความสูงจากพื้นถังถึงทอ ซึ่งสิ่งตาง 
ๆ ท่ีวัดขนาดเหลานี้จะมีผลตอปริมาตรภายในถังอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็ได 

 
การวัดพื้นถัง (Tank Bottom) 
พื้นถังจะคงรูป และไมมีผลกระทบตอตารางถังเมื่อมีของเหลวกดทับ พื้นถังจะมี

แบบลักษณะเปนกรวยลง (Cone Down) และกรวยขึ้น (Crow Up) หรือแบบอื่น ๆ เชน ครึ่ง
วงกลม (Hemispherical) หรือ วงรี (Spherical Segment) และจะตองบันทึกรายละเอียดพื้น
ถังลงในรายงานวาเปนประเภทใด ควรจะสํารวจพื้นถังตั้งแตขอบถังจนถึงกลางถังทุกดาน 
บันทึกรายละเอียดสภาพลงในรายงาน โดยสามารถหาพื้นถัง ไดจากวัดระยะ (Liner 
Measurements) หรือการเติมของเหลว (Liquid Calibration)          

 
หลังคาลอย (Floating Roof) 
หลังคาลอยจะติดตั้งอยูภายในถังจะมี 2 แบบ ไดแก หลังคาลอยภายใน 

(Internal Floating Roof) และหลังคาลอยภายนอก (External Floating Roof) โดยหลังคา
ลอยจะอยูสวนบนของผลิตภัณฑในถัง และการลอยของหลังคาจะเริ่มเมื่อของเหลวแตะสวนลาง
ของหลังคาจนกระทั่งของเหลวแทนที่น้ําหนักของหลังคาจนหมด และดันใหหลังคาลอยอิสระ 
ชวงระยะของเหลวเริ่มแตะสวนลางของหลังคาจนถึงหลังคาลอยโดยอิสระ เรียกวาจุดวิกฤต 
และจํานวนปริมาตรของของเหลวที่แทนที่น้ําหนักของหลังคาลอยจะเทากับน้ําหนักหลังคาลอย
รวมกับอุปกรณอื่นที่อยูบนหลังคา หรือ ยึดติดหลังคา ควรจะตรวจสอบน้ําหนักหลังคาลอย
เปรียบเทียบกับน้ําหนักหลังคาลอยกับแบบโครงสรางดวยทุกครั้ง การหาระยะการลอยของ
หลังคาลอยท่ีไดจากการเติมน้ํา และนําขอมูลมาคํานวณ Tank Table ตาม API     

           
ผลลัพธจากการสอบเทียบไดแก Tank Table        
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ตองพิจารณาตัดสินใจสําหรับการเปลี่ยนแปลงในชวงระยะรอยละ 0.01 ถึง 

0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาตรความจุของถังจะมีปจจัยมาจาก 
 เปลี่ยนอุณหภูมิการเก็บผลิตภัณฑ 
 เปลี่ยนผลิตภัณฑของถังเก็บ 
 อุณหภูมิบรรยากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ขนาดของถังเปลี่ยนแปลง เชน ความหนา, ความสูง, ความเอียง และความกวาง 
 การเปลี่ยนอุปกรณตาง ๆ ภายในถัง เชน แผนระดับ, พื้นถัง หรือ ทอตาง ๆ 
 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ     
 

การคํานวณตารางถังการคํานวณปริมาตรความจุของถังเก็บผลิตภัณฑตองมี
ขอมูลตาง ๆ ของถังนั้น ๆ ไดแก 

 ความเอียงของถัง 
 เสนรอบวง  
 อุณหภูมิทั้งกลางแจง และในรมบริเวณถัง 
 ความสูงของผนังถัง 
 ความหนาของผนังถัง ความหนา, ความสูง และจํานวนแนวเชื่อมตอชั้นถัง 
 ความสูงของถังทั้งหมด 
 อุปกรณ หรือชิ้นสวนตาง ๆ (Dead Wood) 
 ปริมาตรของถังใต Dip Plate (Dead Stock) 
การพิจารณาเพื่อ Tank Recalibration  
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ถังทั่ว ๆ ไป สําหรับเก็บของเหลวตาง ๆ อันไดแก น้ํา, น้ํามัน หรือของเหลวอื่น 
ๆ โดยจะมีการวัดขนาดของถังเพื่อหาปริมาณความจุของถังที่เก็บได และการวัดขนาดของถังนั้น
จะใชวิถีการวัดตามมาตรฐานสากล จะมีการตรวจสอบหลังจากการวัดขนาดครั้งแรก ที่ 5 ป, 
10 ป, 15 ป และ 20 ป จนถึงอายุของถังใบนั้น โดยสภาพถังอาจจะเปลี่ยนแปลงได เชน เสน
ผานศูนยกลางขยายมากขึ้น ความหนาของถังนอยลง และความเอียงมากขึ้น สิ่งเหลานี้จะเปน
ปจจัยทําใหปริมาตรของถังเปลี่ยนแปลงได สงผลกับความเที่ยงตรงตารางถังเดิมคํานวณไวไม
ถูกตอง จึงอาจตองทําขอมูลใหมที่สําหรับทําตารางถังใหม เพื่อใหเหมาะกับสภาพถังที่ใชงานใบ
นั้น ๆ 

 
 ความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบ Tank Table ของเรือ (Vessel) 

เนื่องจาก Tank Table ของเรือสวนมากไดมาจากการคํานวณ จากแบบสราง
เรือ ดังนั้น จึงไมมีความแมนยํา ดังนั้นจึงจําเปนตองทดสอบหาคา VEF ตาม API Chapter 
17.9.4.2 for VEF เปนเครื่องมือในการควบคุมการสูญสียโดยพื้นฐานเพื่อชวยใน ความ
ถูกตองของปริมาณจากการตรวจวัดจากฝง (แทงค, มิเตอร, อื่น ๆ) ดังนั้นจึงมีความจําเปนตอง
นําคา VEF มาใช 

 ผลลัพธจากการตรวจสอบ ไดแก คา VEF ตามสูตรดานลาง 
 

 
                                

ภาพท่ี 40 การตรวจสอบ Tank Table ของเรือ (Vessel) 
 

                                 VEF = 
����� ������ ���

����� ����� ��� (�� ����� ���)
 

                                 TCV = GSV + FW 
            17.9.9.1 คํานวณเปนทศนิยม 5 ตําแหนง, สุดทาย VEF เปนทศนิยม 4 

ตําแหนง 
            17.9.9.2 สูงสุดไมเกิน 20 เท่ียวขนสง 
            17.9.9.3 สวนเบี่ยงเบนภายใน ±0.30 % ของคาเฉลี่ย 
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        ความรูเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องชั่งรถบรรทุก เทียบกับ Standard Weight  
ควรทําการสอบเทียบอยางนอย  20 Tons หรือ 25 - 50 % of Max. Capacity 

 

 
 

ภาพท่ี 41 การสอบเทียบเครื่องชั่งรถบรรทุก 
 

  ผลลัพธการสอบเทียบเครื่องชั่งรถบรรทุก ไดแก ผลผิดของการอาน MPE : ± 2 d  
Truck Scale Re-Calibration ตามมาตรฐานสากล ไดแก  
 ซอม 
 วาระการสอบเทียบจากระเบียบสรรพสามิต       
 

วาระการสอบเทียบจากระเบียบสรรพสามิต ตามรูปดานลาง 

 
       

  ภาพที่ 42 การสอบเทียบเครื่องวัดจากระเบียบสรรพสามิต 
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จากระเบียบกรมสรรพสามิต 
                      1.  1 ครั้ง / ป และ 4 เดือน  Pipeline Meter 
                      2.  1 ครั้ง / ป และ 6 เดือน  Truck Loading Meter 
                      3.  1 ครั้ง / ป และ 4 เดือน  Marine Loading Meter 
                      4.  ทุก ๆ 2 ป และ 6 เดือน  ATG 
                      5.  ความหนาแนน, เครื่องวัดอุณหภูมิ, ความดัน  1 ครั้ง / ป (น้ํามัน)  

ทุก ๆ 4 เดือน (กาซ) 
                      6.  ทุก ๆ 5,10 และ 15 ป  Tank Calibration 
                      7.  1 ครั้ง / ป  Meter Prover 
                      8.  ทุก ๆ 5 ป  Vessel Tank Table 
 

ขอสรุปความแมนยําจากการสอบเทียบ (Accuracy) 
การสอบเทียบของเครื่องมือวัดทุกชนิด ยอมมีคาความไมแนนอนแฝงอยูเสมอ 

ซึ่งทานสามารถศึกษา จากตารางดานลาง และใหเลือกใชเครื่องมือวัดที่มีคาUncertainty นอย
ที่สุด เพื่อใชในการวัดสําหรับเครื่องมือวัดน้ํามัน    

 
 ภาพท่ี 43 ความแมนยําจากการสอบเทียบ (Accuracy) 

 
กรณีที่เปนการ Calibrate มิเตอร Gas นั้น จะไมมีคา Meter Factor มีแตคา 

Linear K-Factor สําหรับ Gas Meter    
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ภาพท่ี 44 ความแมนยําจากการสอบเทียบสําหรับ Gas Meter    

 
การนําการอนุมัติการสอบเทียบเพื่อใชงาน  
การสอบเทียบมิเตอร ไดคา Meter Factor  เพื่อนํามาคํานวณ Volume มิเตอร 

@30 ºc = Gross Volume x CTL x CPL x Meter Factor ซึ่งกรมสรรพสามิตอนุมัติ 
หมายเหตุ โดยเฉพาะการจายน้ํามันทางรถยนต ตองตรวจสอบการนํา Meter 

Factor มาใชในการคํานวณ Standard Volume @ 30 ºc แรงดันบรรยากาศเพื่อความถูกตอง
และเปนธรรม 

               
 

ภาพท่ี 45 การสอบเทียบมิเตอรทางรถยนต 
 

Meter Re-Calibration ตามมาตรฐานสากล ไดแก 
 เปลี่ยนผลิตภัณฑ  
 เปลี่ยนอุณหภูม ิ, Flow rate  
 การซอม  
 วาระการสอบเทียบจากระเบียบสรรพสามิต  
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การอนุมัติผลผิดพลาดของ ATG มิไดนํามาคํานวณเพื่อแกไขคาการอานให
ถูกตอง จึงทําใหคาความไมแนนอนมาก (Uncertainty) 

ATG Re-Calibration ตามมาตรฐานสากล ไดแก 
 เปลี่ยนผลิตภัณฑ   
 ซอม 
 วาระการสอบเทียบจากระเบียบสรรพสามิต       
 

การใชตารางถัง (Tank Table) 
การใชตารางถังสําหรับการวัดผลิตภัณฑในถัง จะตองมีเอกสารที่มีลายละเอียดดังนี้ 
 ขนาดเสนผานศูนยกลางถัง (ID) 
 ผลิตภัณฑท่ีบรรจุในถัง และ คาความหนาแนนที่ อุณหภูมิ มาตรฐาน 
 ชนิดของถัง เชน ถังหลังคาลอย, ถังหุมชนวน หรือ ถังประเภทตาง ๆ 
 น้ําหนักของหลังคาลอย 
 ความสูงของถังอางอิง, ความจุท้ังหมด และ ความสูงท่ีใสผลิตภัณฑสูงสุด 
 สถานท่ีถังตั้งอยู, สถานท่ีจุดทิ้งดิ่งของถัง 
 แบบของพื้นถัง เชน แบบ Cone up, Cone down หรือ Flat  
 ระดับต่ําสุดท่ีถังสามารถจายผลิตภัณฑได 
 ระยะความสูงท่ีเปนจุด วิกฤต ที่ไมสามารถจายผลิตภัณฑได 
 อุณหภูมิอางอิงของถังท่ีคํานวณ 
 การตรวจสอบ และ คํานวณ, วันที่ทําการตรวจสอบ, วิธีการตรวจสอบ, วันที่จะทํา 

การตรวจสอบใหมอีกคร้ัง 
  ผลลัพธจากการตรวจสอบ Tank จะได Tank Table เปนตาราง จึงใชคํานวณหา

ปริมาตรน้ํามันในถัง ไดแก จํานวนลิตร/ม.ม. 
หลังจากที่เราไดขอมูลจากตารางถังทั้งหมดแลว จะเริ่มใชตารางถังใหถูกตองได

ดังจําเปนจะตองทราบตัวแปรที่มีผลกระทบกับการวัดถังดวย ไดแก ตัวแปรอุณหภูมิ  
(Expansion to temperature) ซึ่งมีผลตอปริมาตรของผลิตภัณฑในถังตอการวัด เนื่องจากถัง
จะมีการขยายตัวตามอุณหภูมิ ทําใหขนาดถังเปลี่ยนแปลงไป โดยจะตองแกไขคาการขยายตัว
ของโลหะที่อุณหภูมิใด ๆ ที่มีผลตอปริมาตรของถังที่ไดคํานวณไวใหเปน อุณหภูมิอางอิง 
(Standard temperature)  
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การแกไขการขยายของโลหะ ที่อุณหภูมิใด ๆของโลหะ จะมีคาแกไขที่สามารถ
ปรับการขยายตัวของโลหะไปท่ีอุณหภูมิอางอิงของถังใบนั้น 

