
 

 
 
 
 
 

กากา
นน
ารตรต
น้ําน้ําม

  

ขั้ขั้
ตรวตรว
มนัมัน

ขั้นตั้นต
วจววจวั
นเชื้นเชื้

ส

ตอนตอน
วัดวดั
ชื้อเชื้อเ

สํานักบริกา

นน  
สาํสํา
เพลิเพลิ

รธุรกิจและก

ารอรอ
ลงิลงิ 

การสํารองน
กรม

ององ 

น้ํามันเชื้อเพ
มธุรกิจพลังง

กุมภาพันธ์ 25

 

พลิง 
งาน 

560 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจวัด 

ปริมาณน้ํามันคงเหลือ 



 

สารบัญ 

เรื่อง               หน้า 
ผู้มีหน้าที่ต้องสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิง        2 

ชนิดและปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีต้องสํารองตามกฎหมาย     4 

สถานท่ีที่ใช้เก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิง       6 

การตรวจสอบปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงสํารองตามกฎหมาย     8 

การตรวจวัดปริมาณน้ํามนัเช้ือเพลิง ณ คลังน้ํามัน      9 

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าตรวจวัดปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิง     11 

ข้ันตอนการตรวจวัดปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิง       12 

การตรวจวัดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว       13 

คําอธิบายแบบที่ใช้ในการคํานวณปริมาตรน้ํามันเช้ือเพลิง     15 

 -  การคํานวณปริมาณน้ํามันสําเร็จรูปในถังหล้งคาลอย (ค่า API)   17 

 -  การคํานวณปริมาณน้ํามันสําเร็จรูปในถังที่กําหนดค่า FACTOR (ค่า Density) 19 

 -  การคํานวณปริมาณน้ํามันดิบในถังหลังคาลอย (ค่า API)    20 

 -  การคํานวณปริมาณน้ํามันดิบในถังหลังค่าลอย (ค่า Density)   22 

 -  การคํานวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว      23 

ภาคผนวก 

-  วธิีการตรวจสอบ Dead Stock ของถัง      24 

-  แบบฟอร์มการตรวจวดัน้ํามันเช้ือเพลิง      25 

-  แบบฟอร์มการตรวจวดัก๊าซปิโตรลียมเหลว      26 

-  บัญชีรายละเอียดถังสํารองนํ้ามันตามกฎหมายของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7  27 

-  ตัวอย่างตารางค่าปรับปริมาตร       28 

-  ตัวอย่างตารางประจําถัง        29 
 



 

ผู้มีหน้าทีต่้องสํารองน้ํามันเช้ือเพลิง 
   
  ผู้ที่มีหน้าที่ต้องสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิง ได้แก่ ผู้ค้าน้ํามันตามนิยามในมาตรา 4วรรค
สอง แห่ง พ.ร.บ. การค้าน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 คือ ผู้กระทําการค้าน้ํามันเช้ือเพลิง โดยซ้ือ
นําเข้ามาในราชอาณาจักร หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดเพ่ือจําหน่าย และให้หมายความรวมถึงผู้
กล่ันหรือผลิตน้ํามันเช้ือเพลิงด้วย แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปิโตรเลียม ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ค้าน้ํามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละต้ังแต่ 
100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ล้านลิตร) หรือเป็นผู้ค้าน้ํามันชนิดก๊าซปิโตรเลียมแต่เพียงชนิด
เดียวท่ีมีปริมาณการค้าปีละต้ังแต่ 50,000 เมตริกตันข้ึนไป โดยต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีให้
เป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. การค้าน้ํามันเช้ือเพลิง  พ.ศ. 2543 
 
