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กลุ่มตรวจสอบภายใน        
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน                           กุมภาพันธ์ 2563 



ค ำน ำ 
                    การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจคุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิง เป็นการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับภารกิจหลักของกรมธุรกิจพลังงาน ในการก้ากับดูแลควบคุมผู้ค้าน้้ามันเชื้อเพลิงตาม
พระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ให้จ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกต้องตาม
มาตรฐาน โดยการตรวจสอบคุณภาพน้้ามันด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ
น้้ามันเชื้อเพลิง จังหวัดชลบุรี  ซึ่งในปี 2561 มีครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ 2 รายการได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 จากส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และต่อมาปี 2562 มีระบบการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิงแบบ 4.0 (Laboratory 
Information Management System: LIMS) ใช้บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศห้องปฏิบัติการ สอดคล้อง
กับภารกิจการก้ากับดูแลควบคุมผู้ค้าน้้ามันเชื้อเพลิงด้วยการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยยกระดับ
ความสามารถห้องปฏิบัติการที่สามารถจัดการข้อมูลกระบวนการตรวจคุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิงให้ได้มาตรฐาน 
มีผลการทดสอบคุณภาพน้้ามันแต่ละประเภทอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC17025                   

                   ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งท้าหน้าที่สอบทานการประเมินการควบคุมภายในและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงาน เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานมีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่ง และนโยบายที่ก้าหนด จึงจ้าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตรวจสอบ รวมถึง 
กฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบส้าเร็จ และมีประสิทธิภาพ 
 
                  ดังนั้นการจัดท้าคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจคุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิงจึงเป็น
เครื่องมือ และแนวทาง ที่ช่วยให้บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายในสามารถน้าไปใช้ในการปฏิบั ติงาน
ตรวจสอบให้ส้าเร็จลุล่วงได้ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการด้าเนินการตรวจสอบ
ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ และที่ก้าหนด  โดยหวังว่าคู่มือการตรวจสอบฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวได้ 
 
 
                                                                        

 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน 
                                                                                                กุมภาพันธ์ 2563 
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                                  บทที่ ๑ 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
          พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน ปฏิบัติหน้าที่งานให้ความเชื่อมั่น (Assurance) และงาน           
ให้คําปรึกษา (Consulting) อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 
รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ของกรมธุรกิจพลังงาน เพ่ือให้สามารถเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการ ให้มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และ
สนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานในส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับ
ดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
          กรมบัญชีกลางกําหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ที่สอดคล้อดกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน 16 ประเด็น โดยประเด็นที่ 10 เรื่อง นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน 
กําหนดให้มีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่กําหนดขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานที่
ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงาน และให้มีการทบทวนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็น
ปัจจุบันตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2040   
          การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตรวจคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง เป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับภารกิจหลัก
ของกรมธุรกิจพลังงาน ในการกํากับดูแลควบคุมผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2543 ให้จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน โดยการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันด้วย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง จังหวัดชลบุรี ซึ่งในปี 2561           
มีครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ 2 รายการได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO/IEC 17025 จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และต่อมาปี 2562 มีระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงแบบ 4.0 (Laboratory Information Management System: LIMS) ใช้
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศห้องปฏิบัติการ สอดคล้องกับภารกิจการกํากับดูแลควบคุมผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิง
ด้วยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการที่สามารถจัดการข้อมูล
กระบวนการตรวจคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงให้ได้มาตรฐาน มีผลการทดสอบคุณภาพน้ํามันแต่ละประเภทอย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 
            ดังนั้นการจัดทําคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ธพ. จึง
เป็นเครื่องมือ และแนวทาง ที่ช่วยให้บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายในสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบให้สําเร็จลุล่วงได้ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการดําเนินการตรวจสอบต่างๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐที่ และมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในที่กําหนด 
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ขอบเขตกำรจัดท ำคู่มือ 
 ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบกิจกรรม การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
ของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
2. หน่วยรับตรวจหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทางในการตรวจสอบที่ชัดเจนและสามารถ

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบล่วงหน้าได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
           3.   เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
           4.   เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐที่กําหนด 
 
กฎหมำย และ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 
2. ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรวจสอบ และการจัดการ

ตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2560 
           3. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เกี่ยวกับการกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง   
ค ำจ ำกัดควำม 

1. กำรตรวจสอบภำยใน คือ การให้ความเชื่อมั่น และให้คําปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 
เพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

1.1  ผู้ตรวจสอบ หมายถึง ผู้ตรวจสอบภายในของกรมธุรกิจพลังงาน 
1.2 หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดําเนินการ

ตรวจสอบ 
1.3  กระดาษทําการ หมายถึง เอกสารหลักฐานที่ได้มาจากการรวบรวม และจัดทําขึ้นในช่วง

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อาจอยู่ในรูปของ ตาราง การวิเคราะห์ เอกสารหรือแบบฟอร์มที่มีการ
จัดทําขึ้น เพ่ือใช้บันทึก สรุปข้อตรวจพบ ผลการตรวจสอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการตรวจสอบภายใน 
 

2. กำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง คือ ภารกิจงานในการการกํากับดูแลผู้ค้าน้ํามันให้จําหน่าย
น้ํามันเชื้อเพลิงที่มีคุณลักษณะถูกต้องตามมาตรฐาน และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้น้ํามันที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามประกาศที่กฎหมายกําหนดเหมาะสมกับการใช้งาน โดยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันของ
สถานประกอบการประเภทผู้ค้าน้ํามันตามพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543 ทั้งที่เป็นลูกค้า
ภายในและ ลูกค้าภายนอก  

2.1 แผนการตรวจคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง หมายถึง แผนที่กองคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงจัดทําข้ึนปี
ละ 1 ครั้ง โดยกําหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานตรวจคุณภาพน้ํามันไว้อย่างชัดเจน  

2.1  ห้องปฏิบัติการ หมายถึง ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่น 
2.2  น้ํามันเชื้อเพลิง หมายถึง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน 

น้ํามันก๊าด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันหล่อลื่น และ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือสิ่ง
หล่อลื่น ก๊าซธรรมชาติ น้ํามันดิบ หรือสิ่งที่ ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพ่ือให้ได้มา              
ซึ่งผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้น และให้หมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือสิ่งหล่อลื่นตามที่
รัฐมนตรีกําหนดให้เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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        2.3 ผู้ค้าน้ํามัน หมายถึง ผู้ทําการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง โดยซื้อ นําเข้ามาในราชอาณาจักร หรือได้มา
ไม่ว่าด้วยประการใดเพ่ือจําหน่าย และให้หมายความรวมถึงผู้กลั่นหรือผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงด้วย แต่ทั้งนี้             
ไม่รวมถึงผู้ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 
             2.4 ผู้ค้าน้ํ ามันหล่อลื่น หมายถึง ผู้ผลิตน้ํ ามันหล่อลื่น ผู้นํ าเข้าน้ํ ามันหล่อลื่น และผู้ค้า
น้ํามันหล่อลื่นที่เป็นเจ้าของชื่อในการทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้าที่ใช้หรือใช้กับน้ํามันหล่อลื่น 

               2.5 ลูกค้าภายใน หมายถึง กรมธุรกิจพลังงานที่ปฏิบัติงานตามแผน 
           2.6 ลูกค้าภายนอก หมายถึง หน่วยราชการของกรมธุรกิจพลังงานที่ปฏิบัติงานนอกแผนการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง และหน่วยงานราชการอ่ืน ที่ขอรับบริการตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน
เชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน 
           2.7 Moblile Lab หมายถึง หน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ เป็นรถยนต์ตู้ที่
ติดตั้ งอุปกรณ์พร้อมเครื่องมือตรวจสอบคุณ ภาพน้ํ ามัน เชื้ อเพลิงภาคสนาม มี เจ้าหน้าที่ ซึ่ งเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความชํานาญด้านน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2 คน ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันทุกชนิดที่จําหน่าย ณ สถานีบริการ ทั่วประเทศ 
           2.8 สถานีบริการ หมายถึง สถานที่สําหรับจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้แก่ประชาชนโดยวิธีเติมหรือใส่ลง
ในที่บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ โดยใช้มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งวัด
ตวงวัดที่ติดตั้งไว้ประจํา และให้หมายความรวมถึงสถานที่จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้แก่ประชาชนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
           2.9 ผู้ขนส่งน้ํามัน หมายถึง ผู้ที่รับจ้างทําการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งมิใช่เป็นของตนเอง โดยใช้
ยานพาหนะสําหรับขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ 
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บทที่ 2 
กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น 

 
           การสํารวจเบื้องต้นเป็นขั้นตอนในระหว่างการวางแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เพ่ือนําข้อมูล
ที่ได้มากําหนดประเด็น วิธีการตรวจสอบ ที่เหมาะสม โดยสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่ในระบบ
สารสนเทศของกรมธุรกิจพลังงาน ได้เช่น แผนปฏิบัติราชการประจําปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถสํารวจจากข้อมูลอ่ืนที่มีอยู่เช่น งานตรวจสอบปีงบประมาณก่อน  หรือ
ข้อมูลการประชุมแผนงาน/ภารกิจต่างๆภายในกรมธุรกิจพลังงาน  
          การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง  ของ กองคุณภาพน้ํามัน
เชื้อเพลิง (กคน.) มีแนวทางในการสํารวจข้อมูลดังนี้ 

กำรส ำรวจข้อมูล แหล่งข้อมูล ข้อมูลที่ได้ 
1. สํารวจข้อมูลการตรวจสอบ
ปีงบประมาณก่อน 
    
     

-แผนปฏิบติงาน  
(Engagement Plan) ปีก่อน 
-รายงานผลการตรวจสอบปีก่อน 

1.ทราบว่ามีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิงก่อนหน้าเมื่อ
ปีงบประมาณ 2558  
2.ทราบประเด็นและวิธีการตรวจสอบ
ที่ผู้ตรวจสอบคนก่อนได้จัดทําไว้และ
นํามาใช้เป็นแนวทางโดยการปรับปรุง
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
3.ทราบผลการตรวจปีก่อนเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการกําหนดประเด็นการ
ตรวจสอบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและ
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ 

2. ข้อมูลในระบบสารสนเทศ              
กรมธุรกิจพลังงาน  

1.แผนปฏิบัติราชการ  
เข้าเว็บ เว็บไซต์ 
http://www.doeb.go.th 
และ คลิกท่ี นโยบายและแผน
พลังงาน แผนปฏิบัติราชการ  
2. คู่มือปฏิบัติงานตรวจคุณภาพ 
น้ํามัน  
เว็บไซต์  
http://intranet.doeb.go.th/2019 
และ คลิกท่ี  PMQA  หมวด6 
  คู่มือการปฏิบัติงานกองคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิง (กคน.) และหาคู่มือที่
เกี่ยวข้อง 
 

1.ทราบว่ามีแผนปฏิบัติราชการ 
โครงการ/แผนงาน:การตรวจคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิงของกคน.ที่กําหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายการดําเนินงานไว้ 
ใช้เป็นข้อมูลการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด (PA) 
2.ทราบว่ามีคู่มือปฏิบัติงานการจัดการ
กระบวนงาน (PMQAหมวด6) แสดง
รายละเอียด กระบวนงานวิธีการปฏิบัติงาน
ตรวจคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของ กคน. 
ที่เก่ียวข้อง  
ใช้ เป็ นข้อมู ล ในการตรวจสอบ
เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน (OA)     
   

http://www.doeb.go.th/
http://intranet.doeb.go.th/2019
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กำรส ำรวจข้อมูล แหล่งข้อมูล ข้อมูลที่ได้ 
3. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 1. พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ.2543 
 
 
 
 
 
 
2. ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วย
วิธีการเก็บตัวอย่างน้ามันเชื้อเพลิงมา
ตรวจสอบ และการจัดการตัวอย่าง
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2560 

1. ทราบว่าแผนการตรวจคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิง ของ กคน.เป็นภารกิจ
การกํากับดูแลผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิงตาม 
พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ.2543 หมวด 4 เรื่องการกําหนด
และควบคุมคุณภาพน้ํามัน และ หมวด
5 อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
2. ทราบว่าการจัดเก็บตัวอย่างน้ํามัน
เชื้อเพลิง เพ่ือนําตรวจสอบคุณภาพมี
ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
จัดทําเอกสารหลักฐานการจัดเก็บ
ตัวอย่าง  
  ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบได้ (CA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4. สัมภาษณ์/สอบถาม ประสานงานสอบถาม/สัมภาษณ์ 
เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของแผนการ
ตรวจคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงกับหน่วย
รับตรวจ 

1. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการตรวจ
คุณภาพน้ํ ามันว่าปีที่ จะ ตสน. จะ
ตรวจสอบมีแผนย่อยกี่แผนประกอบไป
ด้วยอะไรบ้ าง เช่น  ปี งบประมาณ 
2562 แผนการตรวจสอบน้ํ ามัน
เชื้อเพลิง ของ กคน. มี 2 แผนใหญ่  
5 แผนย่อยคือ 
1. การตรวจสอบคุณ ภ าพน้ํ ามั น
เชื้อเพลิงส่วนกลาง   
    1.1 แผนงานตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิงของโรงกลั่นคลังน้ํามัน 
    1.2 แผนงานตรวจสอบคุณภาพ
น้ํ ามันหล่อลื่น  และก๊าซธรรมชาติ
สําหรับยานยนต์ 
     1.3 แผนงานตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถานประกอบการ
ของผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 
2. แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน
เชื้อเพลิงส่วนภูมิภาค 
   2.1 แผนขยายขีดความสามารถ
ด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ํ ามัน
เชื้อเพลิง   
    2.2 แผนงานตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิงโดยให้พลังงานจังหวัด
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หมายเหตุ : การสํารวจข้อมูลเบื้องต้นใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามการ
ตรวจสอบแต่ละกิจกรรม ช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถกําหนดประเด็นที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
สามารถจัดทําแนวทางและวิธีการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นข้อมูลที่ได้ก่อนดําเนินการ
ตรวจสอบหรือก่อนการที่จะรับเอกสารข้อมูลประกอบการตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจ ดังนั้นข้อมูลที่ได้การ
สํารวจเบื้องต้นไม่ใช่ข้อตรวจพบหรือสรุปผลการตรวจสอบ แต่สามารถนําไปใช้ประกอบการตรวจสอบเพ่ือสรุป
ผลได้ 
 
            
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จัดเก็บตัวอย่าง 
ใช้เป็นข้อมูลการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด (PA) 
การบริหารงานใช้บรรลุผลสําเร็จ (MA) 
ได ้
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บทที่ 3 
แผนกำรตรวจคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง 

 
          กองคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง (กคน.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เป็นภารกิจหลัก ของกรมธุรกิจพลังงาน             
มีหน้าที่ในการพัฒนาและกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํามัน กํากับดูแลลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง
ในการค้าน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนการกระทําผิด
และการดําเนินคดีด้านคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง  

การตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ของ กองคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง เป็นภารกิจหน้าที่เพ่ือการ
กํากับดูแลผู้ค้าน้ํามันให้จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีคุณลักษณะถูกต้องตามมาตรฐาน และเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ได้ใช้น้ํามันที่มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศที่กฎหมายกําหนดเหมาะสมกับการใช้งาน โดยดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันของสถานประกอบการประเภทผู้ค้าน้ํามันตามพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 ทั้งท่ีเป็นลูกค้าภายในและ ลูกค้าภายนอก 
          แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงกําหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานตรวจคุณภาพ
น้ํามันในแต่ละปี โดยมีการบริหารจัดการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ส่วนงานได้แก่ ส่วนวิเคราะห์
น้ํามันหล่อลื่น ส่วนวิเคราะห์น้ํามันเชื้อเพลิง และ ส่วนตรวจสอบ ซึ่งมีสถานปฏิบัติงานตั้งอยู่ ที่ จังหวัดชลบุรี 
และมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งใช้สําหรับการดําเนินการทางวิทยาศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ และทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
          ปีงบประมาณ 2560 กองคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ดําเนินการจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการยกระดับ
ความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ISO 17025  
ต่อมาในปีงบประมาณ 2561 ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามมาตรฐาน มอก. 2 รายการ คือ เครื่องกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติ และเครื่องหาจุดวาบไฟ
น้ํามันหล่อลื่นแบบอัตโนมัติ กับ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
         ต่อมาในปีงบประมาณ 2562 กองคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือดําเนิน
โครงการ “โครงการยกระดับระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ํามัน
เชื้อเพลิงแบบ 4.0 (Laboratory Information Management System: LIMS) เป็นโครงการที่ใช้บริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศห้องปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับระบบ ISO/IEC 17025 มีขั้นตอนการดําเนินงาน
สอดคล้องกับภารกิจการกํากับดูแลควบคุมผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิง ด้วยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดป้องกันความผิดพลาดจากการถ่ายโอนข้อมูลเดิมที่
ทําด้วยมือ ให้มีฐานข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบได้ครบถ้วน เช่น หน่วยงานต่างๆ ผู้รับบริการ ผู้ค้าน้ํามัน รายงานผล
การทดสอบ รวบรวมเป็นฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบสามารถใช้ในการจัดการข้อมูลกระบวนการ
ทํางานเริ่มตั้งแต่ ลงทะเบียนรับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง (Pre Login ) การทบทวนคําขอบริการ (Login)               
การมอบหมายงานทดสอบ (Work Assignment) การบันทึกผลการทดสอบ (Results Entry) การจัดทํา
รายงานผลการทดสอบ (COA Reports)  พิจารณาผลการทดสอบและตรวจสอบรายงานผลการทดสอบ (COA 
Approval)  และจัดทําหนังสือแจ้งผลการทดสอบ โดยระบบสามารถพิมพ์ QR Code ของตัวอย่างเพ่ือใช้ใน
การติดตามผลการทดสอบได้ นอกจากนี้ระบบสามารถจัดการข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ผู้ปฏิบัติงาน  
ผู้รับบริการ และการตรวจ/ติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีการใช้งานระบบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน
ตามแผน ของงานวิเคราะห์น้ํามันเชื้อเพลิง (วช.) และวิเคราะห์น้ํามันหล่อลื่น (วล.) ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้น 
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 แผนกำรตรวจคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปี 2562 

 
   
   
   
 
 
 
 
     
    
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กองคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 

กลุ่มวิเครำะห์น้ ำมันเชื้อเพลิง กลุ่มตรวจสอบ 
 

กลุ่มวิเครำะห์น้ ำมันหล่อลื่น 

 
 

พลังงำนจังหวัด 
 

หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ 
ประจ ำส ำนักงำนพลังงำนจังหวัด 

1 แผนตรวจสอบ
คุณภาพน้ํามัน

เชื้อเพลิงของโรงกลั่น 
คลังน้ํามัน 

 

2.แผนงานตรวจสอบ
คุณภาพ

น้ํามันหล่อลื่น และ
ก๊าซธรรมชาติสําหรับ

ยานยนต ์

3. แผนงานตรวจสอบ
คุณภาพน้ํามัน

เชื้อเพลิง ณ สถาน
ประกอบการของผู้คา้

น้ํามันเชื้อเพลิง 

4. แผนขยายขีด
ความสามารถดา้นการ

ตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ

ยานยนต ์

5. แผนงาน
ตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิงโดย
ให้พลังงานจังหวัด
จัดเก็บตัวอย่าง 

 

ตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิงของ      

โรงกลั่นและคลังน้ํามัน
ตาม มาตรา 7 ผู้ค้า
น้ํามันตามมาตรา 10 

ผู้ผลิตไบโอดเีซล 
(B100) และผู้ผลิตเอ

ทานอล จํานวน         
163 ราย 350 ตัวอยา่ง 
 

ตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันหล่อลื่น จํานวน 

118 ราย 240 
ตัวอย่าง และ 

ตรวจสอบคุณภาพ
ก๊าซธรรมชาติสําหรับ

ยานยนต์ (NGV) 
จํานวน 150 ราย 

150 ตัวอย่าง 
*รวม  268 ราย 
390 ตัวอย่าง 

ตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิง         

ณ สถานประกอบการ
ของผู้ค้าน้ํามัน 2,880 
ราย 6,920 ตัวอย่าง 
แบ่งเป็น สถานีบริการ  
2,802 ราย 6,780 
ตัวอย่าง ร้านค้าน้ํามัน
เชื้อเพลิง 39 ราย 70 
ตัวอย่าง และ ผู้ขนส่ง

น้ํามันเชื้อเพลิง        
39 ราย 70 ตัวอย่าง 

*รวม  268 ราย 390 

ตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิงโดย
หน่วยตรวจสอบ
คุณภาพน้ํามัน

เชื้อเพลิงเคลื่อนที่         
(รถ Mobile) ประจํา
สํานักงานพลังงาน

จังหวัด 4  จังหวดั ทีอ่ยู่
ในเขตความรับผิดชอบ 

รวม 23 จังหวัด 
2,000 ราย            
4,200 ตัวอยา่ง 

 

จัดเก็บตัวอย่าง
น้ํามันเชื้อเพลิงจาก
สถานีบริการที่อยู่ใน
เขตความรับผดิชอบ

และนําส่งให้            
กองคณุภาพน้ํามัน
เชื้อเพลิง (กคน.) 

ดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํามัน

เชื้อเพลิง จํานวน  
4,170 ราย         

4,170 ตัวอย่าง 
 

ส่งรายงานผล
การตรวจสอบ ส่งตัวอย่าง

น้ํามัน 
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ภำรกิจงำน/กำรด ำเนินงำน/โครงกำร 

ที่ส ำคัญของกองคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               1. แผนกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง 
เป็นภารกิจงานการกํากับดูแลผู้ค้าน้ํามันให้จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีคุณลักษณะถูกต้องตาม
มาตรฐาน และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้น้ํามันที่มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศท่ีกฎหมาย
กําหนดเหมาะสมกับการใช้งาน  โดยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันของสถานประกอบการ
ประเภทผู้ค้าน้ํามันตามพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543  รวมทั้งร้านค้าน้ํามัน
เชื้อเพลิง ผู้ผลิตไบโอดีเซล  ผู้ผลิตเอทานอลแปลงสภาพและผู้ผลิตน้ํามันหล่อลื่น 
   

2. โครงกำรยกระดับควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของห้องปฏิบัติกำรด้ำนกำรตรวจสอบ
คุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรฐำน ISO 17025 

 เป็นโครงการที่มีขึ้นเพ่ือยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการด้านการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   
 ปี 2560 จ้างบริษัทที่ปรึกษาดําเนินโครงการ ในการพัฒาบุคคลากรให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ และทักษะในการทํางานให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น  การจัดวาง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025  ให้กับห้องปฏิบัติการและจัดทําระบบเอกสารคุณภาพและ
ข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กับ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
 ปี 2561  ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน  ISO/IEC 
17025 ส ำหรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ คือเครื่องกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติ 2 
เครื่อง และ เครื่องหาจุดวาบไฟน้ํามันหล่อลื่นแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง 

3. โครงกำรยกระดับระบบกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศของห้องปฏิบัติกำร        
         ทดสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงแบบ 4.0 

 ปี 2562 ดําเนินการจัดจ้างบริษัทจัดทําการจัดการข้อมูลสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงแบบ 4. (Laboratory Information Management System: 
LIMS) ใช้บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศห้องปฏิบัติการ ที่เชื่อมโยงกับระบบ ISO/IEC 17025 
มีขั้นตอนการดําเนินงานสอดคล้องกับภารกิจการกํากับดูแลควบคุมผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิง ด้วย
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุดป้องกันความผิดพลาดจากการถ่ายโอนข้อมูลเดิมที่ทําด้วยมือ ให้มีฐานข้อมูลต่างๆ เข้าสู่
ระบบได้ครบถ้วน รวบรวมเป็นฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 



๑๐ 

 

 
บทที่ 4 

กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายใน ด้วยความอิสระปราศจากการแทรกแซงใน
การทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
บริการให้ความเชื่อมัน บริการให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของ
องค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดย
ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานดังนี้ 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กำรตรวจสอบภำยใน 

พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561 
     มาตรา 79  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

2. กำรควบคุมภำยใน 3. กำรกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และหลักหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2561 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 

เก ณ ฑ์ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ง า น
ตรวจสอบภายในภาครัฐ 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การสํารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เรื่อง/กิจกรรมที่จะดําเนินการตรวจสอบ การจัดทําแผนปฏิบัติงาน การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบ 
ตลอดจนการรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

 
แผนภำพ (flow chart) 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

 