สําหรับ ถังไมมีฉนวน 
     stsio TTTTF   211  

เมื่อ 
   คือ คาสัมประสิทธิ์การขยายตัวของแผนโลหะเนื่องจากอุณหภูมิ 
  iT  คือ อุณหภูมิของผลิตภัณฑขณะวัดปริมาตรของถัง มีหนวยเปน Co  

 tT  คือ อุณหภูมิของผนังถังขณะวัดปริมาตรของถัง มีหนวยเปน Co  

  sT  คือ อุณหภูมิอางอิงของถัง มีหนวยเปน Co  
การหาอุณหภูมิของผนังถัง จะหาไดจาก 

   87  ait TTT  

เมื่อ  
 iT  คือ อุณหภูมิของผลิตภัณฑขณะวัดปริมาตรของถัง มีหนวยเปน Co  
 aT  คือ อุณหภูมิของบรรยากาศขณะวัดปริมาตรของถัง มีหนวยเปน Co  
สําหรับ ถังที่มีฉนวน  
กรณีที่อุณหภูมิใชงานตามอุณหภูมิในการอนุมัติ Tank Table ไมตองแกไขอุณหภูมิ 

 sio TTF  31  

เมื่อ   คือ คาสัมประสิทธ์ิการขยายตัวของแผนโลหะเนื่องจากอุณหภูมิ 
     iT  คือ อุณหภูมิของผลิตภัณฑขณะวัดปริมาตรของถัง มีหนวยเปน Co  

    sT  คือ อุณหภูมิอางอิงของถัง มีหนวยเปน Co  
ตัวอยางการใชตารางถัง 

จากขอมูลท่ีไดจากการวัดถังเร่ิมทําการวัดถังทําการวัดถังหมายเลข T-702A 
บรรจผุลิตภัณฑ เอทานอล ถังมีความสูงอางอิงวัดไดเทากับ 9,851 มม. วัดอุณหภูมิบรรยากาศ
ไดเทากับ 28.6 Co  วัดความสูงของผลิตภัณฑไดเทากับ 1,235 มม. วัดอุณหภูมิของ
ผลิตภัณฑไดเทากับ 24.3 Co   ซึ่งขอมูลจากตารางถัง 

1. ถังไมหุมฉนวน 
2. หลังคาถังเปนแบบ Cone 
3. ถังเปนเหล็ก 
4. ผลิตภัณฑเปน เอทานอล  
5. อุณหภูมิอางอิงของถัง เทากับ 30.0 Co  
6. อุณหภูมิบรรยากาศ เทากับ 28.6 Co  
7. อุณหภูมิของผลิตภัณฑไดเทากับ 24.3 Co  
8. ความสูงของผลิตภัณฑไดเทากับ 1,235 มม. 
จากขอมูลท่ีไดจากอุณหภูมิของผนังถัง  
 เมื่อ iT  เทากับ 24.3 Co  
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      aT  เทากับ 28.6 Co  
อุณหภูมิของผนังถัง  เทากับ     87  ai TT  

    เทากับ     86.283.247   
    เทากับ  28.8 Co     ***** 
ในกรณีถังไมหุมฉนวน  การแกไขปริมาตรที่อุณหภูมิใด ๆ ของโลหะจะคํานวณไดจาก 
เมื่อ   เทากับ 0.0000112 ตอ Co  
     iT  เทากับ 24.3 Co  

   tT  เทากับ 28.8 Co  

   sT  เทากับ 30.0 Co  

การแกไขการขยายโลหะ    
เทากับ      stsi TTTT   211  

เทากับ      308.280000112.021303.240000112.01   
เทากับ 0.999821 ***** 
 
 จากตารางถังแสดงขอมลูที่ไดดังนี ้

 
Tank Table ที่แสดงขอมูลของระดับความสูง และ ปริมาตร 
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จากขอมูลที่ไดจากวัดความสูงผลิตภัณฑจะไดปริมาตรของผลิตภัณฑเทากับที่

ความสูง เทากับ 1,235 มม.จะไดปริมาตร เทากับ 615,903+2,255 ลิตร เทากับ 
618,158 ลิตร 

ที่อุณหภูมิของถังเปนเหล็ก 24.3 Co จะไดคาแกไข CTSh เทากับ 0.999821 
ที่อุณหภูมิของผลิตภัณฑ   24.3 Co จะไดคาแกไขCTL T 54 C เทากับ 1,006156 

สรุป จะไดปริมาตรของถังที่อุณหภูมิ 24.3 Co เทากับ 999821.0158,618  x 
1.006156 ลิตร จะไดปริมาตรสุทธิท่ีอุณหภูมิอางอิง เทากับ 621,852 ลิตร 

 
ขอแนะนํานี้จะใชกับถังแบบตั้งทั่ว ๆ ไป  ที่บรรจุผลิตภัณฑ Petroleum เปน

หลัก เมื่อ ถังไดรับการตรวจสอบปริมาตรความจุ โดยมาตรฐานสากลแลว จะอนุญาตใหบรรจุ
ผลิตภัณฑตามที่ไดออกแบบโครงสรางถังนั้น ๆ และขอมูลปริมาตรทั้งหมดจะสามารถหาไดจาก
ตารางถังที่คํานวณตามมาตรฐานสากล ตามขอมูลที่ไดตรวจสอบครั้งแรก ดังนั้นหากมีการใชถัง
เปนระยะเวลานาน ๆ เชน 5 ป 10 ป ถึง 20 ป ถังก็อาจจะเปลี่ยนสภาพทางกายภาพได เชน 
เสนผานศูนยกลาง ความหนาชองผนังถัง หรือ ความเอียงของถัง เพิ่มมากขึ้น ตัวแปรตาง ๆ 
เหลานี้ลวนสงผลกระทบตอปริมาตรของตารางถังโดยตรง จึงจําเปนจะตองการมีตรวจสอบถัง
ภายใน 5 ปแรกหลังจากการใชงาน เพือ่ตรวจสอบขอมูลของถังทางกายภาพวาเหมาะสมหรือไม
กับการใชตารางถังเดิม 

 
 
 

ระยะ ปริมาตร 
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ขอแนะนํา สําหรับ การดูแล การตรวจสอบถัง (Recalibration and 
recalculation) 

Tank Re-Calibration คือ ขั้นตอนการวัดถังตามมาตรฐานสากล เพื่อนําคาที่วัด
ไดมาเปรียบเทียบกับขอมูลเกาของถังใบนั้น ๆ สําหรับการ เกณฑในการพิจารณาการ re-
calibration จะกระทําทุก ๆ 5 ป (ISO 7507-1:2003, 26) หรือ มีการซอมถังที่ทําให
ปริมาตรความจุของถังใบนั้นเปลี่ยนไป ไดแก เปลี่ยนผลิตภัณฑ ที่มีผลกระทบตออุณหภูมิของถัง
ที่บรรจุ 

เปลี่ยนอุณหภูมิอางอิงของถัง เปลี่ยนโครงสรางถัง เชน พื้นถัง ผนังถัง หรือ 
อุปกรณอื่นภายในถัง เปลี่ยนตําแหนงการวัดระดับในถัง (Reference height) หรือ แผนระดับ 
(Dip-plate) ซอมหลังคาลอย (Floating-roof)  

การดําเนินการ Re-calibration จะดําเนินการวัดขนาด เสนรอบวง พื้นถัง ความ
เอียง ความหนา ความสูง และ อุปกรณภายใน ภายนอกของถังใบนั้น ๆ 

Tank Re-calculation คือ การคํานวณตารางถังใหมเมื่อไดขอมูลจาก การ Re-
calibration หรือ ถังใบนั้นอาจจะมีการเปลี่ยน ผลิตภัณฑ การซอมถัง หรือ การเพิ่มเติมอุปกรณ
ใด ๆ ที่มีผลกระทบกับปริมาตรของตารางถังเดิม 

สําหรับ เกณฑในการตัดสินใจในการคํานวณตารางถังใหม หรือ ใชตารางถังเดิม
นั้น จะมีการพิจารณาจากผลกระทบตอปริมาตรของถังเปนสําคัญ โดยทั่วไปนั้นตามหลัก
มาตรฐานสากล (ISO Standard) จะมีเกณฑขอกําหนดจะตองเปนวิถีคํานวณตามมารตราฐาน
เดียวกัน เชน ISO เมื่อคํานวณตารางถังจากขอมูลใหมแลวเปรียบเทียบเทียบกับ ตารางถังเดิม 
จะมีคาปริมาตรความจุของตารางถังใหมไมควรเกิน รอยละ 0.01 ของปริมาตรความจุ
เปรียบเทียบกับตารางเกา (ISO 7507-1:2003, 26) ถาหากเกินกวาจะตองทําตะรางถังใบ
นั้นใหม 

การอนุมัติ Table เรือ (Vessel)  จะใชคา VEF  เพื่อเปนตัวหารแกไขคาการอาน
ปริมาตรของเรือใหถูกตอง Re Verify ตามมาตรฐานสากล ไดแก ซอม วาระการสอบเทียบจาก
ระเบียบสรรพสามิต  

ก า รอนุ มั ติ  Prover Base Volume ไ ด จ า ก  Meter Proving Report  Re 
Calibration ตามมาตรฐานสากล ไดแก ซอม วาระการสอบเทียบจากระเบียบสรรพสามิต  

การอนุมัติ Truck Scale  ไดจาก Mass : Weight in Vac.Re Calibration ตาม
มาตรฐานสากล ไดแก ซอม วาระการสอบเทียบจากระเบียบสรรพสามิต 

 
2.6 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวของ 
  2.6.1. พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
"ภาษี" หมายความวา ภาษีสรรพสามิตที่ เรียกเก็บจากสินคาและบริการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
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"สินคา" หมายความวา สิ่งซึ่งผลิตหรือนําเขาและระบุไวในบัญชีพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตทายพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๖ ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) วิธีการคํานวณปริมาณหรือมูลคาของสินคาเพื่อเสียภาษี 

(๒) การบรรจุภาชนะ ชนิด และลักษณะของภาชนะ การระบุขอความหรือ
เครื่องหมายบนภาชนะและการแสดงปริมาณสินคาที่บรรจุในภาชนะ 

(๓) การเก็บและการขนยายสินคา การเก็บ การขนยาย และการใชวัตถุดิบ 
เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิตสินคา 

(๕) การประกอบกิจการสถานบริการ 
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีสินคาหรือวัตถุดิบซึ่งเปนสาระสําคัญของการผลิตสินคาขาดไปจาก

บัญชีคุมสินคา ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่สินคาหรือวัตถุดิบนั้นขาด
หรือพบวาขาดไปจากบัญชีดังกลาว และใหผูประกอบอุตสาหกรรมเสียภาษีสําหรับสินคาที่ขาดไป
พรอมกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม เวนแตจะพิสูจนไดวาสินคาหรือวัตถุดิบนั้นสูญหายเพราะเหตุสุดวิสัย
หรือเปนเหตุผิดพลาดในการตรวจนับปริมาณสินคาอันไมไดเกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาท
เลินเลอของผูประกอบอุตสาหกรรม 

 
บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
รายการ ตอนที่ ๑ สินคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 
"น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน" หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตจากปโตรเลียม ไดแก 

น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพน น้ํามันดีเซล น้ํามันเชื้อเพลิงหนัก 
น้ํามันเตา และน้ํามันอื่น ๆ ที่คลายกับน้ํามันที่ไดออกชื่อมาแลว น้ํามันหลอลื่น ปโตรเลียมปตูเมน 
(แอสฟลต) ปโตรเลียมโคก กาซปโตรเลียมชนิดตาง ๆ กาซธรรมชาติเหลว กาซธรรมชาติ สารละลาย
หรือโซลเวนทชนิดตาง ๆ สารพลอยได และกากอื่น ๆ ที่ไดจากปโตรเลียม และใหหมายความรวมถึง
น้ํามันอื่นหรือผลิตภัณฑอื่นที่มิไดผลิตจากปโตรเลียม ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิง หรือใชผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง
หรือใชแทนน้ํามันหรือผลิตภัณฑน้ํามัน ที่ไดออกชื่อมาแลวขางตน  

บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
 

ประเภท
ที ่

 
รายการ 

อัตราภาษ ี
ตามมลูคา 
รอยละ 

ตามปริมาณ 
หนวย หนวยละ-

บาท 
 ตอนที่  ๑    
 สินคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน    
 “น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน” หมายความวา    
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ประเภท

ที ่

 
รายการ 

อัตราภาษ ี
ตามมลูคา ตามปริมาณ 

รอยละ หนวย หนวยละ-
บาท 

 ผลิตภัณฑท่ีผลิตจากปโตรเลียม ไดแก น้ํามันเบนซิน    
 น้ํามันอื่น ๆ ที่คลายกับน้ํามันที่ไดออกชื่อมาแลว    
 น้ํามันหลอลื่น ปโตรเลียมปตูเมน (แอสฟลต)    
 ปโตรเลียมโคก กาซปโตรเลียมชนิดตาง ๆ    
 กาซธรรมชาตเิหลว กาซธรรมชาติ สารละลายหรือ    
 โซลเวนทชนิดตาง ๆ สารพลอยได และกากอื่น ๆ    
 ที่ไดจากปโตรเลียม และใหหมายความรวมถึง    
 น้ํ ามั นอื่ นหรื อผลิตภัณฑอื่ นที่ มิ ไ ด ผลิ ตจาก

ปโตรเลียม 
   

 ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิง หรือใชผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง    
 หรือใชแทนน้ํามันหรือผลิตภัณฑน้ํามัน    
 ที่ไดออกชื่อมาแลวขางตน    

๐๑.๐๑ น้ํามันเบนซิน และน้ํามันที่คลายกัน ๕๐ ลิตร เศษของลติร ๒๐ 

   ใหนับเปนหนึง่ลิตร  

๐๑.๐๒ แนพทา รีฟอรเมท ไพโรลายลิสกาซโซลีน ๕๐ ลิตร เศษของลติร ๒๐ 

 และของเหลวที่คลายกัน  ใหนับเปนหนึง่ลิตร  

๐๑.๐๓ น้ํามันกาดและน้ํามันที่จุดใหแสงสวางที่คลายกัน ๕๐ ลิตร เศษของลติร ๒๐ 

   ใหนับเปนหนึง่ลิตร  

๐๑.๐๔ น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพน ๕๐ ลิตร เศษของลติร ๒๐ 

   ใหนับเปนหนึง่ลิตร  

๐๑.๐๕ น้ํามันดีเซล และน้ํามันอื่น ๆ ที่คลายกัน ๕๐ ลิตร เศษของลติร ๒๐ 

   ใหนับเปนหนึง่ลิตร  

๐๑.๐๖ กาซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และกาซเหลว
ที่คลายกัน 

