
  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 113 ตอนที่ 49 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2539) 
 
 
 

(สําเนา) 
ประกาศกระทรวงพาณิชย 

วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับที่ 114) 
พ.ศ.2539 

 
---------------------- 

 
  เพ่ือประโยชนในการจัดระเบียบการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงใหเหมาะสมกับภาวะการคา 
ในปจจุบัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(6)  แหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขา 
มาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1.  ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนําสินคาเขามา 
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 114) พ.ศ.2539” 
  ขอ 2.  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ 3.  ในประกาศนี้ 
   “ผูคาน้ํามัน”  หมายความวา  ผูคาน้ํามันตามมาตรา 6  แหงพระราชบัญญัติ 
น้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.2521  ซึ่งเปนผูนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงตามชนิดที่ 
กรมทะเบียนการคากําหนด 
  ขอ 4.  ผูคาน้ํามันตองจัดใหมีผูตรวจวัดอิสระ (INDEPENDENT SURVEYOR)  ซึ่งมี 
คุณสมบัติตามที่กรมทะเบียนการคากําหนด  และไดแจงขึ้นทะเบียนไวตอกรมทะเบียนการคาแลว  เพ่ือ 
ตรวจสอบชนิด  ปริมาณ  และคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง 
  ขอ 5.  ใหผูคาน้ํามันสงรายงานผลการตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิงของผูตรวจวัดอิสระตอ 
กรมทะเบียนการคา  อยางชาภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 
   (1)  รายงานของผูตรวจวัดอิสระตนทาง ณ เมืองทาสงออก ใหสงอยางชาภายใน
กําหนด 2 วัน  นับแตเรือออกจากทาตางประเทศตนทาง  แตทั้งนี้ตองสงกอนวันที่เรือที่ใชในการขนสงไดเขา
มาในราชอาณาจักร 
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(2)  รายงานของผูตรวจวัดอิสระปลายทาง ณ คลังนําเขา  ใหสงอยางชาภายใน
กําหนด 3 วัน  นับแตเรือที่ใชในการขนสงไดเขามาในราชอาณาจักร  พรอมกับสงตัวอยางน้ํามันเชื้อเพลิง 
นําเขาที่ผูตรวจวัดอิสระไดจัดเก็บจากน้ํามันที่ตรวจสอบโดยแบงบรรจุในภาชนะซึ่งผนึกอยางแนนหนา 
ชนิดละ 2 ตัวอยาง ๆ ละ 2 ลิตร 
  แบบรายงานผลการตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิง (1) และ (2)  ใหเปนไปตาม 
ที่กรมทะเบียนการคากําหนด 
  ขอ 6.  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามประกาศฉบับนี้ 
 
 
                                                       ประกาศ  ณ  วันที่ 3  มิถุนายน 2539 
 
 
                                                                             (ลงช่ือ)   ชูชีพ  หาญสวัสดิ์ 
                                                                                      (นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์) 
                                                                            รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
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แบบรายงานผลการตรวจสอบน้ํามันเช้ือเพลิง 
                                                                                        
                                                                                     เขียนที่………………………………                     
                                                                                  วันที่………………………………………… 

  หนังสือฉบับนี้ทําขึ้นเพื่อแสดงวาบริษัท……………………………………………………… 
ไดตรวจสอบน้ํามัน……………………………………..ของ…………………………………………………. 
ซึ่งนําเขามาในราชอาณาจักร  ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้ 
  1.  ช่ือเรือที่ใชในการขนสง……………………………………………………………………. 
 2.  ระวางบรรทุกของเรือ  (สูงสุด) , ตัน………………………………………………………. 
  3.  ความจุของถังน้ํามันทั้งหมด  (สูงสุด) , ลิตร……………………………………………. 
  4.  เมือง/ประเทศทาตนทาง…………………………………………………………………. 
  5.  วันที่ออกจากทาตนทาง……………………………………………………………………. 
  6.  ทาที่ใชเพ่ือการนําเขา……………………………………………………………………… 

7. วันที่มาถึงทาที่ใชเพ่ือการนําเขา…………………………………………………………. 
  8.  ปริมาณน้ํามันที่ 86 ๐F  , ลิตร……………………………………………………………. 
          9.  ผลการตรวจสอบคุณภาพปรากฏตามใบรายงานแนบทาย  จํานวน…………………ฉบับ 
 
  ขอรับรองวาขอความที่กลาวมาขางตนนี้ถูกตองและตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
 
                                                              (ลงช่ือ)………………………………………….ผูมีอํานาจลงนาม 
             ประทับตราบริษัทฯ                      (…………………………………………..) 
                    (ถามี)                                   ตําแหนง……………………………………………. 
                                                              
                                                             (ลงช่ือ)………………………………………….ผูมีอํานาจลงนาม 
                                                                       (…………………………………………..) 
                                                               ตําแหนง……………………………………………. 
หมายเหต ุ แบบรายงานนี้ใหผูตรวจวัดอิสระสงตนฉบับใหแกผูคาน้ํามันเพื่อสงมอบแกกรมทะบียนการคา 
               พรอมตัวอยางน้ํามันที่ตรวจสอบโดยแบงบรรจุในภาชนะซึ่งผนึกอยางแนนหนาชนิดละ 2 ตัวอยาง 
  ตัวอยางละ 2 ลิตร  สวนคูฉบับใหเก็บไวเปนหลักฐานยังสํานักงานของผูตรวจวัดอิสระ  
 



  

ใบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 
 
 
ช่ือผูนําเขา…………………………………………..ช่ือเรือ……………………………………………………. 
วันที่เร่ิมตรวจสอบ………………………………..วันที่ตรวจสอบเสร็จ…………..……………………………. 

----------------------------------------------------------------------- 
 
1. สี (Colour)………………………………………………………………………………(ASTM D 1500) 
2. ความถวง                                                                               (ASTM D 1298) 

- API Gravity ที่ 15.6 ๐ ซ……………………………………………………………………………… 
- Specific Gravity ที่ 15.6 / 15.6  ๐ ซ………………………………………………………………… 

3. จํานวนซีเทน  (Cetane Number)………………………………………………………..(ASTM D 613) 
หรือ ดัชนีซีเทน  (or Calculated Cetane Index)……………………………………....(ASTM D 976) 

4.  ธาตุกํามะถัน  รอยละโดยน้ําหนัก                                                                             (ASTM D 129) 
     (Sulphur Content .  % Wt.)…………………………………………………………….(or  Equivalent) 
5. จุดวาบไฟ ๐ ซ  (Flash Point, ๐ C)………………………………………………………….(ASTM D 93) 
6.  การกลั่น  ๐ ซ (Distillation, ๐ C)                                                                                     (ASTM D 86) 
 
 IBP……………………………………………………………………………………………..…… 
 10%………………………………………………………………………………………………… 
 50%………………………………………………………………………………………………… 
 90%………………………………………………………………………………………………… 

     หมายเหตุ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 
 
 
     
                                                 (ลงช่ือ)………………………………………………..เจาหนาที่ผูตรวจสอบ 
                                                          (……………………………………………….) 
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