กำรปฏิบัติงำน 
              (In put) 

ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำน 
(Out Put) 

 
 
 
 

1.1 สํารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
ของ กองคุณภาพน้ํามันในปีงบประมาณที่
จะดําเนินการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
1 .2  ศึ กษ า กฎห มาย  ระ เบี ยบ 
หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
1.3 ศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน
ก ารต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ าพ น้ํ า มั น
เชื้อเพลิง 
 
 
1.4  ศึกษางานตรวจสอบปีงบประมาณ
ก่อน 

1.1.1 ทราบว่ามีแผนการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปี 
1.1.2 ทราบเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่กําหนด
ไว้ในแต่ละแผนงานย่อยเช่นการกําหนด
จํานวนราย จํานวนตัวอย่างของน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่นํามาตรวจสอบคุณภาพ 
1.1 .3  ทราบผู้ รับผิ ดชอบ ในแต่ละ
แผนงานย่อย  
 
1.2.1 ทราบว่าการดําเนินงานตามแผน
ตรวจสอบคุณ ภาพน้ํ ามั น เชื้ อ เพลิ ง 
เป็นไปตาม พ.ร.บ การค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2543  
1.2.2 ทราบว่ามีหลักเกณฑ์วิธีการใน
การจัดเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง 
1.3.1 ทราบว่ามีคู่มือปฏิบัติงาน (PMQA) 
หมวด 6 (การจัดการกระบวนการ) ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบ
คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง  
 
1.4.1 ทราบวิธีการ/แนวทางในการ
ตรวจสอบ 

 2.1  กําหนดประเด็นการตรวจสอบ 
2.2  กําหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
2.3  กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ 
2.4  กําหนดวิธีการตรวจสอบ 
2.5   กําหนดระยะเวลาการตรวจสอบ 
2.6  กําหนดทรัพยากรที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบมีทิศทาง/แนวทางในการ
ตรวจสอบทราบว่าจะตรวจสอบในเรื่อง
ใดด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับ
ตรวจใด ใช้ระยะเวลาตรวจสอบเท่าไหร่  
*การวางแผนที่ดีช่วยให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา          
ที่กําหนด 
 
 

      1. การสํารวจ 
ข้อมูลเบื้องต้น 

2.การวางแผนปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) 
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แผนภำพ (flow chart) 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

กำรปฏิบัติงำน 
              (In put) 

ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำน 
(Out Put) 

  
แจ้ งหน่ วยรับตรวจเพ่ือให้ ทราบ
หลักเกณฑ์  ขอบเขต และวิธีการ
ตรวจสอบ  

 
มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างหน่วยงานรับตรวจกับกลุ่ ม
ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
ขอบเขต และวิธีการตรวจสอบ ก่อน
ดําเนินการตรวจสอบ  

  
4.1 รวบรวมข้อมูลโดยจัดทําเป็น
กระดาษทําการ 
4.2 วิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 สรุปผลการตรวจสอบ 

 
4.1 มีข้อมูลการตรวจสอบที่เป็นรูปแบบ
สามารถใช้ ในการวิ เคราะห์และเป็น
หลักฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
4.2  มีข้อสรุปผลการตรวจสอบตาม
ประเด็นและวัตุประสงค์ท่ีกําหนด 
4.3  ใช้เป็นข้อมูลในการสอบทานผล
การตรวจสอบของหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

  
แจ้งหน่วยรับตรวจเพ่ือให้ทราบผล
การตรวจสอบเบื้องต้น  

 
หน่วยรับตรวจทราบผลการตรวจสอบ
เบื้องต้นและเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วย
รับตรวจสามารถชี้แจ้งเกี่ยวกับประเด็น
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตของ ต่างๆ ตสน. 
เพ่ือนําข้อมูลสรุปเป็นรายงานผลการ
ตรวจสอบที่สมบูรณ์ต่อไป 

  
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอ
ต่อ อธิบดี ประกอบด้วย 
-บทสรุปผู้บริหาร 
-วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
-ขอบเขตการตรวจสอบ 
-สรุปผลการตรวจสอบ 
-ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/แนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) 
 
 
 

 
ท่ านอธิบดีทราบผลการปฏิบั ติ งาน
ตรวจสอบของ ตสน. ซึ่งเป็นการสรุปผล
การตรวจสอบที่เป็นสาระสําคัญรวมถึง 
ผลกระทบ/ความเสี่ยงและการควบคุม  
การแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์  โดยรายงานต้องเป็น
ข้อมูลที่ ถูกต้อง เที่ ย งธรรม  ชัด เจน 
รัด กุ ม  และสร้ า งส รรค์  ค รบ ถ้ ววน  
เพ่ื อ ให้ ส าม ารถ เป็ น เค รื่ อ งมื อ ขอ ง
ผู้ บ ริห ารใน การต รวจสอบ ติ ด ตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจ
กํากับดูแลผู้ค้าน้ํามันให้จําหน่ายน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่มีคุณลักษณะถูกต้องตาม 

3. ประชุมเปิด 
การตรวจสอบ 

4.  การตรวจสอบ 

5. ประชุมปิดการ
ตรวจสอบ 

6. รายงานผลการ
ตรวจสอบ 
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แผนภำพ (flow chart) 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

 

กำรปฏิบัติงำน 
              (In put) 

ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำน 
(Out Put) 

  มาตรฐาน และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ได้ใช้น้ํ ามันที่มีคุณภาพเป็นไปตาม
ประกาศที่กฎหมายกําหนดเหมาะสมกับ
การใช้งาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การ
บริหาร ความเสี่ยง การควบคุมและการ
กํากับดูแลที่ดี (Good Governance) 

  
สําเนารายงานการตรวจสอบแจ้งให้
หน่วยรับตรวจทราบ 

 
หน่วยรับตรวจทราบสาระสําคัญของผลการ
ตรวจสอบในรูปแบบรายงานผลที่ผ่าน
ความเห็นชอบจาก อธิบดี  และหาก
กรณีมีข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตุ สามารถ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ ตสน. 
  

  
ติ ด ต าม ผ ล ก ารต รวจ ส อบ ต าม
ระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 30 วัน
นับจากท่ีแจ้งผลการตรวจสอบ)  

 
มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบ และมีเกณฑ์กําหนดไว้
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. ติดตามผลการ
ตรวจสอบ 

7. แจ้งผลการตรวจสอบ 
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บทที่ 5 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน (Engagement Plan) 

        
1. ควำมหมำย   

แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) แผนการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทําเป็นลายลักษณ์
อักษรตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจากจากผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ว่าจะตรวจสอบเรื่องใด เป็น
การตรวจสอบประเภทใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้เท่าใด 
จึงจะทําให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ  

แผนการปฏิบัติงานเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถดําเนินการตรวจสอบอย่างมีทิศทาง
และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้ไม่ว่าจะเป็น เวลา บุคคลากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะ
เกิดขึ้น เช่นค่าเดินทางไปตรวจสอบภาคสนาม เป็นต้น  ซึ่งมีความจําเป็นอย่างมาก หากผู้ตรวจสอบมีการ
วางแผนปฏิบัติงานที่ดี ก็จะส่งผลให้การดําเนินงานตรวจสอบสําเร็จมากยิ่งขึ้น ฉนั้นผู้ตรวจสอบจะต้องให้
ความสําคัญกับการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ซึ่ งได้กําหนดวิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ประเด็น                
การตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับวัตุประสงค์ไว้ ทําให้งานตรวจสอบสําเร็จและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่
กําหนด ทั้งนี้แผนการตรวจสอบสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์การตรวจสอบ ซึ่ง
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายในด้วย  

2. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพ่ือให้มีการกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
 ๒.๒ เพ่ือใช้ควบคุมหรือสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบให้เป็นไป
ตามข้ันตอนหรือวิธีการตรวจสอบที่กําหนดในแผนการปฏิบัติงาน 

๓. ประโยชน์ 
 ๓.๑ ช่วยในการมอบหมายงานตรวจสอบ ในแผนการปฏิบัติงานจะกําหนดวิธีการตรวจสอบไว้อย่าง
ละเอียดในแต่ละกิจกรรม ซึ่งอาจมีวิธีการตรวจสอบที่มีความยากง่ายต่างกัน และมีปริมาณงานตรวจสอบ               
ไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงอาจใช้แผนการปฏิบัติงานช่วยในการกําหนดว่าผู้ตรวจสอบภายในคนใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ
เรื่องอะไร ทั้งนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกับปริมาณงานตรวจสอบและความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ๓.๒ ช่วยในการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและประหยัดเวลา ในแผนปฏิบัติงานจะกําหนดขั้นตอน
การตรวจสอบของกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบเอาไว้ล่วงหน้า ทําให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบขั้นตอน  
การตรวจสอบ ซึ่งทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 ๓.๓ ช่วยในการควบคุมหรือสอบทานการปฏิบัติงาน ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสามารถใช้
แผนการปฏิบัติงานช่วยในการควบคุมให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานที่กําหนด พร้อมทั้งสอบทานว่าการปฏิบัติงานดังกล่าว มีผลการตรวจสอบโดยสรุปอย่างไร   
มีจุดใดที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือไม่ หรือควรมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้าง 
 ๓.๔ เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน  แผนการปฏิบัติ งานถือเป็นกระดาษทําการอย่างหนึ่ ง                      
ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานโดยระมัดระวังรอบคอบ และเป็นไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในหรือไม่ 
 ๓.๕ เป็นคู่มือในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานครั้งต่อไป การตรวจสอบแต่ละกิจกรรมผู้ตรวจสอบ
สามารถนําแผนการปฏิบัติงานครั้งก่อนมาปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับงานตรวจสอบปีปัจจุบัน และเมื่อ
ดําเนินการตรวจสอบไปแล้ว อาจพบว่ายังมีปัญหาหรือรายละเอียดบางอย่างไม่ถูกต้อง ก็สามารถนํา                  



๑๕ 

 

แผนการปฏิบัติงานเดิมมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้แผนการปฏิบัติงานสมบูรณ์และเหมาะสมกับงานตรวจสอบ                 
ครั้งต่อไป 
 

4. รำยละเอียดแผนปฏิบัติงำน  
 ๕.๑ ส่วนประกอบของแผนการปฏิบัติงาน 
             ๕.๑.๑ หน่วยรับตรวจ กําหนดกิจกรรมที่ตรวจสอบ ณ หน่วยรับตรวจใด 
       5.1.2 ประเภทการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องระบุประเภทการตรวจสอบในแต่ละ
กิจกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย  
                                (๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ของข้อมูลรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน 
และประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ว่ามีความเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า 
ข้อมูล ที่บันทึกและปรากฏในรายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องและสามารถสอบทานได้ รวมทั้ง
สามารถ ป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่างๆ ได้ 
                       (2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) เป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของส่วนราชการว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้อง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร  
                                 (3) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operational Auditing) 
เป็นการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตามท่ีฝ่าย
บริหารกําหนดไว้ เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพของการดํา เนินงานว่าแต่ละ
หน่วยงานมีระบบ การควบคุมภายในที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
                                (4) การตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Auditing) เป็นการตรวจสอบที่เน้นถึงผลงาน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีปริมาณ
แค่ไหน คุณภาพอย่างไร และผลงานที่ได้ทันต่อการนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่ โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์
เป็นไป ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่
เหมาะสม  
                       (๕) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
เป็นการตรวจสอบ งานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน เพ่ือให้ทราบว่าระบบงานมีความถูกต้อง เชื่อถือ
ได้และข้อมูลที่ได้ จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและ
การเก็บรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล  
                                (6) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการ
บริหารงานว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้าน
ต่างๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดี (Good Governance) ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 
 



๑๖ 

 

 5.1.3 ประเด็นการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องกําหนดประเด็นการตรวจสอบว่ามีประเด็น
การตรวจสอบที่สําคัญอะไรบ้าง มีจุดมุ่งหมายที่แสดงให้ทราบหรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องอะไร ซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  

        ตัวอย่างการกําหนดประเด็นการตรวจสอบ : การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจคุณภาพน้ํามัน
เชื้อเพลิง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่ 1 : กำรปฏิบัติงำนตำมแผนตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงปี 2562 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ทราบว่ามีเอกสารหลักฐานการบันทึกการเก็บข้อมูลการรับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง 
เป็นไปตามข้ันตอน/กระบวนการ และออกเอกสารการรับตัวอย่างน้ํามันตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด  
                  2. เพ่ือให้ทราบว่าผลการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปี 2562เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด 
วิธีกำรตรวจสอบ    