๕๐ ลิตร เศษของลติร 
ใหนับเปนหนึง่ลิตร 

๒๐ 

๐๑.๐๗ กาซปโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) กาซโพรเพน
เหลว 

๕๐ กิโลกรมั เศษของ ๒๐ 

 และกาซที่คลายกัน  กิโลกรมัใหนับเปน  

   หนึ่งกิโลกรัม  
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ประเภท

ที ่

 
รายการ 

อัตราภาษ ี

ตามมลูคา ตามปริมาณ 

รอยละ หนวย หนวยละ-
บาท 

๐๑.๐๘ กาซมีเทนเหลว กาซอีเทนเหลว กาซบิวเทนเหลว ๕๐ กิโลกรมั  เศษของ ๒๐ 

 ไอโซเมอรของบิวเทนในสภาพเหลว และกาซหรือ  กิโลกรมั ใหนับเปน  

 ของเหลวที่คลายกัน  หนึ่งกิโลกรัม  

๐๑.๐๙ เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ๕๐ กิโลกรมั  เศษของ ๒๐ 

 ไอโซเมอรของบิวทินลีนในสภาพเหลว  กิโลกรมั ใหนับเปน  

 บิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คลายกัน  หนึ่งกิโลกรัม  

๐๑.๑๐ กาซมีเทน กาซอีเทน กาซโพรเพน กาซบิวเทน ๕๐ กิโลกรมั  เศษของ ๒๐ 

 ไอโซเมอรของบิวเทนในสภาพเปนกาซ และกาซ  กิโลกรมัใหนับเปน  

 ที่คลายกัน  หนึ่งกิโลกรัม  

๐๑.๑๑ เอทีลิน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอรของบิวทิลีน ๕๐ กิโลกรมั เศษของ ๒๐ 

 บิวทาไดอีนในสภาพเปนกาซ และกาซที่คลายกัน  กิโลกรมัใหนับเปน  

   หนึ่งกิโลกรัม  

๐๑.๑๒ น้ํามันเตาและน้ํามันที่คลายกัน ๕๐ ลิตรหรือกโิลกรัม ๒๐ 

   ตามทีร่ัฐมนตร ี  

   ประกาศกาํหนด  

๐๑.๑๓ ผลิตภัณฑที่เปนของผสมปทูเมนซึ่งใชเปนเชื้อเพลิง ๕๐ ลิตรหรือกโิลกรัม ๒๐ 

   ตามทีร่ัฐมนตร ี  

   ประกาศกาํหนด  

๐๑.๑๔ สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon ๕๐ ลิตรหรือกโิลกรัม ๒๐ 

 Solvent)  ทั้งนี้  เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบด ี  ตามทีร่ัฐมนตร ี  

 ประกาศกําหนด  ประกาศกาํหนด  

๐๑.๙๐ อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ๕๐ ลิตรหรือกโิลกรัม ๒๐ 

   ตามทีร่ัฐมนตร ี  

   ประกาศกาํหนด  



-80- 
 

2.5.2 ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามัน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขอ ๓ ในระเบียบนี ้
"โรงอุตสาหกรรม" หมายความวา โรงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผลิตน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน และใหหมายความรวมถึงทอทางขนสงและบริเวณทาเรือ
ที่รับ - จายตลอดจนเรือที่เทียบอยูที่ทาเรือของโรงอุตสาหกรรมที่ผลิตน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันนั้น 

"ผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม" หมายความวา เจาพนักงานสรรพสามติที่อยูปฏิบตัิงาน
ประจําโรงอุตสาหกรรม เพือ่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัตขิองผูประกอบอตุสาหกรรม 

"อุปกรณควบคุม" หมายความวา อุปกรณที่ใชควบคุมการรับน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน
เขาโรงอุตสาหกรรม หรือจายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรม ที่ไดรับอนุญาตจาก
กรมสรรพสามิต 

ขอ ๕ ใหผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
5.๑ จัดทําทะเบียนภาชนะเก็บวัตถุดิบรวมทั้งน้ํามันดิบ ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑ

น้ํามัน มาตรวัด เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ เครื่องชั่งน้ําหนัก โดยแยกตาม
หมายเลข มาตรวัด เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ เครื่องชั่งน้ําหนัก ภาชนะบรรจุ 
ความจุและชนิดน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน รวมทั้งแผนผังแสดงที่ตั้งมาตรวัด เครื่องชั่งน้ําหนัก ภาชนะ
บรรจุน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันและทอทางรับ - จายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันของโรงอุตสาหกรรม 

๕.๒ กรณีที่จะดําเนินการติดตั้ง ซอมแซม แกไข ตอเติม หรือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุ 
มาตรวัด เครื่องวัดระดับและ ะเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ เครื่องชั่งน้ําหนัก หรือ ทอทางตาง ๆ 
ภายในโรงอุตสาหกรรมใหแจงรายละเอียดการดําเนินการเปนหนังสือใหผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม 
สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู และกรมสรรพสามิตทราบกอนดําเนินการทุกครั้ง 

๕.๓ แจงผูควบคุมโรงอุตสาหกรรมกอนการรับน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเขาโรง
อุตสาหกรรมหรือจายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรมทุกครั้ง ตามแบบ น.ม. 1 ทาย
ระเบียบนี้ เวนแต กรณีที่มีความจําเปนเรงดวนใหสงแบบ น.ม. ๑ ทางโทรสารหรือ ทาง e-mail ก็ได 
แลวสงตนฉบับแบบ น.ม. ๑ ภายในวันถัดไป 

๕.๔ ตรวจวัดและคํานวณหาปริมาณน้ํามันและผลติภัณฑน้ํามนั ที่รับเขาโรงอุตสาหกรรม
หรือจายออกจากโรงอุตสาหกรรมทุกครั้ง 

๕.๕ การรับน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเขามาในโรงอุตสาหกรรมและการจายน้ํามันและ 
ผลิตภัณฑน้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรม ใหผูประกอบอุตสาหกรรมและผูควบคุมโรง

อุตสาหกรรมรวมกันเก็บตัวอยางน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเพื่อตรวจวิเคราะห วันแตกรณีการรับและ
การจายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่เปนการขนสงทางทอและทางรถยนต ใหสุมเก็บตัวอยาง 

๕.๖ ดูแล สงวนรักษาไวซึ่งเครื่องจักร เครื่องกล หรือเครื่องมือใด ๆ รวมทั้งตราหรือสิ่งที่
ติดอยูกับเครื่องจักร เครื่องกล หรือเครื่องมือดังกลาว ซึ่งกรมสรรพสามิตไดติดตั้งไวในโรงอุตสาหกรรมให
อยูในสภาพเรียบรอยตลอดเวลา โดยใชความระมัดระวังและฝมือดังเชนพึงปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ
ของตน 
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ขอ ๗ ภาชนะเกบ็น้าํมนัและผลิตภัณฑน้ํามัน เครือ่งมอืวดัและเครื่องหรือระบบประมวลผล  
ใด ๆ  ที่จะใชในการดาํเนนิการตรวจวัดและคํานวณหาปริมาณน้ํามนัและผลิตภัณฑน้ํามนัเพื่อใชเปน
เกณฑในการคํานวณภาษี จะตองไดรับการตรวจสอบและรับรองความถูกตองจากกรมสรรพสามติ เวน
แต 

๗.๑ ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันของเรือสัญชาติตางประเทศที่มีตารางคํานวณ
ปริมาณความจุตามหลักสากล 

๗.๒ ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน หรือเครื่องมือวัดที่ไดรับการตรวจสอบรับรอง
จากหนวยงานอื่น ซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตเปนกรณีไป 

ขอ ๘ การตรวจวัดปริมาณทั้งกอนและหลังการรับหรือจายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 
ใหทําการลั่นกุญแจหรือผนึกดวงตรากรมสรรพสามิตหรือปดอุปกรณควบคุมที่ทอทางรับ – จายไวกอน
แลวจึงทําการตรวจวัด เพื่อปองกันมิใหมีการเคลื่อนไหวของน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันในขณะที่ทําการ
ตรวจวัด 

ขอ ๙ การตรวจวัดปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่รับเขาหรือจายออกจากโรง
อุตสาหกรรมใหเปนไปดังนี้ 

๙.1 ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่ไมไดติดตั้งเครื่องวัดระดบัและอุณหภูมชินดิ
อัตโนมัติ ใหตรวจวัดโดยวิธีการทิ้งดิ่ง ดังนี ้

๙.๑.๑ ทิ้งดิ่งหาระดับของน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน และน้ํา ทั้งกอนและหลังการรับ
หรือจายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน แลวแตกรณ ี

๙.๑.๒ วัดอุณหภูมิของน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันขณะทําการทิ้งดิ่ง โดยใชเครื่องวัด
อุณหภูมิแบบหลอดแกว 

๙.๑.๓ ตักตัวอยางน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่ระดับลาง กลาง บน ตรวจวัดคาความ
ถวงจําเพาะ หรือคาความถวง API หรือคาความหนาแนน โดยการตรวจวัดใหทําในหองปฏิบัติการ 
หรือสถานที่ที่เหมาะสม 

๙.๒ ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่มีการติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัด
อุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ ใหใชระดับและอุณหภูมิที่อานไดจากเครื่องวัตระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิด
อัตโนมัต ิ

หากเครื่องวัดระดับหรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ เกิดเหตุขัดของหรือไมสามารถ
ใชการได ใหตรวจวัดโดยวิธีทิ้งดิ่งหรือวัดอุณหภูมิโดยใชเครื่องวัดอุณหภูมิแบบหลอดแกวแทน เวนแต
กรมสรรพสามิตจะสั่งการเปนอยางอื่น 

๙.๓ กรณีที่ติดตั้งมาตรวัด ใหใชปริมาณที่ตรวจวัดไดจากมาตรวัด 
๙.๔ กรณีที่ติดตั้งเครื่องชั่งน้ําหนัก ใหใชปริมาณที่ตรวจวัดไดจากเครื่องชั่งน้ําหนัก 
๙.๕ กรณีใชภาชนะหรือเครื่องมือวัดชนิดอื่น ตองไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตกอน 
ขอ ๑๐ ใหบันทึกและคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่ตรวจวัดไดตามขอ ๙ 

เปนจํานวนลิตรที่อุณหภูมิ ๓0  C หรือ ๘๖    F ตามมาตรฐานของ API (American Petroleum 
Institute) หรือ IP (The Institute of Petroleum) หรือเปนกิโลกรัม ลงในแบบ น.ม.๒ แบบ น.ม.๓ 
แบบ น.ม.๔ แบบ น.ม.๕ แบบ น.ม.๖ แบบ น.ม.๗ ทายระเบียบนี้ แลวแตกรณี 
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การคํานวณหาปริมาณน้ํามนัและผลิตภัณฑน้ํามันตามวรรคแรก ใหใชวิธีการคํานวณตาม
หลักคณิตศาสตรโดยใชทศนิยม ๔ ตําแหนงในการคํานวณทุกขั้นตอน หากปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามันที่คํานวณได มีเศษของลิตรหรือกิโลกรัม ใหนับเปนหนึ่งลิตรหรือหนึ่งกิโลกรัม แลวแตกรณ ี

ขอ 11 การจายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรมใหนําปริมาณของ
น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่คํานวณไดตามขอ 10 มาใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษี ดังนี ้

๑๑.๑ การจายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันโดยทางเรือ ใหใชปริมาณที่ตรวจวัดไดจาก
ภาชนะจาย กรณีที่ไมสามารถตรวจวัดที่ภาชนะจายได ใหใชปริมาณที่ตรวจวัดไดจากมาตรวัด หรือ
ภาชนะรับในเรือตามลําดับ แลวแตกรณี 

๑๑.๒ การจายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันโดยทางรถยนต ใหใชปริมาณที่ตรวจวัดไดจาก
มาตรวัด กรณีที่ไมสามารถตรวจวัดที่มาตรวัดได ใหใชปริมาณที่ตรวจวัดไดจากภาชนะจาย หรือ เครื่อง
ชั่งน้ําหนัก หรือภาชนะรับของรถยนต ตามลําดับ แลวแตกรณ ี

๑๑.๓ การจายน้ํามันและผลติภัณฑน้ํามนัที่เปนการขนสงทางทอ ใหใชปริมาณที่ตรวจวดั
ไดจากภาชนะจาย กรณีไมสามารถตรวจวัดที่ภาชนะจายได ใหใชปริมาณที่ตรวจวัดไดจากมาตรวัด 

กรณีการจายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันตามวรรคแรก เปนการจายอยางตอเนื่อง
ติดตอกันเลยเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่เริ่มจาย ใหคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่นํา
ออกจากโรงอุตสาหกรรมแตละวัน เพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณภา โดยเฉลี่ยปริมาณน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามันที่นําออกจากโรงอุตสาหกรรมทั้งหมดสําหรับการสงนั้น ๆ ตามสัดสวนของเวลาที่จายใน
แตละวัน ตอเวลาทั้งหมดที่จายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันชนิดนั้น 

ขอ 12 การรับน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเขาโรงอุตสาหกรรมใหนําปริมาณของน้ํามัน
และผลิตภัณฑน้ํามันที่คํานวณไดตามขอ 10 ที่ตรวจวัดไดจากภาชนะรับน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันของ
โรงอุตสาหกรรมเปนเกณฑในการบันทึกบัญชีรับน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเขาโรงอุตสาหกรรม กรณีไม
สามารถตรวจวัดไดจากภาชนะรับ ใหใชปริมาณที่ตรวจวัดไดจากมาตรวัด หรือภาชนะจาย หรือเครื่องชั่ง
น้ําหนัก ตามลําดับแลวแตกรณี เวนแตกรมสรรพสามิตจะสั่งเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๓ ใหผูควบคุมโรงอุตสาหกรรมคํานวณคาภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่นําออก
จากโรงอุตสาหกรรม ตามแบบ น.ม. ๘ ทายระเบียบนี ้

ขอ ๑๔ ใหผูควบคุมโรงอุตสาหกรรมรวบรวมเอกสารหลักฐานตามขอ ๕.๓ ขอ ๑๐ และ
ขอ ๑๓ โดยตันฉบับใหสงไปยังสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู และสําเนาเก็บไวเปน
หลักฐาน ณ สํานักงานสรรพสามิตประจําโรงอุตสาหกรรม 

