
 เอกสารแนบทายหมายเลข  1 
 

เครื่องมือและอุปกรณสําหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ 4 (4) 
ของผูตรวจสอบปโตรเลียม 

 
ขอกําหนด เครื่องมือที่ตองมีในหองปฏิบัติการ 

 เบนซิน/แกสโซฮอล กาด     ดีเซล เตา 

คาความถวง เอ พี ไอ/จําเพาะ มี มี มี มี 

คาออกเทน มี - - - 

การกลัน่ มี มี มี - 

ความดันไอ มี - - - 

ปริมาณสารอะโรมาติก มี - - - 

ปริมาณเบนซนี มี - - - 

ปริมาณกํามะถัน - - มี มี 

ความหนืด - - มี มี 

จํานวนซเีทน/ดัชนีซีเทน - - มี - 

จุดวาบไฟ - มี มี - 

จุดใหควัน - มี - - 

ปริมาณน้าํและตะกอน - - มี มี 

 

หมายเหต ุ ผูตรวจสอบปโตรเลียมตองจัดใหมีเคร่ืองมือที่ใชในการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพ

ของน้ํามันเชื้อเพลิงใหครบถวนทุกรายการตามชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผูตรวจสอบประสงคจะขอรับ

ความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใดไมประสงคจะขอรับความเห็นชอบเปน       

ผูตรวจสอบ  ไมจําเปนตองจัดใหมีเครื่องมือตรวจสอบก็ได 
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กรมธุรกิจพลังงาน 

 
แบบแจงการขอรับความเห็นชอบ 

เปนผูตรวจสอบปโตรเลียม 

 

 
เฉพาะเจาหนาที ่

รับเลขที่…………………… 

รับวันที…่…………………. 

ชื่อบริษัท/หางหุนสวน ……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่……………………… 

ที่ต้ัง เลขที่…………… หมูที่……………ตรอก/ซอย…………………………… ถนน …………………………… 

สถานประกอบการ/ ตําบล/แขวง………………………..อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด…………………………… 

สํานกังานแหงใหญ รหัสไปรษณีย………………………โทรศัพท………………………………โทรสาร………………………… 

ขาพเจาขอแจงคุณสมบัติเพื่อขอความเห็นชอบเปนผูตรวจสอบปโตรเลยีม  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

คุณสมบัติ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบสินคาอิสระ 

     ไมมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจการคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

    มีสํานักงานเครือขาย  ณ ตางประเทศที่เปนเมืองทาสงออกน้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวน ……….  ประเทศ 

  มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  พรอมเครื่องมือและอุปกรณ    จํานวน………….….แหง 

สถานที่ตั้ง……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 ใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรอื่นที่ไดมาตรฐานและไดรับความยินยอมจากเจาของ 

 สถานที่ตั้ง……………………………………………………………………………………………. 
        ………………………………………………………………………………………………………. 

 มีบุคลากรที่มีความรูระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาทางเคมี  เพื่อตรวจสอบ 

คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง   จํานวน………………คน 

 มีบุคลากรเพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวน………………คน 

 ผูคาน้ํามันที่ประสงคจะเปนผูตรวจสอบปโตรเลียม 

 มีหองปฏิบัติการซึ่งผานการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2543 

เครื่องมือที่ใชตรวจ น้ํามันเบนซิน/แกสโซฮอล 
สอบในหองปฏิบัติการ   คาความถวง เอ พี ไอ /จําเพาะ      คาออกเทน               การกลั่น                    ความดันไอ

   ปริมาณสารอะโรมาติก                 ปริมาณเบนซีน          อื่นๆ…………………………. 
 น้ํามันกาด 

  คาความถวง เอ พี ไอ /จําเพาะ      การกลั่น          จุดวาบไฟ      จุดใหควัน       อื่นๆ 
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เครื่องมือที่ใชตรวจ 
สอบในหองปฏิบัติการ 
               (ตอ) 

น้ํามันดีเซล 

  คาความถวง เอ พี ไอ /จําเพาะ      สี                           จํานวน/ดัชนีซีเทน         ปริมาณกํามะถัน 

  จุดวาบไฟ                                    การกลั่น                 ความหนืด                     อื่นๆ……… 
น้ํามันเตา  

  คาความถวง เอ พี ไอ /จําเพาะ      ปริมาณกํามะถัน        ความหนืด         ปริมาณน้ําและตะกอน   

  อื่นๆ…………………………. 

น้ํามัน…………………………………………… 
  อื่นๆ…………………………. 

 (หมายเหตุ  :  หากมีรายการนอกเหนือจากที่ระบุไว  ใหแจงรายละเอียดดวย) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

เอกสารอื่นๆ กรณีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบสินคาอิสระ 

 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  พรอมวัตถุประสงค 

    บัญชีรายชื่อสํานักงานเครือขาย ณ ตางประเทศที่เปนเมืองทาสงออกน้ํามันเชื้อเพลิง 

    บัญชีรายชื่อผูตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง  พรอมวุฒิการศึกษา 

    หนังสือมอบอํานาจ  (ถามี)  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ   

    หนังสือยินยอมใหใชเครื่องมือและอุปกรณ / หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

    อื่นๆ…………………………………………………………………………………….. 