               1.ตรวจสอบการดําเนินงานตรวจคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นไปตามพระราชบัญญัติการค้า
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 และการจัดเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือนํามาตรวจสอบคุณภาพเป็นไปตาม
ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรวจสอบ และการจัดการตัวอย่าง
น้ํามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ.2560 (CA)  
               2. ตรวจสอบว่ามีคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงและมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานเป็นตามที่คู่มือปฏิบัติงานกําหนด (OA) 
              3. ตรวจสอบว่าผลการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นไปตามแผนที่กําหนด (PA) 

 
 

 

ประเด็นที่ 2 : กำรเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปี 2562 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ํามัน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่กําหนดเกี่ยวกับลักษณะและคุณภาพน้ํามัน และได้
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงตามแผนที่ อธิบดี อนุมัติ 
วิธีกำรตรวจสอบ    

1. ตรวจสอบการรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ํามันเพลิงโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปมีความน่าเชื่อถือ 
ถูกต้อง ครบถ้วน (IA) 

 
 

 

ประเด็นที่ 3 : กำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม 
วิธีกำรตรวจสอบ    

1. ประเมินการควบคุมภายในเกี่ยวกับการดําเนินงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ว่าหน่วยมี
กระบวนการควบคุม กํากับดูแล ที่เพียงพอเหมาะสมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจงานได้ 
 (MA,OA) 

 

 



๑๗ 

 

 ๕.๑.4 วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบประจําปี เป็นการระบุว่าการตรวจสอบต้องการที่จะทราบในเรื่องใด 

 ๕.๑.5 ขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรกําหนดปริมาณงานที่จะทําการทดสอบหรือตรวจสอบ 
ต้องใช้เอกสารหลักฐาน ข้อมูลประกอบการตรวจสอบใดบ้าง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์          
ในการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ ซึ่งควรกําหนดให้สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่กําหนด 

 ๕.๑.6 วิธี/คู่มือการปฏิบัติงาน ควรกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม 
ให้ชัดเจนและเพียงพอ ควรระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินผล และการบันทึก
ข้อมูลที่ได้รับระหว่างการบริหารงานตรวจสอบ พร้อมทั้งกําหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม อันจะช่วยให้
การตรวจสอบได้หลักฐานครบถ้วนและเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ประเด็นที่ควร
ตรวจสอบในรายละเอียดควรเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาสําคัญที่ได้จากการสํารวจข้อมูล  การประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง 

 ๕.๑.7 ชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาที่ตรวจสอบ ควรกําหนดชื่อผู้ตรวจสอบภายใน
และระยะเวลาตรวจสอบไว้ เพ่ือให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบกิจกรรมใดและประเด็นใดบ้าง 
รวมทั้งจะใช้เวลาในการตรวจสอบกี่วัน 
 
๔. ข้อควรค ำนึงถึงในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
          เพ่ือให้การจัดทําแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่สําคัญ
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้ตรวจสอบภายในควรคํานึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคที่มีผลทําให้การการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่บรรลุผลสําเร็จ และ
แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหา  
 ๔.๒ ควรกําหนดขอบเขตการตรวจสอบให้ชัดเจน 
           ๔.๓ ควรกําหนดวิธีการตรวจสอบที่จะทําให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานตรวจสอบที่
กําหนดไว้ 
          ๔.4 ควรกําหนดเทคนิคการตรวจสอบให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันและได้มาซึ่งหลักฐานที่ต้องการและ
เพียงพอต่อการแสดงความเห็นในรายงานผลการปฏิบัติงาน 
          ๔.5 ควรคํานึงถึงทรัพยากรที่จะใช้ในการตรวจสอบที่มีอยู่อย่างจํากัด ได้แก่ อัตรากําลัง ระยะเวลา 
และงบประมาณ  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

5. ตัวอย่ำงแผนปฏิบัติงำน :  

 
แผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement Plan) 

กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนตรวจคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง         
 ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕63 

หน่วยรับตรวจ : กองคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง (กคน.)  
ประเภทของกำรตรวจสอบ :  
         1. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือข้อบังคับ (Compliance Auditing) 
         2. การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance Auditing) 
ระยะเวลำที่ตรวจสอบ :   1– 31 ตุลาคม 2562 

ประเด็นกำรตรวจสอบ :  
         ๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
         2. การดําเนินงานตามแผนตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
         3. การประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ : 

1. เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติที่กําหนด 

2. เพ่ือให้ทราบว่าการดําเนินงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปี 2562 เป็นไปตามแผนฯ 
ที่ได้รับอนุมัติจาก อธพ. 
         3. เพื่อให้ทราบว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม  
ขอบเขตกำรตรวจสอบ : ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนตรวจคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2562         
วิธีกำรตรวจสอบ: 
   1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2562 
เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ วิธีการที่กําหนดไว้ 
          2. ตรวจสอบผลการดําเนินงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2562 เป็นไป
ตามแผนฯ ที่กําหนดไว้  
          3. ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน              
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง : 
 1. พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 

    2. ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรวจสอบ และการจัดการ
ตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2560 
ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ : 
         1. นางสาวศิริขวัญ ผลวิจิตร                   พนักงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
         2. นางสาวกัญญาพัชร      รักเมือง                       ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบในกำรสอบทำน : 
         1. นางสาวจารุวรรณ       ปรีชาเดช            หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 



๑๙ 

 

 
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนตรวจคุณภาพน้า้มันเชื้อเพลิง         
 

ประเด็นกำรตรวจสอบ/วัตถุประสงค์ วิธีกำรตรวจ กฎหมำย/ข้อมูลที่เกี่วข้อง 

๑. 1. การปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน
เชื้อเพลิง 
    เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบวิธีการปฏิบัติที่กําหนด 
      

 

 

1.1 สอบทานรายละเอียดแผนการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับ
อนุมัติจากอธิบดี 

1.2 สอบทานการปฏิบัติงานตาม
แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน
เชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2562 
เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติที่กําหนดหรือไม่ 

1.3 สอบทานว่ามีการรายสรุปผลการ
ปฏิบัติงานและได้แจ้งผลตรวจสอบ
คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 

1.4  สอบทานว่าได้ดําเนินคดีกับ
ผู้ประกอบการที่จําหน่ายน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่มีคุณลักษณะและคุณภาพ
ไม่เป็นไปตามประกาศ ของ กรม
ธุรกิจพลังงานไว้อย่างครบถ้วนแล้ว 

1.5 สอบทานเอกสารการควบคุม
ตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงที่นํามา
ตรวจสอบ ว่าได้มีการนําไปจําหน่าย 
ใช้ประโยชน์ หรือทําลาย โดยได้รับ
อนุมัติเห็นชอบจากอธิบดีหรือผู้ที่
อธิบดีมอบหมาย โดยจัดทําบัญชี
ควบคุมไว้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน 

1.พระราชบัญญัติการค้าน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.2543 

2.ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่า
ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างน้ํามัน
เชื้อเพลิงมาตรวจสอบ และการ
จัดการตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ.2560 

3.แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ํามนั
เชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2563 

4.คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 

5.บัญชีควบคุมตัวอย่างน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

6.รายสรปุผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง  
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ประเด็นกำรตรวจสอบ/วัตถุประสงค์ วิธีกำรตรวจ กฎหมำย/ข้อมูลที่เกี่วข้อง 

2. การดําเนินงานตามแผนตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิง 
   เพ่ือให้ทราบว่าการดําเนินงานตรวจสอบ
คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปี 2562 
เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติจาก อธพ. 

2.1 สอบทานผลการดําเนินงานตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในแผน
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
และแผนปฏิบัติราชการ 

1.แผนปฏิบัติราชการ ธพ .ปีงบประมาณ 
2562 
2.แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน
เชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2562 
3.รายสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 

3. การประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
    เพ่ือให้ทราบว่ามีระบบควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม 
 

ประเมินระบบการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการดําเนินงานตรวจสอบตาม
แผนตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําปีงบประมาณ 2562 วา่มีความ
เพียงพอเหมาะสมหรือไม่ 

รายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 

 

ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
แนวทางการแก้ไข 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................  
                  ผู้ตรวจสอบ               ผู้สอบทาน 

 
  (..........................................)    (..........................................) 
   นางสาวศิริขวัญ ผลวิจิตร      นางสาวจารุวรรณ  ปรีชาเดช 

          พนักงานวิชาการตรวจสอบภายใน              หวัหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
           วันที่........./ตุลาคม/...25๖2...    วันที่........./ตุลาคม/...25๖2... 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

บทที่ 6 
กำรรวบรวมข้อมูลในกระดำษท ำกำร  

และสรุปผลกำรตรวจสอบ 
 

      6.1 กระดำษท ำกำร (working paper) คือ แบบฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นในการตรวจสอบมาไว้ที่
เดียวกันเป็นเครื่องมือสําคัญที่ผู้ตรวจสอบจัดทําขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมหรือ
จัดทําในระหว่างการตรวจสอบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลและจัดทํารายงานการตรวจสอบได้อย่าง ถูกต้อง 
ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกในการควบคุมงานสอบทานการปฏิบัติงานการ
ติดตามความคืบหน้าของงาน รวมทั้งเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน   
        กระดาษทําการไม่มีขอบเขต รูปแบบ และเนื้อหาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเนื้อหาในแต่ละ
เรื่องที่ตรวจสอบ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ตรวจสอบที่จะต้อง
ออกแบบกระดาษทําการให้เหมาะสมตามสถานการณ์และความต้องการของผู้ตรวจสอบและเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมนั้นๆ โดยแสดงข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบได้ตรวจพบการวินิจฉัยและ
ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบ ต้องสอดคล้อง เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ตรวจสอบ แสดง
ข้อมูลที่เพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบนําไปสู่การรายงานผลการตรวจสอบ ที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งควรมี
องค์ประกอบอย่างน้อยดังนี้ 
         
 
 
 
    
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อกระดาษทําการ เป็นส่วนที่สามารถบอกได้ว่ากระดาษทําการ 
ชุดนั้นๆ รวบรวม/สรุปข้อมูลการตรวจสอบอะไร 

2. ชื่อกิจกรรม/เรื่องที่
ตรวจสอบ 

เป็นส่วนที่สามารถบอกได้ว่ากระดาษทําการ 
ชุดนั้นๆ เป็นการตรวจสอบกิจกรรม/เรื่องใด 

3. ข้อมูลที่จัดเก็บ 
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการ
ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามชื่อกระดาทําการและ
ชื่อกิจกรรมที่ตรวจสอบโดยจะต้องเป็นข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ 

4. รหัสกระดาษทําการ เป็นส่วนที่สามารถบอกได้ว่ากระดาษทําการชุด
นั้นๆ เกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบใด 
(แผนปฏิบัติงาน Engagement Plan) กิจกรรมการ
ตรวจสอบใดที่ (แผนการตรวจสอบประจําปี) 
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ตัวอย่างกระดาษทําการ : การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
 

กระดำษท ำกำร : กำรตรวจสอบผลกำรปฏบิัติงำนตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง ประจ ำปี 2562 
 แผนงำนตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง ณ สถำนประกอบกำรค้ำของผู้ค้ำน้ ำมัน 
 

 

กิจกรรม กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนตรวจสอบน้ ำมันเชื้อเพลิง  
 

 

 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

 

    

จังหวัด 

  กำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื่อเพลิง ของส่วนตรวจสอบ    

รอบ สำยท่ี วันที่ สถำนี ร้ำนค้ำ 
ผู้

ขนส่ง คลัง น้ ำมัน ผู้ผลิต ผู้ผลิต รวม  
ที ่     บริกำร น้ ำมัน น้ ำมัน น้ ำมัน หล่อลื่น เอทำนอล บี100 ตัวอย่ำง  
1 1 จันทบุร ี 17 - 30 พ.ย. 61 54 1 1         56  
    ตราด " 16             16  
  2 ร้อยเอ็ด 13 - 27พ.ย.61 70 1 1         72  

พ.ย. 3 สุโขทัย 13 - 27 พ.ย.61 70 1 1         72  
 61 4 ประจวบครีีขันธ ์ 15 - 29 พ.ย. 61 70 1 1         72  