ขอ ๑๕ น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่ไมสามารถทําการตรวจวัดไดตามระเบียบนี้ ให
สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตัง้อยูพิจารณาวธิีการตรวจวดัที่เหมาะสมเสนอตอกรมสรรพสามิตเพือ่
วินิจฉัยสั่งการตอไป 
 

2.5.3. ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บ
น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  เพื่อใหการตรวจสอบปริมาตรความจุของภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 (2) แหงประ
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ราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงวางระเบียบการตรวจสอบปริมาตร
ความจุภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันไว ดังตอไปนี้ 

         ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการตรวจสอบปริมาตรความจุ
ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน พ.ศ. 2560” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เปนตนไป 
ขอ 3 ในระเบียบนี ้
“ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน” หมายความวา 
(1) ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิต 
(2) ภาชนะที่ใชสําหรับเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่ใชในการคํานวณภาษี 
(3) ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่ใชเปนภาชนะเปรียบเทียบในการคํานวณ

ภาษ ี
(4) ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเพื่อรอการสงออกนอกราชอาณาจักร 
(5) เรือบรรทุกน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ซึ่งใชเปรียบเทียบเพื่อการคํานวณภาษี 
ขอ 4 คณะกรรมการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ประกอบดวย 
4.1 เจาพนักงานสรรพสามิต กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
4.2 เจาพนักงานสรรพสามิต สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
4.3 สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู หรือผูแทน 
4.4 เจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม 
ขอ 5 ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน จะตองไดรับการตรวจสอบปริมาตรความจุ

โดยคณะกรรมการตามขอ 4 รวมกับผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผูประกอบอุตสาหกรรมจะตองจัดหามาเปน
ผูดําเนินการในการตรวจสอบ 

ขอ 6 ใหผูประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงคจะใหคณะกรรมการตามขอ 4 รวมทําการ
ตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน แจงเปนหนังสือลวงหนาอยางนอย 15 
วัน ตออธิบดีกรมสรรพสามิต พรอมแบบรายละเอียดภาชนะ ผังแสดงที่ตั้งและแผนการดําเนินงานกรณผีู
ประกอบอุตสาหกรรมประสงคจะสรางภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันขึ้นใหมใหสงผังแสดงที่ตั้ง
และแบบรายละเอียดของภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน จํานวน 1 ชุดพรอมแผนการดําเนินงาน
ใหกรมสรรพสามิตพิจารณาใหความเห็นชอบกอน 

ขอ 7 การตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 
7.1 การตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันตามขอ 3 (1) 

(2) (3) และ (4) ใหดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ใหคณะกรรมการตามขอ 4 ทําการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ํามันและ

ผลิตภัณฑน้ํามัน รวมกับผูแทนผูประกอบอุตสาหกรรมตามขอ 5 โดยวิธี The Manual Tank Strapping 
Method และหรือโดยวิธี The Optical Reference Line Method เพื่อจัดตารางคํานวณปริมาตร 

(2) การคํานวณปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันใหใชวิธีการของ 
American Society For Testing and Materials (ASTM) และหรือ American Petroleum Institute 
(API) โดยใชเกณฑในการคํานวณที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสหรือ 86องศาฟาเรนไฮต และกรณีเปน
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ผลิตภัณฑที่ตองควบคุมอุณหภูมิเปนพิเศษใหใชอุณหภูมิที่ใชงาน (Service Temperature) เปนเกณฑใน
การจัดทําตารางคํานวณปริมาตร 

7.2 การตรวจสอบตารางคํานวณปริมาตรความจุเรือบรรทุกน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน
ตามขอ 3 (5) ใหคณะกรรมการตามขอ 4 ตรวจสอบตารางคํานวณปริมาตรโดยวิธีการนําเรือเขารับหรอื
สูบถายน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เปรียบเทียบกับปริมาตรจากภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน
หรือมาตรวัด ซึ่งไดรับอนุญาตใหใชจากกรมสรรพสามิตแลว หรอืตรวจสอบโดยใชน้ําผานมาตรวัดจํานวน
ไมนอยกวา 3 เที่ยว โดยปริมาตรตั้งแต ๑ - ๓๐๐,๐๐๐ ลิตร มีผลแตกตางไมเกินรอยละ ๑และตั้งแต 
๓๐๐,๐๐๑ ลิตรขึ้นไปมีผลแตกตางไมเกินรอยละ ๐.๕ และจะตองตรวจสอบใหมทุก ๆ ๕ ป 

ขอ 8 การจัดทําตารางคํานวณปริมาตร 
8.1 เมื่อไดรับการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันแลวให

ผูแทนผูประกอบอุตสาหกรรมตามขอ 5 จัดทําตารางคํานวณปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ํามันและ 
ผลิตภัณฑน้ํามัน โดยจะตองมีรายละเอียดประกอบดวยระยะลึกเปนเซนติเมตร ปริมาตร

เปนลิตรผลตางปริมาตรเปนลิตร 
8.2 เมื่อกรมสรรพสามิตไดรับตารางคํานวณปริมาตรดังกลาวแลวกรมสรรพสามิตจะ

ดําเนินการออกหนังสือรับรองใหใชภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันและตารางคํานวณปริมาตร 
ประจําภาชนะใหผูประกอบอุตสาหกรรม 
8.3 ตารางคํานวณปริมาตรที่ไดรับการอนุมัติแลว ใหผูประกอบอุตสาหกรรมจัดสงสําเนา

ใหแกผูเกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) กรณีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหสงจํานวน 3 ชุด (สําหรับกลุม

พัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค จํานวน 1 ชุด สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
จํานวน 1 ชุด และสํานักงานสรรพสามิตประจําโรงอุตสาหกรรม จํานวน 1 ชุด) 
(2) กรณีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครใหสงจํานวน 4 

ชุด (สําหรับกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค จํานวน 1 ชุด สํานักมาตรฐาน 
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 จํานวน 1 ชุด สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรม

ตั้งอยูจํานวน 1 ชุด และสํานักงานสรรพสามิตประจําโรงอุตสาหกรรม จํานวน 1 ชุด) 
ขอ 9 หนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงานของเจาพนักงานสรรพสามิต กลุม

พัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
9.1 ตรวจสอบตารางคํานวณปริมาตรของผูประกอบอุตสาหกรรมที่จัดสงใหตามขอ 8.1 

โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลจากผลการตรวจสอบตามขอ 7 
9.2 เมื่อตรวจสอบถูกตองแลว ใหวิศวกรลงนามรับรองกํากับไวในตารางคํานวณทุกแผน

แลวเสนอผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและใหผูอํานวยการกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคลง
นามรับรองและประทับตราที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

9.3 จัดทําทะเบียนภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่กรมสรรพสามิตไดรับรอง
ตารางคํานวณปริมาตรแลวทั้งหมด 

9.4 แจงใหสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ทราบถึงจํานวนและหมายเลข
ของภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่ไดตรวจสอบปริมาตรความจุและรับรองตารางคํานวณ
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ปริมาตรแลวและแจงใหผูประกอบอุตสาหกรรมรับทราบในการที่คณะกรรมการจะไปทําการตรวจสอบ
ปริมาตรความจุหรือตรวจสอบสภาพภาชนะตอไป 

9.5 ใหที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในราชการของกลุม
พัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคมีอํานาจอนุมัติใหใชภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันและตาราง
คํานวณปริมาตร หรือมีอํานาจในการจัดการดําเนินการใด ๆ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้แทนอธิบดีกรม
สรรพสามิต และใหผูอํานวยการกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคสําเนาหนังสือแจงใหเจาพนักงาน
สรรพสามิตทราบ ดังนี ้

๙.๕.๑ ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
๙.๕.๒ ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู 
๙.๕.๓ สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู 
๙.๕.๔ เจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม 
ขอ 10 กรณีมีความจําเปนตองทําการจาย หรือรับน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันออกจาก

โรงอุตสาหกรรม หรือเขาเก็บภายในโรงอุตสาหกรรมแลวแตกรณี โดยผานภาชนะที่ยังมิไดรับการ
ตรวจสอบรับรองจากกรมสรรพสามิตใหผูประกอบอุตสาหกรรมยื่นคําขอผอนผันตอกรมสรรพสามิตโดย
แจง 

10.1 เหตุผล และความจําเปน 
10.2 สงแผนภาพแสดงแผนผังที่ตั้งภาชนะและทอทาง 
10.3 ในระหวางการพิจารณาหากพนักงานเจาหนาที่เหน็ควรใหผูประกอบอุตสาหกรรม

แจงขอมูลใด ๆ เพิ่มเติม หรือเห็นควรไปตรวจสอบ ณ โรงอุตสาหกรรมใหผูประกอบอุตสาหกรรมรีบ
ดําเนินการตามที่พนักงานเจาหนาที่รองขอโดยไมชักชาใหผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 2 พิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งเพื่อนําเสนออธิบด ี

ขอ 11 กรณีดังตอไปนี้จะตองทําการตรวจสอบสภาพภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามันใหม 

11.1 ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่ไดรับการตรวจสอบปริมาตรความจุหรือ
รับรองตารางคํานวณปริมาตรแลวใหทําการตรวจสอบสภาพในครั้งแรกเมื่อครบกําหนด 5 ป และในครั้ง
ที่สองเมื่อครบกําหนด 10 ป นับจากวันที่ไดรับอนุญาตใหใชตารางคํานวณปริมาตร และเมื่อตรวจสอบ
สภาพพบวาภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันมีสภาพเปลี่ยนแปลงไมเกินเกณฑที่ ASTM/API 
กําหนดใหใชตารางคํานวณปริมาตรฉบับเดิมตอไปได แตถาเกินเกณฑที่ ASTM/API กําหนดจะตองทํา
การจัดทําตารางคํานวณปริมาตรภาชนะนั้นใหม 

11.2 ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันตามขอ 3 (1) (2) (3) และ (4) ที่ไดรับ
อนุมัติใหใชตารางคํานวณปริมาตรเมื่อครบ 15 ป นับจากวันอนุมัติ ผูประกอบอุตสาหกรรมจะตองลาง
ทําความสะอาดเพื่อตรวจสอบและจัดทําตารางคํานวณปริมาตรใหม 

11.3 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไข ซอมแซมหรือกรณีอื่นใดอันมีผลทําใหภาชนะเก็บ
น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันมปีริมาตรความจุเปลี่ยนแปลงไปจากตารางคํานวณปริมาตรที่ไดรับรองไวแลว 

11.4 กรณีที่เปลี่ยนชนิดน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่จะนําไปเก็บในภาชนะที่ได
ตรวจสอบและรับรองตารางคํานวณปริมาตรไวแลว เวนแตกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
พิจารณาแลวเห็นวาไมจําเปนตองทําการตรวจสอบ โดยใหใชตารางคํานวณปริมาตรฉบับเดิมตอไป โดย
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เสนอใหที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในราชการของกลุมพัฒนาและ
ตรวจสอบทางเทคนิคเพื่ออนุมัติ 

ขอ 12 ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่กรมศุลกากรอนุมัตใิหใชเพ่ือบรรจุน้าํมนั
และผลิตภัณฑน้ํามันที่นําเขามาจากตางประเทศ และผูประกอบอุตสาหกรรมประสงคจะใชเพื่อการ
คํานวณภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิตจะอนุมัติใหตามระยะเวลาที่กรมศุลกากรไดอนุมัติไวแลวแตไม
เกินครั้งละ 5 ป ทั้งนี้ ใหผูประกอบอุตสาหกรรมสงสําเนาตารางคํานวณปริมาตร พรอมหนังสืออนุมัติ
ประจําถังดังกลาวเสนอ กรมสรรพสามิตเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

ขอ 13 ใหผูอํานวยการกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคเปนผูรักษาการตาม
ระเบียบนี ้

ขอ 1๔ ผูที่ไดยื่นคําขอกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาให
ถือวาเปนคําขอตามระเบียบนี ้

การดําเนินการใด ๆ ตามระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการตรวจสอบปริมาตรความจุ
ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน พ.ศ. 25๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งไดรับการอนุมัติ อนุญาตหรอื
ผอนผันการดําเนินการจากกรมสรรพสามิตไวกอนวันที่ระเบยีบนี้ใชบังคับ ใหเปนอันใชไดตอไปจนกวาจะ
สิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่กําหนดไว หรือจนกวาจะมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 
 

2.5.4. ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการใชเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิ
น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามันเพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2560 

เพื่อใหการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 (1) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงวางระเบียบการใชเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามันชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการใชเครื่องวัดระดับและ
เครื่องวัดอุณหภูมิน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณ
น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2560” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เปนตนไป 
ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชบังคับในการนําเอาเครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติมาใชในการ

ตรวจวัดระดับน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันแทนการทิ้งดิ่งและใชเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติมาใชใน
การวัดอุณหภูมิน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันแทนการวัดอุณหภูมิแบบใชหลอดแกว เพื่อการคํานวณภาษี 
สําหรับภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ดังตอไปนี้ 

3.1 ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเพื่อการคํานวณภาษี ขอลดหยอนภาษีและขอ
ยกเวนภาษี 

3.2 ภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันของผูประกอบอุตสาหกรรมซึ่งใชเปนภาชนะ
เปรียบเทียบ 



 
-87- 

 

ขอ 4 การขออนุญาตติดตั้งหรือการขอใหรับรองเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิ
ชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันใหผูประกอบ
อุตสาหกรรมยื่นคําขอติดตั้งพรอมรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

4.1 ชื่อ แบบหรือชนิดของเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้ง
อุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ชื่อบริษัทผูผลิต ชื่อทางการคาและ
ประเทศที่ผลิต 

4.2 คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เชน คาความถูกตองในการวัด (Accuracy) คา
ความสามารถในการอานคาซ้ําที่จุดเดียวกัน (Repeatability) 

4.3 รายละเอียดแบบแปลนการติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ 
รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 