รายชื่อผู้ค้าน้ํามันที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้เป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 มีดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อผู้ขออนุญาต ใบอนุญาต ชนิดน้ํามันท่ีทําการค้า 
1 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด 1/2510 น้ํามัน, อ่ืน ๆ 
2 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 5/2510 LPG, น้ํามัน, อ่ืน ๆ 
3 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ จํากัด (มหาชน) 8/2549 LPG, น้ํามัน 
4 บริษัท บางจากปโิตรเลียม จํากัด (มหาชน) 5/2528 LPG, น้ํามัน, อ่ืน ๆ 
5 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 2/2551 น้ํามัน 
6 บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่งจํากัด (มหาชน) 3/2555 LPG, น้ํามัน, อ่ืน ๆ 
7 บริษัท แสงทองอุตสาหกรรมถังแก๊ส จํากัด 2/2543 LPG 
8 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1/2544 LPG, น้ํามัน, ก๊าซธรรมชาติ อ่ืน ๆ 
9 บริษัท ไทยลู้บเบส จํากัด (มหาชน) 2/2547 น้ํามัน, อ่ืน ๆ 
10 บริษัท สยามเฆมี จํากัด (มหาชน) 4/2547 น้ํามัน 
11 บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 6/2547 LPG, น้ํามัน, อ่ืน ๆ 
12 บริษัท ซัสโก้ดีลเลอร์ส จํากัด 2/2548 ก๊าซธรรมชาติ, น้ํามัน 
13 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์จํากัด (มหาชน) 3/2548 LPG 
14 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีกจํากัด 4/2548 น้ํามัน 
15 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด 5/2549 น้ํามัน, อ่ืน ๆ 
16 บริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนลจํากัด 6/2549 อ่ืนๆ 
17 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 7/2549 LPG, น้ํามัน, อ่ืน ๆ 
18 บริษัท น้ํามัน ไออาร์พีซี จํากัด 1/2550 น้ํามัน 
19 บริษัท ซัสโก้ จํากัด (มหาชน) 2/2550 น้ํามัน, ก๊าซธรรมชาติ 
20 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) 3/2550 น้ํามัน 
21 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 1/2551 LPG, น้ํามัน, อ่ืน ๆ 
22 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด 3/2551 น้ํามัน 
23 บริษัท ปตท.จําหน่ายก๊าซธรรมชาติจํากัด 1/2552 ก๊าซธรรมชาติ 
24 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์จํากัด 2/2552 LPG 
25 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด 3/2552 LPG, อ่ืน ๆ 
26 บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 4/2552 น้ํามัน 
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ลําดับ ชื่อผู้ขออนุญาต ใบอนุญาต ชนิดน้ํามันท่ีทําการค้า 

27 บริษัท น้ํามันพืชปทุมจํากัด 5/2552 น้ํามัน 
28 บริษัท อูโน่แก๊ส จํากัด     1/2553 LPG 
29 บริษัท เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจีจํากัด 3/2553 LPG, ก๊าซธรรมชาติ 
30 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 4/2553 LPG 
31 บริษัท ยูไนเต็ดแก๊ส จํากัด 5/2553 LPG 
32 บริษัท ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย)จํากัด 1/2554 LPG 
33 บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จํากัด 1/2555 LPG 
34 บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด 4/2555 น้ํามัน 
35 บริษัทอมตะจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด 1/2557 ก๊าซธรรมชาติ 
36 บริษัทดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) 2/2557 LPG 
37 บริษัท สแกน อินเตอร์จํากัด (มหาชน) 1/2558 ก๊าซธรรมชาติ 
38 บริษัท นิว ไบโอดีเซลจํากัด 2/2558 น้ํามัน 
39 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยีจํากัด 3/2558 LPG 
40 บริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จํากัด 4/2558 น้ํามัน 
41 บริษัท ลาบิกซ์ จํากัด 1/2559 น้ํามัน 
42 บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลต้ีส์ จํากัด 2/2559 น้ํามัน 

 
หมายหตุ : 
1.  บจ.ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) เปลี่ยนชื่อ เป็น บจ.ซัสโก้ ดีลเลอร์ส 
2.  บจ.สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง  จดทะเบียนแปรสภาพ เป็น บมจ.สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 
3.  บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น ควบรวมกับ บมจ.ปตท. เคมิคอล เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
4.  บมจ.ภาคใต้เชื้อเพลิง เปลี่ยนชื่อ เป็น บมจ.พีทีจี เอ็นเนอร์ยี 
5.  บจ.เพโทกรีน เปลี่ยนชื่อ เป็น บจ.มิตรผล ไบโอฟูเอล    
6.  บจ.ทาคูนิกรุ๊ป  จดทะเบียนแปรสภาพ เป็น บมจ.ทาคูนิกรุ๊ป 
7.  บจ. เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย ควบรวมกับ บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี  
ต้ังแต่วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 
8.  บจ.ไทยโอลีโอเคมี  จดทะเบียนแปรสภาพ เป็น บมจ.โกบอลกรีนเคมิคอล 
9.  บริษัท เอส วัน ปิโตรเคมิคัล จํากัด รมว.พน.เห็นชอบเพิกถอนใบอนุญาต ต้ังแต่วันท่ี 7 สิงหาคม 2558 
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ชนิดและปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงที่ตอ้งสํารองตามกฎหมาย 