  5 สระบรุ ี 13 -  29 พ.ย. 61 70 1 1 7   1   80  
    รวม   350 5 5 7 

 
1 

 
368  

2 1 บุรีรัมย ์ 12 - 26 ธ.ค. 61 70 1 1         72  
  2 นครสวรรค ์ 12 - 27 ธ.ค. 61 70 1 1 2       74  

ธ.ค. 3 เชียงราย 12 - 28 ธ.ค. 61 70 1 1 1       73  
 61 4 สุราษฎร์ธาน ี 10 - 28 ธ.ค. 61 70 1 1 7     1 80  

  5 มหาสารคาม 12 - 26 ธ.ค. 61 70 1 1         72  
    รวม   350 5 5 10 

  
1 371  
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         6.2 กำรสรุปข้อมูลกำรตรวจสอบ ภายหลังที่ผู้ตรวจสอบได้ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลใน
กระดาษทําการแล้ว ดําเนินการการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการตรวจสอบตามประเด็นที่
วางไว้  
 

 
กำรวิเครำะห์รวบรวบข้อมูล  

                           กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนตรวจสอบน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 
ประเด็นที่ 1 :  1. การปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงปี 2562 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ทราบว่ามีเอกสารหลักฐานการบันทึกการเก็บข้อมูลการรับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง
เป็นไปตามข้ันตอน/กระบวนการ และออกเอกสารการรับตัวอย่างน้ํามันตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
                   2. เพ่ือให้ทราบว่าผลการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปี 2562 เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด 
ประเด็นย่อยท่ี 1 :  ตรวจสอบเอกสารการรับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง 
กฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง:  
                   1) ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรวจสอบ และการ
จัดการตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2560 
ข้อมูลที่ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบ : 

1) ใบรับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง 
-ใบรับตัวอย่างน้ํามัน/ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากผู้ค้าน้ํามัน 
-ใบรับตัวอย่างก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) จากผู้น้ํามัน 
-ใบรับตัวอย่างน้ํามัน/ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากผู้ขนส่งน้ํามัน 
-ใบรับตัวอย่างก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) จากผู้น้ํามัน- 

สิ่งที่ควรจะเป็น : การเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรวจสอบมีวิธีการและมีเอกสารหลักฐานการบันทึกข้อมูล
ไว้อย่างครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ ฯ กําหนด 
ผลกำรตรวจสอบ : การจัดเก็บตัวอย่างน้ํามันจากผู้ค้าน้ํามันมีการบันทึกข้อมูลใบรับตัวอย่างน้ํามัน ระบุชนิด
น้ํามันที่จัดเก็บ จํานวน ปริมาณ ชื่อผู้ค้าน้ํามันประเภทกิจการ พ้ืนที่จังหวัด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
และ ลายมือชื่อผู้ค้าน้ํามัน/ตัวแทนเพ่ือแสดงการยินยอมให้รับตัวอย่างน้ํามัน  เป็นไปตามระเบียบกรมธุรกิจ
พลังงานว่าด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรวจสอบ และการจัดการตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง            
พ.ศ.2560 กําหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

ประเด็นย่อยท่ี 2 : ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปี 2562 
กฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง :  

1) พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543  
2) พระราชกฤษฎีกาการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

ข้อมูลที่ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบ  
1) แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2562  
2) แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
3) เอกสารการตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้อง  
       แผนการออกตรวจคุณภาพน้ํามัน ณ สถานประกอบการของส่วนตรวจสอบ (ตส.) 

  ใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ํามัน 
  รายงานผลการจัดเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงพร้อมใบรับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงของ
สํานักงานพลังงานจังหวัด 
  รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการที่ได้ตรวจสอบตาม
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ของสํานักงานพลังงานจังหวัด ที่มี รถตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ประจํา
สํานักงาน 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา นครสวรรค์ เชียงใหม่ และ สงขลา 
  รายผลการปฏิบัติงานแต่ละสายตรวจสอบที่ออกปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการ  ผู้ขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง และร้านค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 
ของส่วนตรวจสอบ (ตส.) 
  รายงานผลการจัดเก็บตัวอย่างน้ํามันที่ส่วนวิเคราะห์น้ํามันเชื้อเพลิง(วช.) และส่วน
วิเคราะห์น้ํามันหล่อลื่น (วล.) ขอความอนุเคราะห์ ส่วนตรวจสอบให้จัดเก็บตัวอย่างพร้อมใบ
รับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง    

                        หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันหล่อลื่นและก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ 
(NGV) ให้แก่ ผู้ผลิต/ผู้จําหน่าย 

                        หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงต่อผู้ค้าน้ํามัน หนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบไบโอดีเซล และเอทานอลแปลงสภาพให้แก่ผู้ผลิต 

                        เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

สิ่งท่ีควรจะเป็น :  การตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นไปตามแผน/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่กําหนด 
ผลกำรตรวจสอบ : กคน. มีแผนตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 5 
แผน โดยตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานประกอบการประเภทผู้ค้าน้ํามันตามพระราชบัญญัติการค้า
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 มาตรา 7 คือ โรงกลั่นน้ํามัน  มาตรา 10 คลังน้ํามัน  มาตรา 11  สถานีบริการ  
มาตรา 12 ผู้ขนส่งน้ํามัน รวมทั้งร้านค้าน้ํามันเชื้อเพลิง ผู้ผลิตไบโอดีเซล (บี100) ผู้ผลิตเอทานอลแปลงสภาพ
และผู้ผลิตน้ํามันหล่อลื่นรวมทั้งสิ้น 9,481 ราย 16,030 ตัวอย่าง สามารถดําเนินงานตามแผนได้ 9,536 ราย  
16,878 ตัวอย่าง สูงกว่าแผน 55 ราย 848 ตัวอย่าง  โดยเปรียบเทียบแผนกับผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

แผน ผล 
จ ำนวน

รำย 
จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

จ ำนวน
รำย 

จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

1. กำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลำง   3,311 7,660 3,348 8,156 
    1.1 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของโรงกลั่น
คลังน้ํามัน 

163 350 164 429 

    1.2 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันหล่อลื่น และก๊าซ
ธรรมชาติสําหรับยานยนต์ 

268 390 304 429 

    1.3 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถาน
ประกอบการของผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 

2,880 6,920 2,880 7,298 

2. แผนกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงส่วนภูมิภำค 6,170 8,370 6,188 8,722 
    2.1 แผนขยายขีดความสามารถด้านการตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิง   

2,000 4,200 2,012 4,539 

    2.2 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงโดยให้
พลังงานจังหวัดจัดเก็บตัวอย่าง 

4,170 4,170 4,176 4,183 

รวมทั้งสิ้น  (*2 แผนใหญ่ 5 แผนย่อย ) 9,481 16,030 9,536 16,878 



๒๖ 

 

ประเด็นที่ 2 : การเสนอรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปี 2562 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ํามัน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่กําหนดเกี่ยวกับลักษณะและคุณภาพน้ํามัน และได้
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงตามแผนที่ อธิบดี อนุมัติ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง : ประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่กําหนดเกี่ยวกับลักษณะและคุณภาพน้ํามัน  
ข้อมูลที่ เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบ : ร่างประกาศเอกสารและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
สิ่งที่ควรจะเป็น : การรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ํามัน และได้รายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงตามแผนที่ อธิบดี อนุมัติ  
ผลกำรตรวจสอบ : กคน. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนตรวจสอบให้ ผอ.กคน. ทุกเดือน ได้แก่ 
รายงานการจัดเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงพร้อมใบรับตัวอย่าง รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ํามัน รายงาน
การตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงจากตัวอย่างน้ํามันที่จัดเก็บตามแผนงานที่กําหนดไว้ และมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ค้าน้ํามัน/ผู้ผลิต ทราบผลการตรวจคุณภาพน้ํามันทุกครั้ง 
               สําหรับรายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปี 2562 อยู่ระหว่าง
รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานทั้งหมด  ประกอบด้วยงานตามแผนการตรวจคุณภาพน้ํามันที่ได้รับอนุมัติและ
การสรุปผลการดําเนินงานนอกแผน ซึ่งเป็นการให้บริการกับลูกค้าภายนอก เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญากับสถานประกอบการที่จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น 
 
ประเด็นที่ 3 : การประเมินการควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม  
สิ่งท่ีควรจะเป็น : มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
ผลกำรประเมิน : กคน. ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ตามขั้นตอน/กระบวนการ ในคู่มือ
ปฏิบัติงาน (PMQA) หมวด 6 (การจัดการกระบวนการ) เริ่มตั้งแต่ การวางแผนการจัดเก็บตัวอย่าง และ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง เอกสารการรับตัวอย่างน้ํามัน ให้รหัสตัวอย่าง มอบหมายงาน ควบคุมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน รายงานผลการทดสอบ และสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพฯ รวมถึงแจ้งผล
ให้ผู้ค้าน้ํามันทราบ มีการดําเนินงานที่ไปสู่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและได้รับความเห็นชอบจาก อธิบดี  
           ในปีงบประมาณ 2560 กคน. มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการยกระดับความสามารถทางวิชาการ
ของห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ISO 17025 กับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์              
2 รายการ ได้การรับรองมาตรฐานจาก มอก. ในปี 2561 กคน. นําเกณฑ์มาตรฐานมาใช้ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้รับบริการในผลการทดสอบคุณภาพน้ํามันที่ถูกต้อง 
         การปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือดังกล่าวข้างต้น  อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพงาน (PMQA) 
และมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภายนอก ทําให้ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าแผนงานที่วางไว้  ดังนั้นการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม 

 
 
 
 

 
 



๒๗ 

 

บทที่ 7 
กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบ 

การรายงานผลการตรวจสอบนับเป็นหน้าที่สําคัญประการหนึ่งของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นการรายงาน
ผลการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของ 
การดําเนินงาน การวิเคราะห์ผลกระทบตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจและต่อองค์กร รายงานผลการตรวจสอบจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับคุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่รวบรวมได้ ความชัดเจนและ
สาระสําคัญของรายงาน รายงานผลการตรวจสอบที่ดีจะสามารถใช้ เป็น เครื่องมือ ในการแจ้งผล                
การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรต่อผู้บริหารได ้   

ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจึงควรจัดทํารายงานอย่างมีคุณภาพจากข้อเท็จจริงที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว และให้
ข้อเสนอแนะที่สามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างดี รายงานที่สามารถทําให้ผู้รับผิดชอบ นําไปพิจารณาดําเนินการ
ให้เกิดประโยชนต่อองค์กรได้ จึงจะถือว่างานตรวจสอบนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ดังนั้น 
ผู้ตรวจสอบจึงควรเอาใจใสในการจัดทํารายงานให้ไดคุณภาพและมีสาระสําคัญ เป็นที่น่าสนใจของฝ่ายบริหาร
และมีข้อเสนอแนะที่ปฏิบัติได้จริง โดยจัดทํารายงานการผลการตรวจสอบ จะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
3. สรุปผลการตรวจสอบ (ผลการตรวจสอบ ความเสี่ยง/ผลกระทบและสาเหตุ) 
4. ความเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้ 
การรายงานผลผลการตรวจสอบจะต้อง รายงานด้วย  ความถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม 

สร้างสรรค์ ครบถ้วนและทันเวลา มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ส่วน
ราชการในภาพรวม 

ลักษณะกำรเขียนรำยงำนที่ดี 
1.ตรงประเด็น รายงานควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบมีสาระสําคัญที่เป็นประโยชน    

ต่อผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ  
2.ความถูกต้อง เป็นรายงานข้อเท็จจริงตรวจพบที่สามารถยืนยันและพิสูจน์ ไม่มีการบิดเบือน                    

มีหลักฐานประกอบ สามารถสรุปผลได  
3.ความชัดเจน เป็นรายงานที่เข้าใจได้ง่าย มีความเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ไม่ใช้ถ้อยคําที่

คลุมเครือ หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคําที่วกวนหรือข้อความที่เยิ่นเยอ และคําศัพท์ที่ใช้เฉพาะคน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ศัพท์ทางวิชาการท่ียากต่อการเข้าใจของผู้อ่าน 

4.ความเที่ยงธรรม เป็นรายงานที่มีความอิสระเป็นธรรม เขียนขึ้นโดยปราศจากอคติ  
5.ความกะทัดรัด เป็นรายงานที่สั้นกระชับแต่ครบถ้วนสมบูรณ ตรงประเด็น ใช้คําน้อยที่สุด หลีกเลี่ยง