 กรณีผูคาน้ํามันที่ประสงคจะเปนผูตรวจสอบปโตรเลียม 

 หลักฐานการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการตาม มอก. 17025-2543 

 

ขาพเจาขอรบัรองวา  ขอความดังกลาวขางตนถูกตองและเปนจริงทุกประการ 
 

 
                                          ลงลายมือชื่อ ……………..…………………… ผูขอความเห็นชอบ 

                                                                                                          (…………………………………… )   

                      (ประทับตรานิติบุคคล)                                 ตําแหนง……………………………………….      

                                                                                        วันที่……………………………………………                                                

 
 

 



เลขที่  …………………       เอกสารแนบทายหมายเลข 3

 

 

 

  
 

 
หนังสือรับรองการใหความเห็นชอบเปนผูตรวจสอบปโตรเลียม  

 

  หนงัสือรับรองฉบับนี้ออกใหเพื่อแสดงวา  กรมธุรกิจพลงังานไดใหความเห็นชอบใหบริษัท 

…………………………………….………………  มีที่อยู/ที่ตั้งสถานประกอบการ หรือสํานักงานใหญ 

ตั้งอยูเลขที ่ ……………..  ตรอก/ซอย  ………………….ถนน  …………………………..…………..  

ตําบล/แขวง ……………………….. อําเภอ/เขต ……..……………จังหวัด …………………………….  

เปนผูตรวจสอบปโตรเลียม ชนิดน้าํมนั       เบนซนิ/แกสโซฮอล        กาด          ดีเซล          เตา  

โดยใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร         ซึ่งเปนของตนเอง         ไดรับอนุญาตใหใชหองปฏิบัติ

ของผูตรวจสอบปโตรเลียม  บริษัท……………….…………………………………....…...  
 

โดยผูไดรับความเหน็ชอบตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธบิดีกําหนด 
 

  การใหความเห็นชอบเปนผูตรวจสอบปโตรเลียม ตามหนังสือรับรองฉบับนี้  ใหใชไดตั้งแต  

วันที่  ………………………………………  เปนตนไป 

 

ออกให ณ  วนัที่ ……………………………………….…… 

 

 

    อธิบดีกรมธรุกิจพลังงาน 

      ประทับตรากรมธุรกิจพลงังาน 
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ใบรายงานผลการตรวจสอบปโตรเลียม 
 

ชื่อบริษัทผูตรวจสอบ………………………………………………. 
 

ชื่อผูสงออก………………………………………….…….ชื่อเรือ……………………………….…………. 

วันที่เร่ิมตรวจสอบ………………………….………วนัที่ตรวจสอบเสร็จ………………...………………… 

 

ลําดับที่ ขอกําหนดที่ตรวจสอบ เบนซิน/ 

แกสโซฮอล  

กาด ดีเซล เตา อื่นๆ………. 

1. ปริมาณน้ํามันที่สงออก (ลิตร ที่ 30 o ซ)      

2. ลักษณะที่ปรากฏ (Appearance)      

3. สี  (Colour)      

4. คาออกเทน  (Ron)      

5. ความดันไอ  (Vapour Pressure ;  kPa)      

6. ปริมาณกํามะถัน (Sulphur Content ; % wt.)      

7. ปริมาณอะโรมาติก (Aromatic Content ; % vol.)      

8. ปริมาณสารออกซิเจนเนต  (Oxygenate Content ; % vol.)      

9. อุณหภูมิการกลั่นที ่  (OC)      

    -  จุดเริ่มเดือด      

    -  10%      

    -   50%      

    -  90%      

    -  จุดเดือดสุดทาย      

10. สวนที่เหลือจากการกลั่น (Residue ; %)      

11. สวนที่สูญเสีย (Loss ; %))      

12. สวนที่กลั่นไดทั้งหมด (Recovery ; %))      

13. การกัดกรอน (Corrosion)      

14. ความหนืด (Viscosity ; cSt)      

15. ปริมาณกากถาน (Carbon Residue ; % wt.)      

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 

หมายเหตุ  :  วิธีทดสอบจะตองเปนไปตามวิธีทดสอบที่กําหนดอยูในประกาศลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเช้ือเพลิงแตละชนิดของกรมธุรกิจพลังงาน 

 

(ลงชื่อ)………………………………….เจาหนาที่ตรวจสอบ             (ลงชื่อ)………………………………….ผูรับรอง  

          (…………………………………)                                                   (…………………………………) 



 
                                                                                       เอกสารแนบทายหมายเลข 5 

           ใบรายงานขอมลูเกี่ยวกับรายชื่อลูกคา  ชนิด  ปริมาณของน้ํามันเชือ้เพลิง 
ชื่อบริษัทผูตรวจสอบ………………………………………………. 

ประจําเดือน………………………………….…… 
 

                                                                                                                     ปริมาณ  :  ลิตรที่  30  องศาเซนเซียส 

ลําดับ

ที ่

รายชื่อลูกคา เบนซนิ /

แกสโซฮอล 

กาด ดีเซล เตา อ่ืน ๆ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       
 

หมายเหต ุ :  ใหแจงปริมาณรวมของน้าํมันเชื้อเพลิงแตละชนิดในลกูคาแตละราย 
 

(ลงชื่อ)………………………………….เจาหนาที่ตรวจสอบ             (ลงชื่อ)………………………………….ผูรับรอง  

          (…………………………………)                                                   (…………………………………) 
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