ขอ 5 ใหผูอํานวยการกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคเปนผูอนุญาตใหติดตั้ง
เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามันตามขอ 4 แลวสําเนาหนังสือแจงใหเจาพนักงานสรรพสามิตทราบ ดังนี ้

5.1 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
5.2 ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู 
5.3 สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู 
5.4 เจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม 

ขอ 6 การตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ
ที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเมื่อผูประกอบอุตสาหกรรมไดทําการติดตั้งเสร็จ
เรียบรอยแลว ใหคณะกรรมการดังตอไปนี้ เปนผูรวมทําการตรวจสอบ 

6.1 เจาพนักงานสรรพสามิต กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
6.2 เจาพนักงานสรรพสามิต สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
6.๓ สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู หรือผูแทน 
6.๔ เจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม 
ขอ 7 ใหผูประกอบอุตสาหกรรมจัดหาบริษัทผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถ

เกี่ยวกับเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณ
น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ซึ่งมิไดมีสวนไดเสียหรือมีความเกี่ยวของกับผูจําหนายหรือเปนเจาของ
เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามัน โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
ในราชการของกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคเปนผูดําเนินการในการตรวจสอบ 

ขอ 8 การติดตั้งและการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิด
อัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 

8.1 การติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัตินี้จะตองเปนไปตาม
วิธีการที่ถูกตองและมีความสัมพันธกับตารางคํานวณปริมาตรภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่
กรมสรรพสามิตไดอนุญาตใหใชในการคํานวณภาษี 
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8.2 การติดตั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่กรม
สรรพสามิตไดอนุญาตใหติดตั้งโดยใหกรรมการตามขอ 6 และผูแทนผูประกอบอุตสาหกรรมตามขอ 7 
ทดสอบและคํานวณเปรียบเทียบโดยถือคาความแตกตางไมเกินรอยละ +/- 0.1 

8.3 ใหกรรมการตามขอ 6 และผูแทนผูประกอบอุตสาหกรรมตามขอ 7 ทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติหลังจากที่ไดติดตั้งเสร็จเรียบรอย
แลว 

8.3.1 ใหทดสอบเครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติเปรียบเทียบกับการทิ้งดิ่งที่ระดับความลึก
ตาง ๆ กันไมนอยกวา 3 ระดับ และแตละระดับไมนอยกวา 5 ครั้ง โดยใหเปรียบเทียบระดับที่อานได
จากเครื่องวัดระดับน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันชนิดอัตโนมัติกับการทิ้งดิ่งโดยใหถือคาความแตกตางไม
เกินกวา 3 มิลลิเมตร ถือเปนเกณฑปกติ 

8.3.2 ใหทําการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดอุณหภูมิน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน
ชนิดอัตโนมัติ เปรียบเทียบกับเครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐานโดยใหถือคาความแตกตางไมเกิน 0.5 องศา
เซลเซียส หรือ 1 องศาฟาเรนไฮต ถือเปนเกณฑปกติ 

8.3.3 ใหทําการทดสอบอุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน
โดยการทิ้งดิ่ง หรือใชระดับน้ํามันจากเครื่องวัดระดับน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันชนิดอัตโนมัติ 
เปรียบเทียบกับการคํานวณของระบบอุปกรณที่ใชในการคํานวณนั้น มีคาความแตกตางไมเกินรอยละ 
+/- 0.1 ถือเปนเกณฑปกต ิ

ขอ 9 การอนุญาตใหใชเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติรวมทั้ง
อุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 

9.1 เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการ
คํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ที่ไดรับการตรวจสอบตามขอ 8 และไดรับอนุญาตจากกรม
สรรพสามิตแลว จึงจะใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเพื่อการคํานวณภาษีได 

9.2 เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการ
คํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ที่ผูประกอบอุตสาหกรรมติดตั้งกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
จะตองใหกรรมการตามขอ 8.3 ตรวจสอบรายละเอียดตามที่กําหนดไวในขอ 8 และไดรับอนุมัตจิากกรม
สรรพสามิตกอนจึงจะใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเพื่อการคํานวณภาษีได 

9.3 ใหที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในราชการของกลุม
พัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคมีอํานาจอนุมัติใหใชเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ 
รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน หรือมีอํานาจใด ๆ เพื่อใหเปนไป
ตามระเบียบนี้แทนอธิบดีกรมสรรพสามิต และใหผูอํานวยการกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
สําเนาหนังสือแจงใหเจาพนักงานสรรพสามิตทราบ ดังนี ้

๙.๓.๑ ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
๙.๓.๒ ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู 
๙.๓.๓ สรรพสามิตพื้นทีท่ี่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู 
๙.3.๔ เจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม 
ขอ 10 การใชเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณที่ใชใน

การคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน และการทดสอบระหวางการใชงาน 
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10.1 เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการ
คํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ที่ไดรับอนุญาตใหใชตามขอ 9 แลวจะตองมีผนึกตรากรม
สรรพสามิต (Seal) 

10.2 ใหเจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรมทําการทดสอบประสิทธิภาพ
ของเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามัน
และผลิตภัณฑน้ํามันแตละเครื่องที่ไดรับอนุญาตใหใชจะตองทดสอบใหมทุก ๆ ๖ เดือน ตามวิธีการ ตาม
ขอ 8.3.1 ขอ 8.3.2 และหรือ ขอ 8.3.3 แลวรายงานใหกรมสรรพสามิตทราบ และเมื่อครบ 2 ป ให        
ผูประกอบอุตสาหกรรมปฏิบัติตามขอ 8.3 

10.3 ในกรณีที่เครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติไมสามารถทดสอบโดยวิธีการทิ้งดิ่งไดให
ทดสอบผลกับหมุดระดับอางอิง (Reference Pin) หรือใหทดสอบผลกับมาตรวัดโดยยึดหลักความ
แตกตางของปริมาตรที่วัดไดไมเกินรอยละ +/- 0.5 เปนเกณฑปกติ 

10.๔ ในระหวางการรับหรือจายน้ํามันหรือผลิตภัณฑน้ํามันถาปรากฏวาเครื่องวัดระดับ
ชนิดอัตโนมัติหยุดทํางาน การตรวจวัดระดับน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันหลังรับหรือจายใหใชวิธีการทิ้งดิ่ง
และการวัดอุณหภูมิใหใชแบบหลอดแกว สวนระดับและอุณหภูมิน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันกอนการรับ
หรือจาย ใหใชตัวเลขจากเครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติที่ไดทําการอานไวกอนแลวได 

10.๕ ผูประกอบอุตสาหกรรมจะตองแจงใหเจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรง
อุตสาหกรรมทราบทุกครั้ง กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ซอมแซมหรือปรับแตงเครื่องวัดระดับและ
เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเพือ่
ทําลายผนึกตรากรมสรรพสามิตออกและเมื่อดําเนินการเสร็จแลว ใหมีการทดสอบประสิทธิภาพของ
เครื่องวัดระดับ และเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามัน ตามวิธีการขอ 8.3 

10.๖ ใหเจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรมระงับการใชเครื่องวัดระดับ
และเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมตัิ รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณปรมิาณน้าํมันและผลิตภัณฑน้าํมนั
ของถังเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันถังใดถังหนึ่งได ถาหากวาการทดสอบไมไดผลตามที่กําหนดไวในขอ 
8.3.1 ขอ 8.3.2 และขอ 8.3.3 

10.๗ ใหเจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรมผนึกตรากรมสรรพสามิตที่
ตัวเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามัน
และผลิตภัณฑน้ํามัน 

ขอ 1๑ เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันชนิดอัตโนมัติ
รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เพื่อการคํานวณภาษี ที่ไดรับอนุมัติ
จากกรมศุลกากรแลว กรมสรรพสามิตจะอนุมัติใหตามระยะเวลาทีก่รมศุลกากรไดอนุมัติไวแลวแตไมเกิน
ครั้งละ ๒ ป ทั้งนี้ ใหผูประกอบอุตสาหกรรมสงสําเนาหนังสืออนุมัติของกรมศุลกากรดังกลาวเสนอกรม
สรรพสามิต เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

ขอ 1๒ ใหผูอํานวยการกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค เปนผูรักษาการตาม
ระเบียบนี ้

ขอ 1๓ ผูที่ไดยื่นคําขอกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาให
ถือวาเปนคําขอตามระเบียบนี้การดําเนินการใด ๆ ตามระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการใชเครื่องวัด
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ระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการคํานวณ
ปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งไดรับการอนุมัติ อนุญาต หรือ
ผอนผันการดําเนินการจากกรมสรรพสามิตไวกอนวันที่ระเบยีบนี้ใชบังคับ ใหเปนอันใชไดตอไปจนกวาจะ
สิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่กําหนดไว หรือจนกวาจะมีคําสั่งยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลง 
 

2.5.5. ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยวิธีการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามันโดยใชมาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. 2560 

เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 (1) 
แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 25๖๐ อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบวิธีการคํานวณ
ปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตโดยใชมาตรวัดและเครื่อง
ทดสอบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยวิธีการคํานวณปริมาณน้ํามัน
และผลิตภัณฑน้ํามันโดยใชมาตรวดัและเครื่องทดสอบ พ.ศ. 2560” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เปนตนไป 
ขอ 3 ในระเบียบนี ้
“มาตรวัด” หมายความวา มาตรวัดสําหรับใชวัดปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 
“เครื่องทดสอบ” หมายความวา เครื่องทดสอบมาตรวัดปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑ

น้ํามัน 
“อุปกรณอื่น” หมายความวา อุปกรณที่เกี่ยวของที่นํามาประกอบกับมาตรวัดหรือเครือ่ง

ทดสอบ 
ขอ 4 การขออนุญาตติดตั้ง หรือการขอใหรับรองมาตรวัด เครื่องทดสอบและอุปกรณอืน่

ที่เกี่ยวของเพื่อใชในการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันใหผูประกอบอุตสาหกรรมยื่นคําขอ 
ติดตั้งพรอมรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
4.1 ชื่อแบบหรือชนิดของมาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของชื่อ

บริษัทผูผลิต ชื่อทางการคาและประเทศที่ผลิต 
4.2 คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เชนคาความถูกตองในการวัด (Accuracy) 
คาความสามารถในการอานคาซ้ําที่จุดเดียวกัน (Repeatability) 
4.3 รายละเอียดแบบแปลนการออกแบบตดิตัง้มาตรวัด เครื่องทดสอบและอุปกรณอืน่ที่

เกี่ยวของเขากับทอทางและหมายเลขภาชนะเก็บน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันใหเปนไปตามมาตรฐาน 
American Petroleum Institute ( API)  ห รื อ  American Gas Association ( AGA) 

แลวแตกรณี 
ขอ 5 ใหผูอํานวยการกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคเปนผูอนุญาตใหติดตั้งมาตร

วัดเครื่องทดสอบและอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของตามขอ 4 แลวสําเนาหนังสือแจงใหเจาพนักงานสรรพสามิต
ทราบดังนี้ 

5.1 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
5.2 ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู 
5.3 สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู 
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5.4 เจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม 
ขอ 6 การตรวจสอบมาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของเมื่อผูประกอบ

อุตสาหกรรมไดทําการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวใหคณะกรรมการดังตอไปนี้ เปนผูรวมทําการตรวจสอบ 
6.1 เจาพนักงานสรรพสามิต กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
6.2 เจาพนักงานสรรพสามิต สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
6.๓ สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู หรือผูแทน 
6.๔ เจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม 
ขอ 7 ใหผูประกอบอุตสาหกรรมจัดหาบริษัทผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถ

เกี่ยวกับมาตรวดั เครื่องทดสอบ และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งมิไดมีสวนไดเสียหรือมีความเกีย่วของกบัผู
จําหนาย หรือเปนเจาของมาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ โดยไดรับความเห็นชอบ
จากที่ปรึกษา หรือรองอธิบดีซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดใีนราชการของกลุมพัฒนาและตรวจสอบ
ทางเทคนิคเปนผูดําเนินการในการตรวจสอบ 

ขอ 8 มาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของตองมีคุณสมบัติ รวมทั้งใช
วิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 

8.๑ เครื่องทดสอบตองเปน 
8.๑.1 ถังมาตรฐาน (Prover Tank) 
8.๑.2 มาตรวัดมาตรฐาน (Master Meter) 
8.๑.3 Pipe Prover หรือ Prover Loop หรือ Compact Proverหรืออุปกรณทดสอบ

อื่น 
8.๑.4 Bell Prover หรือ Piston Prover หรือ Master แบบ Air Facility Test หรือ 

Under Condition Pressure Test หรืออุปกรณทดสอบอื่น ๆ ในกรณีขอ 8.๒ 
8.๒ มาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของใหติดตั้งโดยมีความสัมพันธกัน

อยางถูกตอง 
8.๓ การตรวจสอบมาตรวัด เครื่องทดสอบและอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของในกรณีที่เปน

น้ํามันหรือผลิตภัณฑน้ํามันที่เปนของเหลวใหใชวิธีการตาม American Petroleum Institute (API) : 
Manual of Petroleum Measurement Standards 

8.๔ การตรวจสอบมาตรวัด เครื่องทดสอบและอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของในกรณีที่เปน
ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่อยูในสถานะไอหรือกาซ (Vapor หรือ Gas) ใหใชวิธีการตรวจสอบตาม American 
Gas Association (AGA) หรือวิธีการที่เปนมาตรฐานสากลกําหนดไวหรือเปนที่ยอมรับ 

ขอ 9 ใหคณะกรรมการตามขอ 6 และผูแทนผูประกอบอุตสาหกรรมตามขอ 7 ทดสอบ
คาความถูกตองของมาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของหลังจากที่ไดติดตั้งเสร็จเรียบรอย
แลวไมนอยกวา 3 ครั้ง ตอจากนั้นใหปฏิบัติ ดังนี้ 

9.1 ทดสอบความจุของถังมาตรฐาน (Prover Tank) โดยวิธีการตวงน้ําจากถังมาตรฐาน
ที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงพาณิชยและใหทดสอบใหมอยางนอย 1 ครั้งตอป 