รายละเอียดที่ไม่จําเป็น 
6.ความสร้างสรรค์ เป็นรายงานในเชิงบวก หลีกเลี่ยงการเน้นข้อผิดพลาด มีข้อเสนอแนะ และแนวทาง

ในการแก้ไขท่ีเป็นประโยชน์ นําไปสูการปรับปรุงที่ดีขึ้น 
7.ทันเวลา เป็นการนําเสนอรายงานในเวลาที่เหมาะสม สามารถนําไป ปรับปรุงแกไขไดทันเวลา 

 
 
 
 



๒๘ 

 

ตัวอย่ำงรำยงำนกำรตรวจสอบ (ฉบับเต็ม)  :  
รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

หน่วยรับตรวจ :  กองคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง (กคน.) 
ประเภทของกำรตรวจสอบ :  
1. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
2. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน (Operation Auditing) 
3. การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance Auditing) 
4. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ: 
1. เพ่ือให้ทราบว่าแผนการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ/
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่หน่วยงานกําหนด และได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี 
2. เพ่ือให้ทราบว่ามีเอกสารหลักฐานการบันทึกการเก็บข้อมูลการรับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นไปตาม
ขั้นตอน/กระบวนการ และออกเอกสารการรับตัวอย่างน้ํามันตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
3. เพ่ือให้ทราบว่าการรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ํามัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ที่กําหนดเกี่ยวกับลักษณะและคุณภาพน้ํามัน 
4. เพื่อให้ทราบว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม 
ขอบเขตกำรตรวจสอบ : ตรวจสอบแผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 

ระยะเวลำที่ตรวจสอบ : วันที่ 9  ถึง  31  ตุลาคม 2562 
กฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำร ที่เกี่ยวข้อง:  
1. พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 
2. ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรวจสอบ และการจัดการตัวอย่าง
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2560 
3. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เกี่ยวกับการกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประเด็นกำรตรวจสอบ :  
          1. การปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 5 แผน ดังนี้  
              1.1 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของโรงกลั่นคลังน้ํามัน 
              1.2 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันหล่อลื่น และก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ 
              1.3 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถานประกอบการของผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 
              1.4 แผนขยายขีดความสามารถด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
              1.5 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงโดยให้พลังงานจังหวัดจัดเก็บตัวอย่าง 
          2. การรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ํามัน 
          3. การประเมินการควบคุมภายใน 
 



๒๙ 

 

วิธีกำรตรวจสอบ: 
           1.  สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้แก่  
                1.1 การจัดเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงจากผู้ค้าน้ํามัน /ผู้ผลิต/หน่วยงานอ่ืนๆ ตามแผน
ปฏิบัติงานและเอกสารการออกใบรับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงและการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นก่อนการทดสอบ
คุณภาพน้ํามัน  
       1.2 การรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ให้กับผู้ค้าน้ํามันครบถ้วนทั้งจํานวนราย
และจํานวนตัวอย่าง 
                1.3 การดําเนินงานตามแผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงและการรายงานของหน่วย
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่  
                1.4. การรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงส่วนภูมิภาคโดยหน่วยตรวจคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานพลังงานจังหวัด
นครสวรรค์ สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานพลังงานจังหวัดสงขลา 
                1.5 แผนการจัดเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงที่ กคน. กําหนดพ้ืนที่การจัดเก็บของแต่ละจังหวัด ให้
พลังงานจังหวัดจัดเก็บตัวอย่างส่งมาให้ กคน. ตรวจคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
           2. สอบทานขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน ของหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงและข้อมูผล
ลัพธ์การรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
           3. ตรวจสอบเปรียบเทียบแผนกับผลการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําปีงบประมาณ 2562 
 
ประเด็นกำรตรวจสอบ : 1. กำรปฏิบัติงำนตำมแผนตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงปี 2562 
กฎหมำย/ระเบียบ:        
  1. พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 
             2. ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรวจสอบ และการ
จัดการตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2560 
                  3. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เกี่ยวกับการกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ทราบว่ามีเอกสารหลักฐานการบันทึกการเก็บข้อมูลการรับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง
เป็นไปตามข้ันตอน/กระบวนการ และออกเอกสารการรับตัวอย่างน้ํามันตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
  2. เพ่ือให้ทราบว่าผลการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปี 2562 เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด 
ส่ิงที่ควรจะเป็น :  การปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นไปตามแผน/เป้าหมาย ที่กําหนด และมี
เอกสารหลักฐานการบันทึกการเก็บข้อมูลการรับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นไปตามขั้นตอน/กระบวนการ และ
ออกเอกสารการรับตัวอย่างน้ํามันตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ข้อเท็จจริง / ข้อตรวจพบ :  กองคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง (กคน.) ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของสถาน
ประกอบการประเภทผู้ค้าน้ํามันตามพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543  มาตรา 7 คือ                        
โรงกลั่นน้ํามัน  มาตรา 10  คลังน้ํามัน  มาตรา 11  สถานีบริการ  มาตรา 12 ผู้ขนส่งน้ํามัน  รวมทั้ง ร้านค้า
น้ํามันเชื้อเพลิง ผู้ผลิตไบโอดีเซล (บี100) ผู้ผลิตเอทานอลแปลงสภาพและผู้ผลิตน้ํามันหล่อลื่น เพ่ือการกํากับ
ดูแลผู้ค้าน้ํามันให้จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานกําหนด และเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ได้ใช้น้ํามันที่มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศที่กฎหมายกําหนด เหมาะสมกับการใช้งาน  
         แผนงำนตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปี 2562  กําหนดตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน
เชื้อเพลิง  2 แผนหลัก 5 แผนย่อย รวมทั้งสิ้น 9,481 ราย 16,030 ตัวอย่าง ดังนี้ 
     1. กำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลำง 3,311 รำย 
         1.1 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของโรงกลั่นคลังน้ํามัน ของ ส่วนตรวจวิเคราะห์น้ํามัน
เชื้อเพลิง (วช.)  ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของโรงกลั่นและคลังน้ํามันตามมาตรา 7 ผู้ค้าน้ํามันตาม
มาตรา 10 ผู้ผลิตไบโอดีเซล (B100) และผู้ผลิตเอทานอล จํานวน 163 ราย 350 ตัวอย่าง   
กำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 
  

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดทําแผนจัดเก็บตัวอย่างและ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 

2.1 ขอความร่วมมือให้ส่วนตรวจสอบ (ตส.) ออกปฏิบัติงาน
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ที่สามารถใช้เครื่องมือ         
ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
เคลื่อนที่ (รถ Mobile)  คือน้ํามันเบนซิน น้ํามันแก๊สโซฮอล 
และน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ณ โรงกลั่นและคลังน้ํามัน และ 
จัดเก็บตัวอย่าง มาตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง ณ ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง จังหวัดชลบุรี 
 
2.2 ขอความร่วมมือให้ส่วนตรวจสอบ (ตส.) และสํานักงาน
พลังงานจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ จัดเก็บตัวอย่างน้ํามัน
แล้วส่งตัวอย่างให้ส่วนตรวจวิเคราะห์น้ํามันเชื้อเพลิง (วช.) 
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

3. รับตัวอย่างน้ํามันพร้อมตรวจสอบ
จํานวนและชนิดให้ถูกต้องตรงกับ 
หนังสือบันทึกของ ตส. และใบรับ
ตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงพร้อมลง
ลายมือชื่อการรับตัวอย่างน้ํามัน 

4. กําหนดรหัสตัวอย่างน้ํามัน
เชื้อเพลิงและบันทึกในทะเบียนรับ
ตัวอย่างน้ํามัน 5. มอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์รับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง

ไปดําเนินการตรวจสอบโดยมีใบมอบมอบหมายงานควบคุม
การปฏิบัติงาน 

6. ดําเนินการตรวจสอบตัวอย่างน้ํามัน  

7. บันทึกผลการตรวจสอบลงใน          
ใบรายงานผลการตรวจสอบ  

8. จัดทําหนังสือแจ้งผู้ค้าน้ํามันหรือผู้เกี่ยวข้อง เสนอ ผอ.
กองคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ลงนาม และจัดส่งผลการ
ตรวจสอบให้แก่ผู้ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 



๓๑ 

 

               1.2 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันหล่อลื่น และก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ ของ ส่วนตรวจ
วิเคราะห์น้ํามันหล่อลื่น (วล.)  ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันหล่อลื่นของผู้ค้าน้ํามันหล่อลื่นที่เป็นผู้ผลิต/ ผู้
จําหน่ายที่มีเครื่องหมายการค้าของตนเอง จํานวน 118 ราย 240 ตัวอย่าง   และตรวจสอบคุณภาพก๊าซ
ธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) จํานวน 150 ราย 150 ตัวอย่าง 

               กำรด ำเนินงำนดังนี้ 

 

 

 

 

 

              

             1.3  แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถานประกอบการของผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิง ของ 
ส่วนตรวจสอบ (ตส.)     ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถานประกอบการของผู้ค้าน้ํามัน 2,880 ราย 
6,920 ตัวอย่าง แบ่งเป็น สถานีบริการ  2,802 ราย 6,780 ตัวอย่าง ร้านค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 39 ราย 70 
ตัวอย่าง และ ผู้ขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง 39 ราย 70 ตัวอย่าง  และ จัดเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงของคลัง
น้ํามันตามมาตรา 7  จํานวน 49 คลัง มาตรา 10 จํานวน 8 คลัง ผู้ผลิตไบโอดีเซล (B100) 7 ราย  ผู้ผลิตเอ
ทานอล  12 ราย ให้ส่วนตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิง (วช.)  และ จัดเก็บตัวอย่างน้ํามันหล่อลื่นจากผู้จําหน่าย 
จํานวน 2 รายให้ส่วนวิเคราะห์น้ํามันหล่อลื่น (วล.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดทําแผนจัดเก็บตัวอย่าง และ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 

2.1 ขอความร่วมมือให้ส่วนตรวจสอบ (ตส.) จัดเก็บตัวอย่าง
น้ํามันหล่อลื่น แล้วนําส่งให้ส่วนวิเคราะห์น้ํามันหล่อลื่น (วล.) 
ตรวจสอบคุณภาพ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิง จังหวัด ชลบุรี 
 
2.2 จัดเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพ โดยส่วน
วิเคราะห์น้ํามันหล่อลื่น (วล.) ณ ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง จังหวัด ชลบุรี 
 

3. ขั้นตอนต่อไปดําเนินการเช่นเดียวกับ
แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
ของโรงกลั่นคลังน้ํามัน ของ ส่วนตรวจ
วิเคราะห์น้ํามันเชื้อเพลิง (วช.)   



๓๒ 

 

            กำรด ำเนินงำนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 2. แผนกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงส่วนภูมิภำค จ ำนวน 6,170 รำย          
          2.1 แผนขยายขีดความสามารถด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง  ตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิงโดยหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ (รถ Mobile) ที่อยู่ประจําสํานักงาน
พลังงานจังหวัด ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ รวม 23 จังหวัด 2,000 ราย 4,200 ตัวอย่าง 
         กำรด ำเนินงำนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดทําแผนตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน
เชื้อเพลิง ณ สถานประกอบของผู้ค้า
น้ํามัน และแผนงานจัดเก็บตัวอย่าง
น้ํามันเชื้อเพลิง โดยมี 5 สายงาน
ตรวจสอบ ออกตรวจสอบปีละ 8 ครั้ง  
 

2.ขออนุมัติเดินทางปฏิบัติราชการ  

3.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ สถานีบริการ โดยหน่วย
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ 
(Mobile Lab)    ตรวจสอบน้ํามันทุกชนิดที่ จําหน่าย 
ณ สถานีบริการ ตามพ้ืนที ่ที่กําหนด โดยปฏิบัติงาน
แต่ละครั้งใช้เวลา 15-19 วัน 
       
 3.3  จัด เก็บตัวอย่างน้ํ ามันจากผู้ ค้ าน้ํ ามัน
เชื้อเพลิง  ให้ส่วนตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิง (วช.)  
และ ตัวอย่างน้ํามันหล่อลื่นให้ส่วนวิเคราะห์
น้ํ ามันหล่อลื่น (วล.) โดยบันทึกข้อมูลใบรับ
ตัวอย่างน้ํามันจากผู้ค้าน้ํามัน ระบุชนิดน้ํามันที่
จัดเก็บ จํานวน  ปริมาณ ชื่อผู้ค้าน้ํามันประเภท
กิจการ พ้ืนที่จังหวัด 
พร้อมลงลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน และ ลายมือชื่อ
ผู้ค้าน้ํามัน/ตัวแทนเพ่ือแสดงการยินยอมให้รับ
ตัวอย่างน้ํามัน  
 

4. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
เสนอต่อ หน. ตส. 
 