 
  “น้ํามันเช้ือเพลิง”  นิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเช้ือเพลิง
พ.ศ. 2543 หมายความว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลวน้ํามันเบนซินนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินนํ้ามัน
ก๊าดน้ํามันดีเซลน้ํามันเตาน้ํามันหล่อล่ืนและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเช้ือเพลิง
หรือเป็นส่ิงหล่อล่ืนก๊าซธรรมชาตินํ้ามันดิบหรือส่ิงอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในการกล่ันหรือผลิต
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นและให้หมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิง
หรือเป็นส่ิงหล่อล่ืนตามที่รัฐมนตรีกําหนดให้เป็นนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 จะต้องสํารองน้ํามันเช้ือเพลิงไว้ทุกขณะในสถานท่ีที่ได้รับ
ความเห็นชอบและจะสํารองน้ํามันชนิดหน่ึงชนิดใดนั้นให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง
กําหนดชนิดและอัตราหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการคํานวณปริมาณสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๘อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 
2543 

  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวการสํารองให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง
กําหนดชนิดและอัตราหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการคํานวณปริมาณสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิง
พ.ศ. 2552 ข้อ 4 กําหนดผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 สํารองก๊าซปิโตรเลียมเหลวในอัตราสํารองร้อยละ 
1.0 ดังนี้ 
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ชนิดและอัตราการสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ต้องสํารองตามกฎหมาย 

ชนิดน้าํมันเชือ้เพลิง น้ํามันเชื้อเพลงิที่ผลิตใน
ราชอาณาจักร  

ร้อยละ 

นํ้ามันเชื้อเพลิงที่นําเข้ามา 
ในราชอาณาจกัร  

ร้อยละ 

1. น้ํามันดิบ 6 6 

2. น้ํามันสําเรจ็รูป 

(1) กลุ่มที ่1 ได้แก่ 

(1.1) น้ํามันเบนซิน 

(1.2) น้ํามันแก๊สโซฮอล์ / น้าํมันเบนซินพืน้ฐาน 

(2) กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เอทานอล 

(3) กลุ่มที่ 3 ได้แก่ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 

(4) กลุ่มที่ 4 ได้แก่ ไบโอดีเซล 

(5) กลุ่มที่ 5 ได้แก่ น้ํามันเตา ชนิดที่ 1 

(6) กลุ่มที่ 6 ได้แก่ น้ํามันเตา ชนิดที่ 2 

(7) กลุ่มที่ 7 ได้แก่ น้ํามันเตา ชนิดที่ 5 

(8) กลุ่มที่ 8 ได้แก่  

(8.1) น้ํามันก๊าด 

(8.2) น้ํามันสาํหรับอากาศยาน เจน เอ 1 

(8.3) น้ํามันสาํหรับเครื่องบนิไอพ่นชนิด เจ.พี. 5 

(9) กลุ่มที่ 9 ได้แก่ น้ํามันสําหรับเครื่องบินออกเทน 100/130 

(10) กลุ่มที่ 10 ได้แก่ น้ํามันสําหรับเครื่องบินไอพ่น 

ชนิด เจ.พี. 8 

(11) กลุ่มที่ 11 ได้แก่ น้ํามันหล่อลื่นสําหรับเครื่องบินทหาร 
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สถานที่ที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันเช้ือเพลิง 

  การสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นํามาใช้ในการป้องกันและแก้ไขการ
ขาดแคลนนํ้ามันเชื้อเพลิง ดังนั้น สถานที่ที่ใช้เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสํารอง จึงต้องมีความเหมาะสม
และสะดวกในการนําน้ํามันเชื้อเพลิงสํารองออกมาใช้ป้องกันและแก้ไขภาวะการขาดแคลนได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ภาวะดังกล่าวยุติได้ในเวลาอันส้ันที่สุด 