9.2 ทดสอบมาตรวัดมาตรฐาน (Master Meter) หาคาความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด 
(Meter Factor) กับถังมาตรฐานตามขอ 9.1 และตองทดสอบใหมทุก ๆ 6 เดือน 
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9.3 ทดสอบหาคาความจุของ Pipe Prover หรือ Prover Loop (Pipe Volume In 
Performance หรือ Loop Volume In Performance) หรือ Compact Prover กับถังมาตรฐานตาม
ขอ 9.1 หรือมาตรวัดมาตรฐานตามขอ 9.2 และตองทดสอบใหมอยางนอย 1 ครั้งตอป 

9.4 ใหทดสอบคาความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด (Meter Factor) เพื่อใชในการ
คํานวณภาษีและเครื่องทดสอบตามขอ 8.๑ ตองทดสอบใหมอยางนอย 1 ครั้งตอป หรือตามมาตรฐาน
กําหนดไว 

ขอ 10 ใหที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในราชการของ
กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคมีอํานาจอนุมัติใหใชมาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณอื่นที่
เกี่ยวของหรือมีอํานาจใด ๆ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้แทนอธิบดีกรมสรรพสามิต และใหผูอํานวยการ
กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคสําเนาหนังสือแจงใหเจาพนักงานสรรพสามิตทราบ ดังนี ้

๑๐.๑ ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
1๐.๒ ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู 
1๐.๓ สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู 
1๐.๔ เจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคมุโรงอุตสาหกรรม 
ขอ 11 มาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของที่ไดรับการตรวจรับรองและ

ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแลว ใหใชสําหรับคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันโดย
เปรียบเทียบกับถังจายเพื่อเสียภาษีได 

มาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของที่ไดติดตั้งกอนใชระเบียบนี้ ใหอยูใน
บังคับตามความในวรรคแรกดวย 

ขอ ๑2 วิธีการใชมาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของที่ไดรับอนุญาตจาก
กรมสรรพสามิตแลว ใหปฏิบัติดังนี ้

๑2.๑ ใหเจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรมผนึกตรากรมสรรพสามิตที่
มาตรวัดและที่แผงควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ 

๑2.๒ กรณีมาตรวัดน้ํามันและผลิตภัณฑที่มีการรับ - จาย ทางทอ และทางเรือใหเจา
พนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม และบริษัทผูแทนผูประกอบอุตสาหกรรม ตามขอ 7 
ทดสอบหาคาความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด (Meter Factor) ทุก ๆ ๔ เดือน  

ในกรณีขอ 8.๔ ใหผูประกอบอุตสาหกรรมทําการทดสอบคาความคลาดเคลื่อนของ
ระบบมาตรวดั ประกอบดวย Pressure Transmitter, Temperature Transmitter, Flow Computer, 
Density Meter และอุปกรณอื่น ๆ ที่อยูในระบบมาตรวัดทุก ๆ ๔ เดือน 

๑2.๓ กรณีมาตรวัดน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่มีการจายทางรถยนต ใหเจาพนักงาน
สรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม และบริษัทผูแทนผูประกอบอุตสาหกรรม ตามขอ 7 ทดสอบหาคา
ความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด (Meter Factor) ทุก ๆ ๖ เดือน 

๑2.๔ ผูประกอบอุตสาหกรรมจะตองแจงใหเจาพนักงานสรรพสามิต ผูควบคุมโรง
อุตสาหกรรมทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซอมแซมหรือปรับแตงมาตรวัด เครื่องทดสอบ และ
อุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อทําลายผนึกตรากรมสรรพสามิตออกและเมื่อดําเนินการเสร็จแลว ใหแจงกรม
สรรพสามิตเพื่อทําการตรวจสอบมาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ ตามวิธีการขอ 8 
โดยคณะกรรมการตามขอ 6 และขอ 7 โดยอนุโลม 
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๑2.๕ ใหเจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรมรายงานผลการทดสอบมาตร
วัดตามขอ ๑2.๒ และขอ ๑2.๓ ใหกรมสรรพสามิตทราบทุกครั้ง และหากปรากฏวาจากผลการทดสอบ
ไมไดผลตามขอ 8.๓ และหรือขอ 8.๔ ใหระงับการใชมาตรวัดแลวรายงานใหกรมสรรพสามิตทราบโดย
ดวน 

ขอ 13 ใหผูอํานวยการกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค เปนผูรักษาการตาม
ระเบียบนี ้

ขอ 1๔ ผูที่ไดยื่นคําขอกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาให
ถือวาเปนคําขอตามระเบียบนี ้

การดําเนินการใด ๆ ตามระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยวิธีการคํานวณปริมาณน้ํามัน
และผลิตภัณฑน้ํามันโดยใชมาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งไดรับ 

การอนุมัติ อนุญาต หรือผอนผันการดําเนินการจากกรมสรรพสามิตไวกอนวันที่ระเบียบ
นี้ใชบังคับใหเปนอันใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่กําหนดไว หรือจนกวาจะมี
คําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

 
2.5.6.  ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยวิธีการคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑ

น้ํามัน โดยใชเครื่องชั่ง พ.ศ. 2560 
เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 (1) 

แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงวางระเบียบวิธีการคํานวณ
ปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตโดยใชเครื่องชั่งไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยวิธีการคํานวณปริมาณน้ํามัน
และผลิตภัณฑน้ํามัน โดยใชเครื่องชั่ง พ.ศ. 2560” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เปนตนไป 
ขอ 3 ในระเบียบนี ้
“เครื่องชั่ง” หมายความวา เครื่องชั่งน้ําหนักน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 
“อุปกรณอื่น” หมายความวา อุปกรณที่เกี่ยวของที่นํามาประกอบกับเครื่องชั่ง 
“น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน” หมายความวา น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันตามบัญชีพิกัด

อัตราภาษีสรรพสามิตทายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ขอ 4 การขออนุญาตติดตั้งเครื่องชั่ง และอุปกรณอื่นเพื่อใชในการคํานวณปริมาณน้ํามัน

และผลิตภัณฑน้ํามัน ใหผูประกอบอุตสาหกรรมยื่นคําขอติดตั้งพรอมรายละเอียดดังตอไปนี้ 
4.1 ชื่อ แบบของเครื่องชั่ง พิกัดกําลังของเครื่องชั่ง และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของชื่อ

บริษัทผูผลิต ชื่อทางการคา และประเทศที่ผลิต 
4.2 รายละเอียดแบบแปลนการออกแบบติดตั้งเครื่องชั่ง 
4.3 คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เชน คาความถูกตองในการวัด (Accuracy) 

หรือคาความผิดพลาด (Error) คาความสามารถในการอานคาซ้ําที่จุดเดียวกัน (Repeatability) 
ขอ 5 ใหผูอํานวยการกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค เปนผูอนุญาตใหติดตัง้เครือ่ง

ชั่งและอุปกรณอื่นตามขอ 4 แลวสําเนาหนังสือแจงใหเจาพนักงานสรรพสามิตทราบ ดังนี ้
5.1 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
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5.2 ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู 
5.3 สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู 
5.4 เจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม 
ขอ 6 การตรวจสอบเครื่องชั่ง และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ เมื่อผูประกอบอุตสาหกรรมได

ทําการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว ใหคณะกรรมการ ดังตอไปนี้ เปนผูรวมทําการตรวจสอบ 
6.1 เจาพนักงานสรรพสามิต กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
6.2 เจาพนักงานสรรพสามิต สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
6.๓ สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู หรือผูแทน 
6.๔ เจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม 
ขอ 7 ใหผูประกอบอุตสาหกรรมจัดหาบริษัทผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถ

เกี่ยวกับเครื่องชั่งและอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งมิไดมีสวนไดเสียหรือมีความเกี่ยวของกับผูจําหนายหรือ
เปนเจาของเครื่องชั่งและอุปกรณดังกลาว โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีซึ่งสั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในราชการของกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค เปนผูดําเนินการในการ
ตรวจสอบ 

ขอ 8 เครื่องชั่ง และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของตองมีคุณสมบัติ รวมทั้งใชวิธีการตรวจสอบ
ดังนี้ 

8.๑ เครื่องชั่งตองเปนเครื่องชั่งแบบ Load Cell 
8.2 เครื่องชั่งและอุปกรณอื่นใหติดตั้งโดยมีความสัมพันธกันอยางถูกตอง 
8.๓ การตรวจสอบเครื่องชั่งและอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของใหใชวิธีการตามหลักเกณฑและ

วิธีการตรวจสอบของสํานักงานกลางชั่งตวงวัด กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
ขอ 9 ใหคณะกรรมการตามขอ 6 และผูแทนผูประกอบอุตสาหกรรมตามขอ 7 ทําการ

ตรวจสอบคาความถูกตอง (Accuracy) หรือคาความผิดพลาด (Error) ของเครื่องชั่ง และอุปกรณอื่นที่
เกี่ยวของ เพื่อขออนุญาตใชในการคํานวณภาษี และจะตองตรวจสอบใหมทุก ๆ 2 ป 

ขอ 10 ผูประกอบอตุสาหกรรมจะตองยื่นหนังสือรับรองประจําเครื่องชั่งจากสํานกังานชัง่ตวง
วัด กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ตอกรมสรรพสามิต เพื่อขออนุญาตใชเครื่องชั่ง ในการคํานวณ
ภาษีสรรพสามิตตอกรมสรรพสามิต 

ขอ 11 ใหที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในราชการของ
กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคมีอํานาจอนุมัติใหใชเครื่องชั่งและอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของและให
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคสําเนาหนังสือแจงใหเจาพนักงานสรรพสามิตทราบ
ดังนี้ 

๑๑.๑ ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ 
11.๒ ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู 
11.๓ สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู 
11.๔ เจาพนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม 
ขอ 12 เครื่องชั่งและอุปกรณอื่นที่ไดรับการตรวจรับรอง และไดรับอนุญาตจาก 

กรมสรรพสามิตแลวใหใชสําหรับคํานวณปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน โดยตองเปรียบเทียบกับถัง
รับ - จายเพื่อเสียภาษีไดโดยถือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการควบคุม 
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โรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ วิธีการคํานวณปริมาณน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามัน โดยใชเครื่องชั่งใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่มีความสัมพนัธกัน 

ขอ 13 วิธีการใชเครื่องชั่ง และอุปกรณอื่นที่ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแลว 
13.1 ใหเจาพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม

ผนึกตรากรมสรรพสามิตที่เครื่องชั่ง และที่แผงควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร 
13.2 ผูประกอบอุตสาหกรรมจะตองแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานสรรพสามิตซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซอมแซมหรือปรับแตง
เครื่องชั่ง และอุปกรณอื่น เพื่อทําลายผนึกตรากรมสรรพสามิตออก และเมื่อดําเนินการเสร็จแลวใหทํา
การตรวจสอบเครื่องชั่ง และอปุกรณอื่นตามวิธีขอ 8 โดยคณะกรรมการตามขอ 6 และผูแทนผูประกอบ
อุตสาหกรรมตามขอ 7 โดยอนุโลม 

13.3 ใหเจาพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูควบคุมโรงอุตสาหกรรม
จัดทําทะเบียนเครื่องชั่ง และอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของแลวรายงานกรมสรรพสามิต 

ขอ 14 เครื่องชั่งที่ไดติดตั้งกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ตองถือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
นี้ดวย 

ขอ 15 ใหผูอํานวยการกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค เปนผูรักษาการตาม
ระเบียบนี ้

ขอ 1๖ ผูที่ไดยื่นคําขอกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาให
ถือวาเปนคําขอตามระเบียบนี้ 

การดําเนินการใด ๆ ตามระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยวิธีการคํานวณปริมาณน้ํามัน
และผลิตภัณฑน้ํามันโดยใชเครื่องชั่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งไดรับการอนุมัติ อนุญาต หรือผอนผัน การ
ดําเนินการจากกรมสรรพสามิตไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหเปนอันใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นสุดไป
โดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่กําหนดไว หรือจนกวาจะมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 
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บทท่ี 3 
การดําเนินการ 

    
3.1 ขั้นตอนการดําเนินการ  

ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. ตั้งคณะทํางานพัฒนากลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 

 2. ประชุมคณะทํางานระดมสมอง กําหนดแนวทางทํางาน ปริมาณดานปโตรเลียม ดาน
กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัต ิ
 3. ประชุมกับหนวยงานภายในของกรมสรรพสามิต 
 4. ประชุมกับผูประกอบการเพื่อแสวงหามาตรฐานสากลที่สามารถนํามาอางองและ
ประยุกตใชได  

         5.ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลองคความรูเกี่ยวกับมาตรฐานสากลในการวัด, การ
สอบเทียบของทั้งในประเทศและตางประเทศ  
 6. นําวิธีการทํางานและมาตรฐานสากลที่ใชงาน มาสังเคราะหใชงานเปนแนวทางการ
ปฏิบัต ิเกี่ยวกับการวัด, การสอบเทียบ และขั้นตอนการทํางานดานน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 

 5. จัดทําแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการวัด, การสอบเทียบ และขั้นตอนการ
ทํางานวิธีการปฏิบัติที่ปรับเปลี่ยนไป ใหเปนรูปเลม ที่สามารถนําไปใชประกอบการฝกอบรมใหความรูกบั
บุคลากรของกรมสรรพสามิตได 

 
ศึกษาและนําความรูเกี่ยวกับมาตรฐานสากลดานการวัดมาใชงาน 
การตรวจสอบภาชนะเก็บสนิคา (Storage Tank and Vessel) เครื่องวดัระดับและ

เครื่องวดัอุณหภูมชินดิอตัโนมัติ (Automatic Tank Gage and Automatic Tank Thermometer) 
มาตรวดัผลิตภัณฑและเครื่องทดสอบมาตรวัด (Meter and Provers) และเครื่องชั่งน้ําหนัก (Weighing 
Instruments) มีมาตรฐานสากลที่ใชในการตรวจสอบ คือ 