5. มอบตัวอย่างน้ํามันให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ
น้ํ ามัน เชื้อเพลิง ณ  ห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบ จังหวัดชลบุรี   ต่อไป 
 

1. จัดทําแผนงานขยายขีดความสามารถด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปี 2562  
โดยหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ (รถ Mobile) ที่อยู่ประจําสํานักงานพลังงาน
จังหวัด 4 จังหวัด และมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง  รวมทั้งสิ้น 23 
จังหวัด 2,000 ราย ดังนี้ ดังนี้ 
    สํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ สุรินทร์ และ มหาสารคาม รวม 6 จังหวัด 500 ราย 
    สํานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์  รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่จังหวัด นครสววรค์ พิจิตร ตาก 
พิษณุโลก อุทัยธานี และกําแพงเพชร รวม 6 จังหวัด 500 ราย 
    สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่  รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่จังหวัด  เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง 
ลําพูน พะเยา และแพร่ รวม 6 จังหวัด 500 ราย 
    สํานักงานพลังงานจังหวัดสงขลา รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่จังหวัด นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง 
สงขลา และ สุราษฎร์ธานี  รวม 5 จังหวัด 500 ราย 
 
 



๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2.2 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงโดยให้พลังงานจังหวัดจัดเก็บตัวอย่าง 
จัดเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบและนําส่งให้ ส่วน
ตรวจสอบ (ตส.) ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวน  4,170 ราย 4,170 ตัวอย่าง                

        กำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สํานักงานพลังงานจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง   
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ํ ามันเชื้อเพลิง ได้แก่   น้ํ ามันเบนซิน ดี เซล แก๊สโซฮอล์  91                    
แก๊สโซฮอล์ 95  แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85 B20 ณ สถานีบริการน้ํามันในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ และบันทึกผลการตรวจสอบใบแบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
 
3. สํานักงานพลังงานจังหวัดรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ให้ กองคุณภาพน้ํามัน
เชื้อเพลิง ทราบ  
 
 

1. จัดทําแผนงานจัดเก็บตัวอย่างน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ  
 

2. จัดทําหนังสือแจ้งพลังงานจังหวัดให้จัดเก็บ
ตัวอย่างน้ํามันในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบตามแผน 
ฯ  
 3. พลังงานจังหวัดดําเนินการจัดเก็บตัวอย่าง
น้ํามันเชื้อเพลิงตามท่ีได้รับมอบหมาย และ
บันทึกข้อมูลในใบรับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

3. พลังงานจังหวัดส่งตัวอย่างน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามที่จัดเก็บให้ กองคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิง 
 
4. กองคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง รับ
ตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง จากพลังงาน
จังหวัด พร้อมตรวจสอบเอกสารการรับ
ตัวอย่างน้ํามัน จํานวนและชนิดให้ถูกต้อง
ตรงกับ หนังสือบันทึกของพลังงาน
จังหวัด และใบรับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง
พร้อมลงลายมือชื่อการรับตัวอย่างน้ํามัน 
 

5. กําหนดรหัสตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง และ
บันทึกในทะเบียนรับตัวอย่างน้ํามัน 

6. ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง  
 

7. จัดทําหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันเสนอ ผอ.กองคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
 
8. แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันพลังงาน
จังหวัดที่จัดเก็บตัวอย่าง   
 



๓๔ 

 

       ผลกำรด ำเนินงำนตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปี 2562  จํานวนรวมทั้งสิ้น  9,536 ราย 
16,878 ตัวอย่าง สูงกว่ำแผนที่ก ำหนด 55 ราย  848  ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบแผนและผล
การตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ดังนี้  

     

       

   1. กำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลำง 3,311 รำย มีผลกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมัน
เชื้อเพลิงจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 3,347 รำย สูงกว่ำแผน 36 รำย รำยละเอียดดังนี้ 
1.1  แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของโรงกลั่น คลังน้ํามัน ของ ส่วนตรวจวเิคราะห์น้ํามัน
เชื้อเพลิง (วช.) 

รำยกำร แผน ผล 
สรุปผล จ ำนวน

รำย 
จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

จ ำนวน
รำย 

จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

1. ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7  
 
 
 

163 

 
 
 
 

350 

116 365  
*สูงกว่าแผน 1 ราย   
79 ตัวอย่าง 

2. ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 10 9 25 
3. ผู้ผลิตไบโอดีเซล  (B100) 18 18 
4. ผู้ผลิตเอทานอลแปลงสภาพ 21 21 

รวม 164 429 
 
 

แผนตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

แผน ผล 
จ ำนวน

รำย 
จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

จ ำนวน
รำย 

จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

1. กำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลำง   3,311 7,660 3,348 8,156 
    1.1 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของโรง
กลั่นคลังน้ํามัน 

163 350 164 429 

   1.2 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันหล่อลื่น และก๊าซ
ธรรมชาติสําหรับยานยนต์ 

390 390 304 429 

   1.3 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถาน
ประกอบการของผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 

2,880 6,920 2,880 7,298 

2.แผนกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงส่วนภูมิภำค 6,170 8,370 6,188 8,722 
  2.1 แผนขยายขีดความสามารถด้านการตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิง   

2,000 4,200 2,012 4,539 

  2.2 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงโดยให้
พลังงานจังหวัดจัดเก็บตัวอย่าง 

4,170 4,170 4,176 4,183 

รวมทั้งสิ้น  (*2 แผนใหญ่ 5 แผนย่อย ) 9,481 16,030 9,536 16,878 



๓๕ 

 

                 1.2 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันหล่อลื่น และก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ ของ ส่วน
ตรวจวิเคราะห์น้ํามันหล่อลื่น (วล.)   

รำยกำร แผน ผล 
สรุปผล จ ำนวน

รำย 
จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

จ ำนวน
รำย 

จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

1. น้ํามันหล่อลื่น 118 
 

240 129 254 สูงกว่าแผน 10 ราย 
125 ตัวอย่าง 

2. ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต ์(NGV)  
150 

 
150 175 175 

สู งกว่ าแผน 125 
ราย 25 ตัวอย่าง 

รวม 268 390 304 429 * สูงกว่าแผน 35 
ราย 38 ตัวอย่าง 

                  
                 1.3  แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถานประกอบการของผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 
ของ ส่วนตรวจสอบ (ตส.)     
        ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง  

รำยกำร แผน ผล 
สรุปผล จ ำนวน

รำย 
จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

จ ำนวน
รำย 

จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

1. สถานีบริการ   2,802 6,780 2,802 7,162 สูงกว่าแผน 382 ตัวอย่าง 
2. ร้านค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 39 70 39 65 ต่ํากว่าแผน 5ตัวอย่าง 
3. ผู้ขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง 39 70 39 71 สูงกว่าแผน  1 ตัวอย่าง 

รวม 2,880 6,920 2,880 7,298 *สูงกว่าแผน  378 ตัวอย่าง 
  
                   
                  การจัดเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง  

รำยกำร แผน ผล 
สรุปผล จ ำนวน

รำย 
จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

จ ำนวน
รำย 

จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

1. ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7   49  
 

ไม่
กําหนด 

55 192 สูงกว่าแผน  6 ราย 
2. ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 10 8 7 20 ต่ํากว่าแผน 1 ราย 
3. ผู้ผลิตไบโอดีเซล (B100) 7 6 6 ต่ํากว่าแผน 1 ราย 
4. ผู้ผลิตเอทานอลแปลงสภาพ 12 15 15 สูงกว่าแผน  3  ราย 
4. ผู้จําหน่ายน้ํามันหล่อลื่น   2 5 5 สูงกว่าแผน  3  ราย 

รวม 78 88 238 *สูงกว่าแผน  10 ราย 
           *หมำยเหตุ : การจัดเก็บตัวอย่างน้ํามันของส่วนตรวจสอบ (ตส.) ไม่นับจํานวนรวมเป็นแผนและผล
การตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากเป็นรายการที่รับความร่วมมือให้จัดเก็บน้ํามันมาตรวจสอบ
คุณภาพ  ในแผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันหล่อลื่น ของส่วนวิเคราะห์น้ํามันหล่อลื่น (วล.) และแผนงาน



๓๖ 

 

ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของโรงกลั่น คลังน้ํามัน ของส่วนวิเคราะห์น้ํามันเชื้อเพลิง (วช.) ซึ่งทั้ง 2 
แผนการตรวจสอบฯ ดังกล่าวได้รวมเป็นจํานวนแผนและผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงไว้แล้ว 

      2. แผนกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงส่วนภูมิภำค จ ำนวน 6,170 รำย  มีผลกำรตรวจสอบ
คุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง 6,188 รำย สูงกว่ำแผน 18 รำย รำยละเอียดดังนี้        
          2.1 แผนขยายขีดความสามารถด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง   

ส ำนักงำน 
พลังงำนจังหวัด 

แผน ผล 
สรุปผล จ ำนวน

รำย 
จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

จ ำนวน
รำย 

จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

1. นครราชสีมา 500  
 
 

 
 

4,200 

500 1,151 เท่ากับแผน 
2. เชียงใหม่ 500 503 949 สูงกว่าแผน      3  ราย 
3. สงขลา 500 503 1,499 สูงกว่าแผน    3 ราย 
4. นครสวรรค ์ 500 506 940 สูงกว่าแผน    6 ราย 

รวม 2,000 2,012 4,539 
* สูงกว่าแผน 12 
ราย 339 ตัวอย่าง 

               

               2.2 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงโดยให้พลังงานจังหวัดจัดเก็บตัวอย่าง 

 
 
ผลกระทบ : 
สำเหตุ :  
ข้อเสนอแนะ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผน ผล 
สรุปผล จ ำนวน

รำย 
จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

จ ำนวน
รำย 

จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

4,170 4,170 4,176 4,183 *สูงกว่าแผน  6 ราย  13 ตัวอย่าง 



๓๗ 

 

ประเด็นกำรตรวจสอบ : 2 กำรเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปี 2562
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบว่าการรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ํามัน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่กําหนดเกี่ยวกับลักษณะและคุณภาพน้ํามัน และได้
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงตามแผนที่ อธิบดี อนุมัติ 
หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น : มีการรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ํามัน และได้รายงาน
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงตามแผนที่ อธิบดี อนุมัติ  
ข้อเท็จจริง/สิ่งท่ีเป็นอยู่ :  เอกสารการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงตามแผนการตรวจสอบ
คุณภาพ ฯ ประจําปีงบประมาณ 2562 ดังนี้   
             1. แผนงำนตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงของโรงกลั่นคลังน้ ำมัน 
                   ส่วนตรวจวิเคราะห์น้ํามันเชื้อเพลิง (วช.) จัดทําหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน
เชื้อเพลิงต่อผู้ค้าน้ํามัน หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบไบโอดีเซล และเอทานอลแปลงสภาพ
ให้แก่ผู้ผลิต พร้อมใบรายงานผลการทดสอบตามตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้จัดเก็บจากสถานประกอบการของ
ผู้ค้า/ผู้ผลิต และนํามาตรวจสอบคุณภาพ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง จ. ชลบุรี                
         2. แผนงำนตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันหล่อลื่น และก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ 
             ส่วนตรวจวิเคราะห์น้ํามันหล่อลื่น (วล.) จัดทําหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันหล่อลื่น
และ ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) ให้แก่ ผู้ผลิต/ผู้จําหน่าย ที่ได้จัดเก็บตัวอย่างมาตรวจสอบคุณภาพ             
ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง จ. ชลบุรี พร้อมใบรายงานผลการทดสอบ                
             3. แผนงำนตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง ณ สถำนประกอบกำรของผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
             ส่วนตรวจสอบ (ตส.) จัดทํารายผลการปฏิบัติงานแต่ละสายตรวจสอบที่ออกปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการ  ผู้ขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง และร้านค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  และ
จัดทํารายงานผลการจัดเก็บตัวอย่างน้ํามันที่ส่วนวิเคราะห์น้ํามันเชื้อเพลิง (วช.) และส่วนวิเคราะห์น้ํามันหล่อลื่น 
(วล.) ขอความอนุเคราะห์ให้จัดเก็บตัวอย่างพร้อมใบรับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง    
             4. แผนขยำยขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง  
            สํานักงานพลังงานจังหวัดที่มีรถตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ประจําสํานักงาน 4 จังหวัด คือ 
นครราชสีมา นครสวรรค์ เชียงใหม่ และ สงขลา รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานี
บริการที่ได้ตรวจสอบตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้กองคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง (กคน.) ทราบ  
            5. แผนงำนตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงโดยให้พลังงำนจังหวัดจัดเก็บตัวอย่ำง 
            สํานักงานพลังงานจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บตัวอย่างน้ํามันในเขตพ้ืนที่จังหวัดตนเอง ตาม
แผน ฯ จัดทํารายงานผลการจัดเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงพร้อมใบรับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง  
          สําหรับรายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปี 2562 อยู่ระหว่างรวบรวม
ข้อมูลผลการดําเนินงานทั้งหมด  ประกอบด้วยงานตามแผนการตรวจคุณภาพน้ํามันที่ได้รับอนุมัติและการ
สรุปผลการดําเนินงานนอกแผน ซึ่งเป็นการให้บริการกับลูกค้าภายนอก เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เกี่ยวกับ
การดําเนินคดีอาญากับสถานประกอบการที่จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ : ควรส่งเอกสารหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลรายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําปี 2562  ให้ ตสน. เพื่อการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจที่ครบถ้วน 