  มาตรา 20 วรรคส่ี แห่ง พ.ร.บ. การค้าน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 จึงกําหนดให้
ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 จะต้องเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสํารองไว้ในสถานที่ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
อธิบดี และการยื่นขอความเห็นชอบต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนดด้วย 

ผู้ค้าน้ํามันตามาตรา 7 จะต้องสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงไว้ทุกขณะในสถานท่ีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากอธิบดีโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการยื่นขอความเห็นชอบ
และเง่ือนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนดภายใต้มาตรา 
20 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ.2543จึงกําหนดให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 
7 จะต้องเก็บน้ํามันเช้ือเพลิงสํารองไว้ในสถานที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี และการยื่นขอ
ความเห็นชอบต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดด้วย 

สถานที่ที่ใช้เก็บสํารองนํ้ามันเชื้อเพลิง 
ลักษณะของสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นสถานท่ีเก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงตามประกาศ

กรมธุรกิจพลังงาน มี ลักษณะและเง่ือนไข ดังนี้ 

 1. สถานที่ที่ใช้เก็บสํารองนํ้ามันเชื้อเพลิงต้องเป็นสถานท่ีที่มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (1)เป็นคลังน้ํามันหรือคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิงหรือเป็นสถานท่ีเก็บเอทานอลหรือไบโอดีเซลทั้งนี้ต้องมีลักษณะ
กายภาพดังนี้ 

 - มีทางเข้าออกสําหรับยานพาหนะสําหรับการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงได้สะดวก 
 - มีถังที่ต้ังอยู่บนบกในลักษณะตรึงตราถาวรซ่ึงสามารถตรวจสอบ 
ปริมาณนํ้ามันได้โดยสะดวกและปลอดภัย 
 - มีท่อรับจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง 

 (2)เป็นท่อส่งน้ํามันดิบในทะเลจากทุ่นหรือแท่นรับน้ํามันมาถึงจุดรับชายฝ่ังที่มี
เครื่องบังคับปิด/เปิดและมีจุดสําหรับการเก็บตัวอย่างน้ํามันดิบ 
 (3) เป็นเรือบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิงที่รอสูบถ่ายข้ึนเก็บในคลังน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (4)เป็นเรือบรรทุกน้ํามันดิบที่อยู่ระหว่างเดินทางในน่านน้ําไทยเพ่ือลําเลียงไปเก็บ
ในคลังน้ํามัน 
 (5) เป็นเรือบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิงนําเข้าที่รอสูบถ่ายข้ึนเก็บในคลังน้ํามันเชื้อเพลิง
หรืออยู่ระหว่างเดินทางในน่านน้ําไทยโดยจะต้องมีใบขนสินค้าขาเข้าของกรมศุลกากร 
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 2.การยื่นขอความเห็นชอบสถานท่ีที่ใช้เก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงมีเง่ือนไขดังน้ี 
 (1) การขอประจําปีให้ยื่นขอความเห็นชอบล่วงหน้าภายในวันที่สิบห้าของเดือน
พฤศจิกายน 
 (2) การขอเพ่ิมสถานท่ีให้ยื่นขอความเห็นชอบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่สิบห้าวันก่อน
วันที่ประสงค์ใช้สถานท่ีดังกล่าวท้ังนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา๗ราย
ใหม่โดยอนุโลม 
       (3) การขอเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกสถานท่ีที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงที่
ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้ยื่นขอความเห็นชอบก่อนวันที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าห้าวัน 

  3.กรณีการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงซ่ึงไม่ใช่
สถานที่ของตนเองให้ยื่นหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เก็บสํารองหรือสิทธิการเช่าถังและหากสถานท่ีที่
ใช้เก็บสํารองดังกล่าวใช้เก็บน้ํามันเช้ือเพลิงร่วมกับผู้ค้าน้ํามันหลายรายโดยมีปริมาณที่แน่นอนให้
ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา๗ยื่นหลักฐานแสดงสิทธิการใช้และปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงในส่วนของตนด้วย 