(๑) The International Bureau of Weights and Measures (BIPM)) 
(๒) The International Organization of Legal Metrology (OIML) 
(๓) The International Organization for Standardization (ISO) 
(๔) The American Society For Testing and Materials (ASTM) 
(๕) The American Petroleum Institute (API) 
(๖) The American Gas Association (AGA) 
(7) The American Society of Mechanical Engineers (ASME) 
(8) The Energy Institute (EI) 
(9) The National Institute of Standards and Technology (NIST) 
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3.2 การนํามาตรฐานสากลดานการวัดมาใชงาน  
3.2.1 มาตรฐานสําหรับการติดตั้งและการตรวจสอบภาชนะเก็บเพื่อจัดทําตาราง

คํานวณปริมาตร  
3.2.2.มาตรฐานสําหรับการติดตั้งและการตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเครื่องวัด

อุณหภูมิชนิดอัตโนมัติประจําภาชนะเก็บ 
3.2.3 มาตรฐานสําหรับการติดตั้งและการตรวจสอบมาตรวัด   
3.3.4 มาตรฐานสําหรับการติดตั้งและการตรวจสอบเครื่องทดสอบมาตรวัด 
3.3.5 มาตรฐานสําหรับการติดตั้งและการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ําหนักรถบรรทุก   

  
3.2.1 มาตรฐานสําหรับการติดต้ังและการตรวจสอบภาชนะเก็บเพื่อจัดทําตาราง

คํานวณปริมาตร ใชมาตรฐานการตรวจสอบ ดังนี ้
(1) การตดิตั้งและการตรวจสอบภาชนะเกบ็ ใหใชวิธีการตรวจสอบ ดงันี ้ 
(1.1) ภาชนะเก็บใชงานทีค่วามดันบรรยากาศ (Atmospheric Tank) API 650 : 

Welded Tanks for Oil Storage 
(1.2) ภาชนะเก็บใชงานทีค่วามดันต่ํา (Low Pressure Tank) API 620 : Design and 

Construction of Large Welded Low-Pressure Storage Tanks 
(1.3) ภาชนะเก็บใชงานที่ความดันสูง (High Pressure Tank)  ASME Boiler and 

Pressure Vessel Code Section VIII Division 1 
(1.4) ภาชนะเก็บใชงานทีอ่ณุหภูมิควบคมุเฉพาะ (Cryogenic and Refrigerated 

Storage Tank)  API 620 : Design and Construction of Large Welded Low-Pressure 
Storage Tanks และ NFPA 59 - Standard for the Production, Storage, and Handling of 
Liquefied Natural Gas (LNG) 

(2) การตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บเพื่อจัดทาํตารางคาํนวณปรมิาตร นอกจาก
การตรวจสอบตารางคํานวณปริมาตรความจุเรอืบรรทกุสินคา ใหใชวธิีการตรวจสอบ ดังนี ้

          (2.1) API MPMS 2.2A / API STD 2550: Measurement and Calibration of Upright 
Cylindrical Tanks by Manual Strapping Method หรอืเทียบเทา ASTM D1220, EI HM-2 /ISO 7507-1 

   (2.2) API MPMS 2.2B: Calibration of Upright Cylindrical Tanks using the Optical 
Reference Line Method หรือเทียบเทา ISO 7507-2 
(2.3) API MPMS 2.2C: Tank Calibration by Optical Triangulation Method  
หรอืเทยีบเทา ISO 7507-3 

(2.4) API MPMS 2.2D: Tank Calibration by Internal Electro-Optical Distance-
Ranging Method หรือเทียบเทา ISO 7507-4 

(2.5) API MPMS 2.2E / API STD 2551: Petroleum and Liquid Petroleum 
Products - Calibration of Horizontal Cylindrical Tanks - Part 1: Manual Methods หรือเทียบเทา 
ASTM D1410 และ ISO 12917-1 

(2.6) API MPMS 2.2F: Petroleum and Liquid Petroleum Products - Calibration of 
Horizontal Cylindrical Tanks - Part 1: Manual Methods หรือเทียบเทา ISO 12917-2 
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(2.7) API MPMS 2.2G / API STD 2555: Liquid Calibration of Tanks หรอืเทยีบเทา 
ASTM D1406 และ ISO 4269 

(2.8) API STD 2552 Measurement and Calibration of Spheres and Spheroids 
หรอืเทยีบเทา ASTM D1408 

 (2.9) ISO 4269 Petroleum and liquid petroleum products - Tank calibration by 
liquid measurement - Incremental method using volumetric meters 

(2.10) ISO 7507-5:2000 Petroleum and liquid petroleum products - 
Calibration of vertical cylindrical Tanks - Part 5 : External Electro-Optical Distance-Ranging 
method 

(2.11) ISO 7507-6 Petroleum and liquid petroleum products - 
Calibration of vertical cylindrical Tanks -Part 6: Recommendations for monitoring, 
checking and verification of Tank calibration and capacity table 

    (3) การตรวจสอบตารางคํานวณปรมิาตรความจเุรือบรรทกุสินคา ใหใชวิธตีรวจสอบ 
ดังนี ้

(3.1) API Standard 2553 - ASTM D 1407: Measurement and Calibration of 
Barges หรือเทียบเทา OIML R 95 

(3.2) API Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 17-
Marine Measurement Section 9—Vessel Experience Factor (VEF) 

    (4) การคํานวณปริมาตรความจุภาชนะเก็บใหเปนไปตามมาตรฐาน American Society 
For Testing and Materials (ASTM) หรือ American Petroleum Institute (API) หรือ
มาตรฐานสากลอื่น ๆ  ซึ่งไดรับการยอมรับระดับสากลเปนการทั่วไปและกรมสรรพสามิตไดใหความ
เห็นชอบแลว โดยใชเกณฑในการคํานวณที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หรอื 86 องศาฟาเรนไฮต และ
หรืออุณหภูมิอืน่ ๆ กรณีเปนผลิตภัณฑที่ตองควบคมุอณุหภูมิเปนพิเศษใหใชอุณหภูมิที่ใชงาน (Service 
Temperature) เปนเกณฑในการจดัทําตารางคาํนวณปริมาตร หรือทีอุ่ณหภูมอิื่นทีก่รมสรรพสามติ
เห็นชอบ 
      

  3.2.2.มาตรฐานสาํหรับการติดต้ังและการตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเครื่องวดั
อุณหภูมิชนิดอัตโนมัติประจําภาชนะเก็บ ใชมาตรฐานการตรวจสอบ ดังนี ้

(1) การติดตัง้และการตรวจสอบเครื่องวัดระดบัชนดิอตัโนมตัิ ตามมาตรฐาน ดังตอไปนี ้
                        (1.1) API MPMS 3.1B Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 3 - 
Tank Gauging Section 1B - Standard Practice for Level Measurement of Liquid Hydrocarbons in 
Stationary Tanks by Automatic Tank Gauging หรือเทียบเทา ISO 4266 และ OIML R 85 
                         (1.2) API MPMS 3.3 Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 3-Tank 
Gauging Section 3-Standard Practice for Level Measurement of Liquid Hydrocarbons in Stationary 
Pressurized Storage Tanks by Automatic Tank Gauging 
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                        (1.3) API MPMS 3.4 Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 3 - Tank 
Gauging Section 4 - Standard Practice for Level Measurement of Liquid Hydrocarbons on Marine 
Vessels by Automatic Tank Gauging 

(2) การติดตัง้และการตรวจสอบเครื่องวัดอณุหภมูิชนดิอตัโนมตัิ ตามมาตรฐาน API MPMS 
7.3 Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 7.3 Fixed Automatic Tank 
Temperature Systems 

(3) การติดตัง้และการตรวจสอบอปุกรณที่ใชในการคํานวณปริมาณสนิคาประจาํภาชนะเก็บ   
ตามมาตรฐาน API MPMS 3.6 Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 3 - Tank 
Gauging Section 6 - Measurement of Liquid Hydrocarbons by Hybrid Tank Measurement Systems 
  3.2.3 มาตรฐานสําหรับการติดต้ังและการตรวจสอบมาตรวัด  ใชมาตรฐานการ
ตรวจสอบ ดังนี ้

(1) การตดิตัง้และการตรวจสอบมาตรวดั ใหตรวจสอบตามมาตรฐาน ดงัตอไปนี ้
(1.1) API MPMS 5.1 Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 5 - 

Metering Section 1 - General Considerations for Measurement by Meters 
(1.2) API MPMS 5.2 Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 5 - 

Metering Section 2 - Measurement of Liquid Hydrocarbons by Displacement Meters 
(1.3) API MPMS 5.3 Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 5 - 

Metering Section 3 - Measurement of Liquid  Hydrocarbons by Turbine Meters 
(1.4)  API MPMS 5.4 Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 5 - 

Metering Section 4 - Accessory Equipment for Liquid Meters 
(1.5) API MPMS 5.5 Manual of Petroleum Measurement Standards 

Chapter 5 - Metering Section 5 - Fidelity and Security of Flow Measurement Pulsed-
Data Transmission Systems 

(1.6) API MPMS 5.6 Manual of Petroleum Measurement Standards 
Chapter 5 - Metering Section 6 - Measurement of Liquid Hydrocarbons by Coriolis 
Meters 

(1.7) API MPMS 5.7 : Manual of Petroleum Measurement Standards 
Chapter 5 - Metering - Section 7 - Testing Protocol for Differential Pressure Flow 
Measurement 

(1.8) API MPMS 5.8 : Manual of Petroleum Measurement Standards 
Chapter 5.8 Measurement of Liquid Hydrocarbons by Ultrasonic Flow Meters. 

(1.9) ASME/ANSI MFC-7M , “Measurement of Gas Flow by Means of 
Critical Flow Venture Nozzles.” 

(1.10) API MPMS 18.2 : Manual of Petroleum Measurement Standards 
Chapter 18.2 Custody Transfer of Crude Oil from Lease Tanks Using Alternative 
Measurement Methods 
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(1.11) AGA Report No. 3 “Orifice Metering Of Natural Gas And Other 
Related Hydrocarbon Fluids” 

(1.12) AGA Report No. 7 “Measurement of Fuel Gas by Turbine Meters.” 
            (1.13) AGA Report No. 11 API MPMS Chapter 14.9. Measurement of Natural Gas 
by Coriolis Meter. 
           3.3.4 มาตรฐานสาํหรับการติดต้ังและการตรวจสอบเครื่องทดสอบมาตรวดั ใช
มาตรฐานการตรวจสอบ ดังนี้ 
   (1) การตดิตัง้และการตรวจสอบมาตรวดั ใหตรวจสอบตามมาตรฐาน ดงัตอไปนี ้
                   (1.1) API MPMS 4.1 : Manual of Petroleum Measurement Standards 
Chapter 4 - Proving Systems Section 1 - Introduction 
                   (1.2) API MPMS 4.2 : Manual of Petroleum Measurement Standards 
Chapter 4 - Proving Systems Section 2 - Displacement Provers. 
                   (1.3) API MPMS 4.3 : Manual of Petroleum Measurement Standards 
Chapter 4 - Proving Systems Section 3 - Small Volume Provers. 
                   (1.4) API MPMS 4.4 : Manual of Petroleum Measurement Standards 
Chapter 4 - Proving Systems Section 4 - Tank Provers. 
                   (1.5) API MPMS 4.5. : Manual of Petroleum Measurement Standards 
Chapter 4.5 Master Meter Provers 
                   (1.6) ISO 4185 : Measurement of liquid flow in closed conduits - 
Weighing method 

(1.7) ISO 8316 : Measurement of liquid flow in closed conduits - Method 
by collection of the liquid in a volumetric Tank 

(1.8) NIST Special Publication 250-49 Calibration Services for Gas Flow 
Meters Piston Prover and Bell Prover Gas Flow Facilities 

(1.9) AGA. Report No. 6 “Field Proving Natural Gas Meters by Transfer 
Method.” 

 
  3.3.5 มาตรฐานสําหรับการติดต้ังและการตรวจสอบเครื่องชั่งนํ้าหนักรถบรรทุก  ใช

มาตรฐานการตรวจสอบ ตามมาตรฐาน OIML R 76 , “Non-automatic weighing instruments” 
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        3.3.6 ขอสรุปความแมนยําจากการสอบเทียบ (Accuracy) 
               สําหรับเคร่ืองมือวัดน้ํามัน    

 
               ภาพท่ี 49 คาความแมนยําจากการสอบเทียบ (Accuracy) 
 

สําหรับเครื่องมือวัดมิเตอร Gas นั้น จะไมมีคา Meter Factor มีแตคา Linear K-
Factor สําหรับ Gas Meter           

 
 

ภาพท่ี 50 คา Linear K-Factor สําหรับ Gas Meter         
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3.3 ผูรวมหลักในการดําเนินงาน 
    ๑. นายกฤษณบดี พลวาป ตําแหนงวิศวกรเครื่องกลชํานาญการ สวนควบคุมโรงงาน 
กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ไดรวมดําเนินการโดยมีสัดสวนของผลงานรอยละ 10 โดยรวมเปน
คณะทํางานจัดเตรียมขอมูล สืบคนขอมูลรายละเอียดทางเทคนิคมาตฐานสากล และใหความเห็น
ทางดานวิศวกรรมเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องมือวัดตาง ๆ ในโรงกลั่นน้ํามัน 
    2. ผูขอรับการประเมินไดดําเนินการมีสัดสวนของผลงานรอยละ 90 ตามที่ได
ดําเนินการขางตน โดยสรุปคือ 

-  ไดจัดตั้งคณะทํางานพัฒนากลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
-  ไดจัดประชุมคณะทํางานระดมสมอง กําหนดแนวทางทํางาน 
-  ไดรวมประชุมกับหนวยงานภายในของกรมสรรพสามิตและกับผูประกอบการที่เกี่ยวของ 

เสนอใหการเก็บภาษีน้ํามัน  
-  เสนอวิธีการทํางานและมาตรฐานสากล มาใชทํางาน 

                -  ไดจัดทํารูปเลมเอกสารวิชาการ และจัดทําเอกสารประกอบการบรรยาย 

3.4 ความยุงยากในการดําเนินการ  
2.1 ยังไมมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัด, การสอบเทียบ และขั้นตอนการ