๓๘ 

 

 
ประเด็นกำรตรวจสอบ : 3 กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน 
หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น : มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่  : กคน. ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ตามขั้นตอน/กระบวนการ ใน
คู่มือปฏิบัติงาน (PMQA) หมวด 6 (การจัดการกระบวนการ) เริ่มตั้งแต่ การวางแผนการจัดเก็บตัวอย่าง และ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง เอกสารการรับตัวอย่างน้ํามัน ให้รหัสตัวอย่าง มอบหมายงาน ควบคุมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน รายงานผลการทดสอบ และสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพฯ รวมถึงแจ้งผล
ให้ผู้ค้าน้ํามันทราบ มีการดําเนินงานที่ไปสู่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและได้รับความเห็นชอบจาก อธิบดี        
           ในปีงบประมาณ 2560 กคน. มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการยกระดับความสามารถทางวิชาการ
ของห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ISO 17025 กับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 
รายการ ได้การรับรองมาตรฐานจาก มอก. ในปี 2561 กคน. นําเกณฑ์มาตรฐานมาใช้ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้รับบริการในผลการทดสอบคุณภาพน้ํามันที่ถูกต้อง 
       การปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือดังกล่าวข้างต้น  อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพงาน (PMQA) 
และมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภายนอก ทําให้ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าแผนงานที่วางไว้  ดังนั้นการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม 
ข้อสังเกต     :    
ผลกระทบ    :  
ข้อเสนอแนะ : 
ผู้ก ำกับดูแล  :           นางสาวจารุวรรณ    ปรีชาเดช หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบหลัก :        นางสาวศิริขวัญ       ผลวิจิตร พนักงานนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน : นางสาวกัญญาพัชร   รักเมือง ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน 
 
 
                                                                                       (........................................................) 
                                                                                         นางสาวจารุวรรณ ปรีชาเดช 
                                                                                                   ผู้สอบทาน  

                                                                                      (.....................................................) 

                                                                                           นางสาวศิรขิวัญ ผลวิจิตร  
                                                                                ผู้ตรวจสอบ 
                                                                                     
                                                                                       (.....................................................)   
                                                                                           นางสาวกัญญาพัชร รกัเมือง 
   
                                                                                                ผูช้่วยผูต้รวจสอบ 
 



๓๙ 

 

ตัวอย่ำงรำยงำนกำรตรวจสอบ (ฉบับสนออธิบดี) : ย่อจำกฉบับเต็มให้ รัดกุม ชัดเจน และต้องมี
สำระส ำคัญครบถ้วน  
 
 
 
ส่วนรำชกำร กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน     โทร. ๐ ๒๗๙๔ ๔๕๐๑                               . 
ที่  พน 0400.1/                                        วันที่     พฤศจิกายน   ๒๕62.                    . 

เร่ือง   การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง                           . 

เรียน    อธิบดี 

                   ตามที่  อธิบดีได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม                
การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของ กคน. นั้น 
                   ตสน. ตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าว โดยปฏิบัติงานเป็นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอสรุปภาพรวม ดังนี้ 
1. กำรปฏิบัติงำนตำมแผนตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงปี 2562 
                   กคน. มีแผนตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 5 แผน 
โดยตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานประกอบการประเภทผู้ค้าน้ํามันตามพระราชบัญญัติการค้า
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 มาตรา 7 คือ โรงกลั่นน้ํามัน  มาตรา 10 คลังน้ํามัน  มาตรา 11  สถานีบริการ  
มาตรา 12 ผู้ขนส่งน้ํามัน รวมทั้งร้านค้าน้ํามันเชื้อเพลิง ผู้ผลิตไบโอดีเซล (บี100) ผู้ผลิตเอทานอลแปลงสภาพ
และผู้ผลิตน้ํามันหล่อลื่นรวมทั้งสิ้น 9,481 ราย 16,030 ตัวอย่าง สามารถดําเนินงานตามแผนได้ 9,536 ราย  
16,878 ตัวอย่าง สูงกว่าแผน 55 ราย 848 ตัวอย่าง  โดยเปรียบเทียบแผนกับผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

 

แผนตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

แผน ผล 
จ ำนวน

รำย 
จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

จ ำนวน
รำย 

จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

1. กำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลำง   3,311 7,660 3,348 8,156 
    1.1 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของโรงกลั่น
คลังน้ํามัน 

163 350 164 429 

    1.2 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันหล่อลื่น และก๊าซ
ธรรมชาติสําหรับยานยนต์ 

268 390 304 429 

    1.3 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถาน
ประกอบการของผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิง 

2,880 6,920 2,880 7,298 

2. แผนกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงส่วนภูมิภำค 6,170 8,370 6,188 8,722 
    2.1 แผนขยายขีดความสามารถด้านการตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิง   

2,000 4,200 2,012 4,539 

    2.2 แผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงโดยให้
พลังงานจังหวัดจัดเก็บตัวอย่าง 

4,170 4,170 4,176 4,183 

รวมทั้งสิ้น  (*2 แผนใหญ่ 5 แผนย่อย ) 9,481 16,030 9,536 16,878 



๔๐ 

 

 
2. กำรเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปี 2562 
             กคน. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนตรวจสอบให้ ผอ.กคน. ทุกเดือน ได้แก่ รายงานการ
จัดเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงพร้อมใบรับตัวอย่าง รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ํามัน รายงานการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงจากตัวอย่างน้ํามันที่จัดเก็บตามแผนงานที่กําหนดไว้ และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้า
น้ํามัน/ผู้ผลิต ทราบผลการตรวจคุณภาพน้ํามันทุกครั้ง 
 สําหรับรายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปี 2562 อยู่ระหว่างรวบรวม
ข้อมูลผลการดําเนินงานทั้งหมด  ประกอบด้วยงานตามแผนการตรวจคุณภาพน้ํามันที่ได้รับอนุมัติและการ
สรุปผลการดําเนินงานนอกแผน ซึ่งเป็นการให้บริการกับลูกค้าภายนอก เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เกี่ยวกับ
การดําเนินคดีอาญากับสถานประกอบการที่จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะ : ควรส่งสําเนาเอกสารการเผยแพร่ข้อมูลรายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําปี 2562 ให้ ตสน. เพื่อการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจที่ครบถ้วน 
3. กำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 
       กคน. ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ตามขั้นตอน/กระบวนการ ในคู่มือปฏิบัติงาน 
(PMQA) หมวด 6 (การจัดการกระบวนการ) เริ่มตั้งแต่ การวางแผนการจัดเก็บตัวอย่าง และตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิง เอกสารการรับตัวอย่างน้ํามัน ให้รหัสตัวอย่าง มอบหมายงาน ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
คุณภาพน้ํามัน รายงานผลการทดสอบ และสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพฯ รวมถึงแจ้งผลให้ผู้ค้าน้ํามันทราบ      
มีการดําเนินงานที่ไปสู่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและได้รับความเห็นชอบจาก อธิบดี  
           ในปีงบประมาณ 2560 กคน. มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการยกระดับความสามารถทางวิชาการ
ของห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ISO 17025 กับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์              
2 รายการ ได้การรับรองมาตรฐานจาก มอก. ในปี 2561 กคน. นําเกณฑ์มาตรฐานมาใช้ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้รับบริการในผลการทดสอบคุณภาพน้ํามันที่ถูกต้อง 
         การปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือดังกล่าวข้างต้น  อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพงาน (PMQA) 
และมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภายนอก ทําให้ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าแผนงานที่วางไว้  ดังนั้นการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบหากเห็นควรขอให้ ตสน. สําเนาผลการตรวจสอบแจ้งให้ กคน. ดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ ต่อไป 
 
 

(นางสาวจารุวรรณ  ปรีชาเดช) 
                                                              หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
 

 
 
 
 
 



๔๑ 

 

ตัวอย่ำงบทสรุปผู้บริหำร : อธิบำยผลกำรตรวจสอบในภำพรวม 
กลุ่มตรวจสอบภำยใน กรมธุรกิจพลังงำน 

รำยงำนกำรตรวจสอบ ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง                             
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖3 

หน่วยรับตรวจ : กองคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง (กคน.) 
บทสรุปผู้บริหำร : กคน. มีแผนตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปี 2562 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก 
อธิบดีซึ่งแผนดังกล่าวเป็นภารกิจหน้าที่เพ่ือการกํากับดูแลผู้ค้าน้ํามันให้จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีคุณลักษณะ
ถูกต้องตามมาตรฐาน และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้น้ํามันที่มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศที่กฎหมาย
กําหนดเหมาะสมกับการใช้งาน โดยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันของสถานประกอบการประเภทผู้ค้า
น้ํามันตามพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543 มาตรา 7 คือ โรงกลั่นน้ํามัน  มาตรา 10 คลัง
น้ํามัน  มาตรา 11 สถานีบริการ  มาตรา 12 ผู้ขนส่งน้ํามัน รวมทั้งร้านค้าน้ํามันเชื้อเพลิง ผู้ผลิตไบโอดีเซล  
ผู้ผลิตเอทานอลแปลงสภาพและผู้ผลิตน้ํามันหล่อลื่น รวมทั้งสิ้น 9,481 ราย 16,030 ตัวอย่าง 
                        ตสน. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตรวจคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2562 
โดยสอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดทําแผนการจัดเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงจากผู้ค้า
น้ํามัน/ผู้ผลิต แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถานประกอบการ แผนปฏิบัติงาน เอกสารการ
ออกใบรับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิง ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลการทดสอบคุณภาพ
น้ํามันให้ผู้ค้าน้ํามันทราบ รวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจคุณภาพน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่เพียงพอเหมาะสม 
                       การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. 2561 และ ฉบับ2 พ.ศ 2562                   
ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน
การสอบถามข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน การรวบรวมข้อมูลและสรุปผล ตลอดจนสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ และ
รายงานผลการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี เพ่ือให้สามารถเป็น เครื่องมือของผู้บริหารและช่วยสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

ประเด็นกำรตรวจสอบ 
1. การปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงปี 2562 
2. การเสนอรายผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปี 2562 
3. การประเมินผลการควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
1. เพ่ือให้ทราบว่าแผนการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ/

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่หน่วยงานกําหนด และได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี 
2. เพ่ือให้ทราบว่ามีเอกสารหลักฐานการบันทึกการเก็บข้อมูลการรับตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นไป

ตามข้ันตอน/กระบวนการ และออกเอกสารการรับตัวอย่างน้ํามันตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
3. เพ่ือให้ทราบว่าการรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ํามัน เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่กําหนดเกี่ยวกับลักษณะและคุณภาพน้ํามัน 
4. เพื่อให้ทราบว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม 

 
 



๔๒ 

 

อ้ำงอิง 
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง 
1. พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 

 2. ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรวจสอบ และการจัดการตัวอย่าง
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2560 
3. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เกี่ยวกับการกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
กฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงาน
ของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
3. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