  4. กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิการใช้สถานที่ที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงหรือมี
เหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการแจ้งรายละเอียดของสถานที่ที่ใช้เก็บสํารองหรือปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่
เก็บสํารองอันเป็นเท็จอธิบดีอาจส่ังยกเลิกการให้ความเห็นชอบสถานท่ีที่ใช้เก็บสํารองน้ํามัน
เชื้อเพลิงดังกล่าวเว้นแต่ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา๗รายน้ันจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิโดยถูกต้องตาม
กฎหมายหรือมิได้มีเจตนาแจ้งรายละเอียดหรือปริมาณอันเป็นเท็จ   

  5.ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา7ที่ประสงค์จะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเก็บสํารองน้าํมัน
เชื้อเพลิงแทนให้ยื่นขอความเห็นชอบต่ออธิบดีตามแบบธพ.ธ๓๐๕พร้อมสัญญาหรือข้อตกลงการ
มอบหมายให้เก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงแทนโดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
      (1) ผู้รับมอบหมายยินยอมให้สิทธิในน้ํามันเช้ือเพลิงของผู้มอบหมายอยู่เหนือ
สิทธิของตน 
      (2) ผู้รับมอบหมายจะต้องส่งมอบนํ้ามันเช้ือเพลิงที่เก็บสํารองแทนให้กับผู้
มอบหมายได้ตลอดเวลา 

    (3) ผู้รับมอบหมายจะไม่โต้แย้งเกี่ยวกับกรรมสิทธิใ์นนํ้ามันเช้ือเพลิงที่รับ
มอบหมายในกรณีที่ผู้มอบหมายได้รับคําส่ังจากอธิบดีให้นําน้ํามันสํารองออกมาจําหน่ายในกรณีที่มี
ความจําเป็นเพ่ือป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง 

6 การขอความเห็นชอบให้มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเก็บสํารองน้าํมันเชื้อเพลิงแทนให้
ยื่นขอความเห็นชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันกอ่นวันที่จะประสงค์จะมอบหมายดังกล่าว 

7. การขอเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการมอบหมายท่ีได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้ยื่น
ขอความเห็นชอบก่อนวันที่จะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวัน            
  8.  ให้ผู้ค้าน้าํมันตามมาตรา๗ยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ประสงค์จะมอบหมายให้
บุคคลอ่ืนเก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงแทนเป็นสถานท่ีที่จะใช้เก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงของตน 

9. ผู้รับมอบหมายเก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงแทนต้องเป็นบริษัทจํากัดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 
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การตรวจสอบปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงสํารองตามกฎหมาย 

 การตรวจสอบปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงสํารองตามกฎหมาย สามารถกระทําได้โดย 
 1. ตรวจสอบจากบัญชีปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่คงเหลือในแต่ละวัน ณ 
สถานท่ีเก็บทุกแห่งท่ีผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ซ่ึงต้องส่งกรมธุรกิจพลังงานเป็นประจําทุกเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามแบบแจ้งและสถานท่ีเก็บน้ํามันสํารองตามกฎหมาย (นพ.210) 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. การค้าน้ํามันเช้ือเพลิง 
พ.ศ. 2543 

 2. การออกตรวจวัด ณ คลังน้ํามันเป็นครั้งคราว (ประมาณ 3 หรือ 4 ครั้งต่อปี) เพ่ือ
เป็นการสุ่มตรวจสอบว่าผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 ได้มีการเก็บสํารองไว้ครบถ้วนทุกขณะหรือไม่ 
ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง แผนการออกตรวจวัดจึงต้องกระทําโดยมิให้ผู้ค้าน้ํามันทราบล่วงหน้า 
เพราะจะทําให้ผู้ค้าน้ํามันมีโอกาสจัดเตรียมนํ้ามันเช้ือเพลิงให้ตรวจสอบ นอกจากน้ีการที่ผู้ค้านํ้ามัน
บางรายมีสถานท่ีเก็บสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงหลายแห่ง การตรวจสอบจึงต้องวัดปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่คงเหลืออยู่จริงทุกแห่งพร้อมกัน ซ่ึงต้องรวมปริมาณตรวจวัดทุกแห่งจึงจะทราบว่าผู้ค้า
น้ํามันรายนั้นมีปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงสํารองถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด 

 สําหรับปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงสํารองตามกฎหมายจะถูกต้องครบถ้วนก็โดยต้องมี
ปริมาณคงเหลือทกุขณะ ณ คลังน้ํามันทุกแห่งรวมกัน ซ่ึงผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 จะต้องเก็บสํารอง
น้ํามันสําเร็จรูปแต่ละชนิดในแต่ละวันตามปริมาณท่ีมีหน้าที่ต้องสํารองต้องเก็บในแต่ละวันให้
ครบถ้วนตามหน้าที่ที่สํารองคือร้อยละ๑๐๐แต่ทั้งนี้ปริมาณน้ํามันสําเร็จรูปที่เก็บสํารองไม่รวมถึง
ปริมาณนํ้ามันสําเร็จรูปที่ไม่สามารถสูบถ่ายได้ (Dead Stock) ของแต่ละถัง ยกเว้นสํารองน้ํามันดิบ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ํามันที่ใช้ในกิจการทหาร  (เจ.พี8,เจ.พี.5น้ํามันอากาศยาน100/130, 
น้ํามันหล่อล่ืนทหาร) สามารถเก็บสํารองในแต่ละวันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ๗๐ได้แต่เฉล่ียทั้งเดือนต้องครบ
ร้อยละ๑๐๐ 
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การตรวจวัดปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิง ณ คลังน้ํามัน 
  การตรวจวัดปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิง ณ คลังน้ํามัน เป็นการตรวจสอบปริมาณนํ้ามัน
เช้ือเพลิงท่ีคงเหลืออยู่ในแต่ละถังโดยข้ึนตรวจวัดระดับ และอุณหภูมิของน้ํามันด้วยมือจากช่อง DIP 
บนถังเพ่ือนํามาคํานวณปริมาตร แต่ปัจจุบันมีคลังน้ํามันหลายแห่งติดต้ังเครื่องวัดระดับอัตโนมัติ 
(Auto Gauge) การคํานวณปริมาณนํ้ามันจึงสามารถกระทําได้โดยดูระดับและอุณหภูมิจาก
จอคอมพิวเตอร์ในห้องควบคุม (Control Room) โดยไม่ต้องข้ึนวัดบนถัง 

การตรวจวัดปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงด้วยมือ 

  การตรวจวัดระดับน้ํามัน มี 2 วิธี คือ 

  1. Sounding หรือ Dip คือการหยั่งวัดระดับน้ํามัน ซ่ึงเป็นวิธีที่ใช้ทั่วไปกับถังที่อยู่
บนบก 

  2. Ullage คือการวัดช่องว่างระหว่างระดับผิวของน้ํามันถึงท่อวัดระดับบนหลังคา
ถัง เป็นวิธีวิธีที่ใช้วัดปริมาณน้ํามันในเรือและคลังโรงกล่ันเอสโซ่ จังหวัดชลบุรี 

เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจวัดระดับน้าํมัน 

  1. เทปด่ิง (Sounding Tape) สายเทปท่ีปลายเทปมีลูกด่ิงทองเหลือง โดยลูกด่ิง
ปลายแหลมจะใช้กับวิธี Sounding หรอื Dip และลูกด่ิงทองเหลืองปลายตัดจะใช้สําหรับวธิี 
Ullage  

  2. เครื่องมือวัดอุณหภูมิของน้ํามัน ซ่ึงประกอบด้วยแท่งไม้ที่มีที่เก็บน้ํามันส่วนหนึ่ง
ไว้ด้านล่างและเทอร์โมมิเตอร์ โดยปลายกระเปาะเทอร์โมมิเตอร์ต้องจุ่มอยู่ในน้ํามันเพ่ือให้สามารถ
วัดอุณหภูมิของน้ํามันได้ใกล้เคียงกับน้ํามันที่อยู่ในถังขณะที่ดึงข้ึนมาอ่านอุณหภูมิบนถัง และค่าของ
อุณหภูมิจะเป็นองศาเซลเซียส หรืออาศาฟาเรนไฮต์ ข้ึนอยู่กับวิธีการคํานวณปริมาตรานํ้ามันของ
ถังแต่ละคลัง (อาศาฟาเรนไฮต์ กรณีใช้ความถ่วง API คํานวณ ส่วนองศาเซลเซียส เมื่อให้ความ
หนาแน่นคํานวณ) 

  3. ไฮโดรมิเตอร์ เครื่องมือหาค่าความถ่วง API (API Gravity) ค่าความหนาแน่น 
(Density) และค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density) จะใช้กรณีที่คลังน้ํามันไม่ได้หาค่า
ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า 