ทํางานดานน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันของกรมสรรพสามิตไมชัดเจน เจาหนาที่ผูความคุมโรงงานแตละ
แหงปฏิบัติติไมเหมือนกัน 

2.2 เอกสารที่เกี่ยวของกับมาตรฐานมีจํานวนนอยและหายาก สวนที่มีก็ไมทันสมัย ยังมี
องคความรูที่ยังไมชัดเจน วิธีการทํางานใชการเรียนรูแบบบอกตอรูตามกันมา เมื่อเกิดปญหาจะใชวิธี
โทรศัพทสอบถามวิธีการแกไขเปนเรื่องๆไป 

2.3 ขาดผูเชี่ยวชาญและมีองคความรูความสามารถเฉพาะทาง หรือผูที่มีประสบการณ
ในงานดานการวัดปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันมีจํานวนนอยมาก ที่สามารถจะมาถายทอดองค
ความรูได  

2.4 เครือขายการพัฒนาองคความรูระหวางหนวยงานไมคอยประสานพัฒนารวมกัน  
2.5 ขอมูลวิชาการและองคความรูจากผูที่มีประสบการณในงาน กระจัดกระจาย อยูใน

หลายสวนเชนในโรงกลั่นน้ํามัน ในโรงอุตสาหกรรม ในภาษาตางประเทศ แตไมไดจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานไวเปนรูปเลมทําใหยากตอการรวมรวมและจัดทําเปนแนวทางการปฏิบัติงาน   
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บทท่ี ๔ 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
4.1 สรุป 

        องคความรูที่ไดจากเอกสารวิชาการ 
1. ความรูทางวิชาการเกี่ยวกับปโตรเลียม 
2. ความรูทางวิชาการเกี่ยวกับมาตรวิทยา 
3.ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานกอนการวัดน้ํามันและกาซ 

    4. การวัดที่ความโปรงใสและตรวจสอบได การวัดดวยเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติตาม
มาตรฐานสากล การควบคุมการสูญหายและความไมแนนอนจากการวัด การควบคุมการสูญเสีย 
(Loss Control) ความรูเกี่ยวกับความไมแนนอน (Uncertainty)  

5.ความรูเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัด การตรวจสอบมิเตอร การสอบเทียบ
เครื่องวัดระดับ ATG Calibration ความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบ Tank Table ของเรือ (Vessel) 
ความรูเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องชั่งรถบรรทุก เทียบกับ Standard Weight  

6 ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ประกอบดวย พระราชบญัญัติภาษีสรรพสามติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
7. วาระการสอบเทียบจากระเบียบสรรพสามิต  

  1. Pipeline Meter 1 ครั้ง / ป และ 4 เดือน   
    2.  Truck Loading Meter 1 ครั้ง / ป และ 6 เดือน   

        3.  Marine Loading Meter 1 ครั้ง / ป และ 4 เดือน   
        4.  ATG ทุก ๆ 2 ป และ 6 เดือน   
        5.  ความหนาแนน, เครื่องวัดอุณหภูมิ, ความดัน  1 ครั้ง / ป (น้ํามัน) ทุก ๆ 4 เดือน 

(กาซ) 
        6.  Tank Calibration ทุก ๆ 5, 10 และ 15 ป   
        7.  Meter Prover 1 ครั้ง / ป   
        8.  Vessel Tank Table ทุก ๆ 5 ป   

8.การวัดน้ํามันและกาซเพื่อซื้อ-ขาย (Custody Transfer) โดยเครื่องมือวัดซึ่งมี
ความเปนตองทําการสอบเทียบตามวาระ โดยทุกการสอบเทียบ ยอมมีคาความไมแนนอนแทรกมา
ดวย  ดังนั้นควรเลือกใชเครื่องมือวัดซึ่งมีคา Uncertainty ดีที่สุด เพื่อการจัดเก็บภาษีอยางถูกตอง
และเปนธรรม 

9.การวัดเพื่อซื้อ-ขาย หรือชําระภาษีมากท่ีสุด มาตรวัดเปนเคร่ืองมือวัดซึ่งมีคา
ความไมแนนอนนอยท่ีสุด ±0.15% ควรใช Meter ในการวัดเพื่อซื้อ-ขาย หรือชําระภาษีมากท่ีสุด 
ซึ่ง   การวัดดวยมาตรวัดเปนการวัดแบบเดียวที่สามารถตรวจสอบตัวเลขสะสมของมาตรวัดได โดย
เราจะเห็นวาปริมาตร Pack Line กอนการจายวาจํานวนกี่ลิตร และหากมีการจายน้ํามันออกนอก
โรงกลั่นโดยเจาหนาที่ไมทราบ ก็สามารถตรวจสอบยอนหลังจากตัวเลขสะสม Meter Totalizer 
ดังนั้นตรวจสอบยอนหลังไดตลอดเวลา 
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1 การวัดปริมาณน้ํามันและกาซ โดยบุคคล และการวัดโดยเครื่องมือวัดอัตโนมัติ 
ตองตระหนักถึง ใชคนใหตรงกับงาน ใชเครื่องมือใหตรงกับงาน เลือกวิธีการสอบเทียบใหตรงกับ
เคร่ืองมือท่ีสอบ ในการควบคุมการสูญเสียใหทําการเปรียบเทียบใหไดมากท่ีสุด                                           

2 การควบคุมการสูญเสีย เปนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถใช
ขอกําหนดจากมาตรฐาน API มาชวยลดการสูญเสียได จากคํานิยาม Custody Transfer และ 
Loss Control เปนการจายน้ํามันและกาซ การควบคุมการสูญเสียดานปริมาณและคุณภาพ 

1. การควบคุมการสูญเสียเริ่มจากสัญญา หรือระเบียบของราชการ 
2. การปฏิบัติงานตามขั้นตอนจากมาตรฐานสากล 
3. การเลือกใชเครื่องมือวัดที่มีคาความไมแนนอนนอย ไมควรเกิน 1 ใน 3 ของ 

MPE (ผลผิดพลาดที่ยอมรับได) 
 

ผลสําเร็จของงาน และการนําไปใชงาน 
ผลสําเร็จของงาน 
1.องคความรูที่ไดจากเอกสารวิชาการ 
2.ความรูทางวิชาการเกี่ยวกับปโตรเลียม 
3. ความรูทางวิชาการเกี่ยวกับมาตรวิทยา 
4.ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานกอนการวัดน้ํามันและกาซ 
5. การวัดที่ความโปรงใสและตรวจสอบได การวัดดวยเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติตาม

มาตรฐานสากล การควบคุมการสูญหายและความไมแนนอนจากการวัด การควบคุมการสูญเสีย (Loss 
Control) ความรูเกี่ยวกับความไมแนนอน (Uncertainty)  

6.ความรูเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัด การตรวจสอบมิเตอร การสอบเทียบ
เครื่องวัดระดับ ATG Calibration ความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบ Tank Table ของเรือ (Vessel) ความรู
เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องชั่งรถบรรทุก เทียบกับ Standard Weight  

7. ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ประกอบดวย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
8. วาระการสอบเทียบจากระเบียบสรรพสามิต 
 2. ไดแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการวัด, การสอบเทียบ และขั้นตอนการ

ทํางานดานปโตรเลียม ใหมีการวัดถูกตองและเปนธรรม โดยเฉพาะการตรวจสอบเอกสารการวัดของ
ภาชนะเก็บสินคา (Storage Tank and Vessel) เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ 
(Automatic Tank Gage and Automatic Tank Thermometer)  มาตรวัดผลิตภัณฑและเครื่อง
ทดสอบมาตรวัด (Meter and Provers) และเครื่องชั่งน้ําหนัก (Weighing Instruments) 

  
4.2 ขอเสนอแนะ 

 การนํามาตรฐานมาใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ตองทํางานสัมพันธกับหนวยงานทั้งทางราชการ
และที่เปนผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ควรมีการแลกเปลี่ยนความรูทั้งทางดานกฎหมายและดานความรูดาน
การตรวจสอบทางมาตรวิทยา เพื่อมีการประชุมใหความเห็นเปนแนวทางการพัฒนาคูมือในการปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับการวัด, การสอบเทียบ และขั้นตอนการทํางานดานปโตรเลียม 
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ในการพัฒนาเปนนวัตกรรมใหมเพื่อใชในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต On Line 
Monitor หรือ Proving ซึ่งอุปกรณ Flow Computer สามารถตอ Internet และอานคาไดจาก
โทรศัพทมือถือไดแลวหากสามารถปรับปรุงระเบียบสรรพสามิตใหสามารถใชเทคโนโลยี On Line 
จะทําใหกรมสรรพสามิตลดบุคลากรลงได เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับทํา e-learning สําหรับ
การพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิต ใหมีองคความรูการวัดปริมาณดานน้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามันตอไป 

 
4.3 ผลสําเร็จของงาน และการนําไปใชประโยชน 

4.3.1  ผลสําเร็จของงาน 
  ไดคูมือในการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการวัด, การสอบเทียบ และขั้นตอนการทํางานดาน

ปโตรเลียม ใหมีการวัดถูกตองและเปนธรรม โดยเฉพาะการตรวจสอบเอกสารการวัดของภาชนะเก็บ
สินคา (Storage Tank and Vessel) เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ (Automatic 
Tank Gage and Automatic Tank Thermometer) มาตรวัดผลิตภัณฑและเครื่องทดสอบมาตรวัด 
(Meter and Provers) และเครื่องชั่งน้ําหนัก (Weighing Instruments) 

4.3.2 การนําไปใชประโยชน 
ทําใหบุคลากรมีองคความรูเรื่องการวัดในดานน้ํามันและกาซ มีความเขาใจและมั่นใจใน

การปฏิบัติติงาน โดยเขาใจความหมายของ Custody Transfer Measurement มีองคความรูถึง
มาตรา API ใชสําหรับการวัดน้ํามัน มีองคความรูมาตรา AGA ใชสําหรับการวัดกาซ มีองคความรู
เรื่องการวัดน้ํามันและกาซ Meter, ATG, Tank และ Vessel มีองคความรูเพื่อลดการสูญหายที่
อาจจะเกิด โดยการเปรียบเทียบกันเสมอ มีองคความรูวิธีการตรวจสอบเครื่องมือวัด Meter 
Totalizer ยอนหลัง มีองคความรูวิธีการตรวจสอบ Calibration Report: Meter ATG Tank มี
องคความรูกรณีศึกษาการสูญเสีย โดยการวัด Mass ทางตรง การวัด LPG ที่ถูกตองและเปนธรรม
ควรใช Mass Meter  มีองคความรูที่เลือกใชเครื่องมือวัดซึ่งมีคาความไมแนนอนดีที่สุด ความไม
แนนอนยิ่งมีคาใกลศูนยก็ยิ่งดี และการปฏิบัติงานในโรงกลั่นตองคํานึงถึง มี 3 เรื่อง ไดแก ความ

ปลอดภัย มาตรฐานสากล ความโปรงใสและตรวจสอบได  
    

4.4. การเผยแพรผลงาน  
 จัดทําเปนแนวทางในการในการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการวัด, การสอบเทียบ และขั้นตอน
การทํางานดานปโตรเลียม เปนองคความรูการวัดปริมาณดานปโตรเลียม ดานกฎหมาย ระเบียบ วิธีการ
ปฏิบัติ ที่ปรับเปลี่ยนไป ใหมีการวัดถูกตองและเปนธรรม สามารถใชเปนเอกสารประกอบการฝกอบรม
หรือเปนแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการวัด, การสอบเทียบ และขั้นตอนการทํางานดาน
ปโตรเลียม ใหมีการวัดถูกตองและเปนธรรม โดยเฉพาะการตรวจสอบเอกสารการวัดของภาชนะเก็บ
สินคา (Storage Tank and Vessel) เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ (Automatic 
Tank Gage and Automatic Tank Thermometer) มาตรวัดผลิตภัณฑและเครื่องทดสอบมาตรวัด 
(Meter and Provers) และเครื่องชั่งน้ําหนัก (Weighing Instruments) 
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ไดจัดทําเปนเอกสารประกอบการฝกอบรม (Power point) นําไปอบรมพัฒนาองค
ความรูใหกับบุคลากรของกรมสรรพสามิต ใหมีความรูการวัดปริมาณดานน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่
ถูกตองและเปนธรรม มีความรูดานกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ที่ปรับเปลี่ยนไปในปจจุบัน มีความ
เขาใจและมั่นใจในการปฏิบัติติงานตอไป (เอกสารในภาคผนวก ง) ซึ่งจะทําใหบุคลากรมีองคความรูเรื่อง
การวัดในดานน้ํามันและกาซ มีความเขาใจและมั่นใจในการปฏิบัติติงาน โดยเขาใจความหมายของ 
Custody Transfer Measurement มีองคความรูถึงมาตรา API ใชสําหรับการวัดน้ํามัน มีองค
ความรูมาตรา AGA ใชสําหรับการวัดกาซ มีองคความรูเรื่องการวัดน้ํามันและกาซ Meter, ATG, Tank 
และ Vessel มีองคความรูเพื่อลดการสูญหายที่อาจจะเกิด โดยการเปรียบเทียบกันเสมอ มีองคความรู
วิธีการตรวจสอบเครื่องมือวัด Meter Totalizer ยอนหลัง มีองคความรูวิธีการตรวจสอบ Calibration 
Report: Meter ATG Tank มีองคความรูกรณีศึกษาการสูญเสีย โดยการวัด Mass ทางตรง การวัด LPG 
ที่ถูกตองและเปนธรรมควรใช Mass Meter  มีองคความรูที่เลือกใชเครื่องมือวัดซึ่งมคีาความไมแนนอนดี
ที่สุด ความไมแนนอนยิ่งมีคาใกลศูนยก็ยิ่งด ีและการปฏิบัติงานในโรงกลั่นตองคํานึงถึง มี 3 เรื่อง ไดแก 
ความปลอดภัย มาตรฐานสากล ความโปรงใสและตรวจสอบได 
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