  4. สารเคมี โดยสารสีชมพูสําหรับทาสายเทป เพ่ือให้เห็นรอยตัดของระดับน้ํามันได้
ชัดเจน (กรณีตรวจวัดน้ํามันใส) และสารสีเหลือง สําหรับทาลูกด่ิงทองเหลือง (ปลายแหลม) เพ่ือ
ตรวจหาระดับน้ําท่ีก้นถัง ซ่ึงเมื่อสารสีเหลืองสัมผัสน้ําจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู 
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ข้อควรปฏิบัติในการเข้าตรวจวัดปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิง 
  1. แสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 
  2. ตรวจสอบรายละเอียดในบัญชีถังที่ต้องตรวจวัด หมายเลขถัง ชนิดน้ํามัน และ
รายละเอียดอื่นของแต่ละคลังที่จะเข้าตรวจวัด เช่น การรับฝากน้ํามันเชื้อเพลิง การใช้ถังร่วมกับผู้ค้าราย
อื่น เป็นต้น เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นว่าปริมาณตรวจวัดครอบคลุมถึงการรับฝากหรือไม่ หรือหากมีชนิด
น้ํามันไม่ตรงกับรายละเอียดบัญชีถัง ก็ให้ทําการตรวจวัด แต่ให้หมายเหตุให้ชัดเจนว่าป็นชนิดน้ํามันอะไร 
  3. ถังที่ติดเคร่ืองวัดระดับอัตโนมัติ Auto Gauge ที่ได้รับรองจากหน่วยงานราชการ 
หรือไม่ได้รับรอง แต่ผู้ค้าน้ํามันยอมรับและใช้ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ํามันคงเหลือเป็นประจํา ให้
อ่านระดับน้ํามัน และอุณหภูมิจากจอคอมพิวเตอร์ในห้อง Control Room แทนการขึ้นวัดบนถัง (ทั้งนี้
เฉพาะถังที่ยืนยันว่าไม่มีน้ํา) 
  4. ถังที่ไม่ได้ติดเครื่องวัดระดับอัตโนมัติ Auto Gauge หรือติดตั้ง Auto Gauge แต่
แสดงค่า Error หรือมีน้ํา ต้องวัดด้วยมือทุกคร้ัง 
  5. การวัดด้วยมือทุกถังให้วัดอย่างน้อย 2 คร้ัง (กรณีไม่มีการรับ-จ่าย) หากการวัดแต่ละ
คร้ังระดับไม่เท่ากันให้เลือกครั้งที่วัดได้ระดับต่ํากว่า หรือตัดสินด้วยการวัดคร้ังที่ 3  
  6. การวัดด้วยมือทุกคร้ังต้องวัดระดบัน้ําด้วย 
  7. ก่อนลงจากถังทุกคร้ัง ให้จดระดับที่ตรวจวัดได้ให้ถูกต้องตรงกับเจ้าหน้าที่คลังที่ขึ้น
ด้วย เพื่อมิให้มีข้อโต้แย้ง เพราะอาจต้องขึ้นวัดอีกคร้ัง 
  8. กรณีวัดด้วยมือพบว่าถังกําลังจ่ายน้ํามันให้วัดเพียง 1 คร้ัง พร้อมทั้งหมายเหตุในใบ
คํานวณปริมาณนํ้ามันด้วยว่าถังหมายเลขใดกําลังจ่ายน้ํามัน 
  9. กรณีผู้จัดการคลังแจ้งว่ามีถังใดกําลังรับน้ํามัน เจ้าหน้าที่ไม่ต้องข้ึนวัด แต่ให้คํานวณ
ปริมาณนํ้ามันคงเหลือโดยใช้ระดับและอุณหภูมิที่คลังวัดได้ก่อนรับน้ํามัน หรือใช้ปริมาณท่ีคลังคํานวณไว้
ก่อนรับ และหมายเหตุในใบคํานวณว่าถังหมายเลขใดกําลังรับน้ํามันและในกรณีกําลังรับน้ํามันจากเรือให้
ขอสําเนาเอกสารใบส่งของ (Invoice) หรือ B/L หรือใบกํากับการขนส่ง โดยให้ผู้จัดการคลัง (หรือผู้แทน) 
รับรองสําเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรวมซ้ํา 
  10. ในเวลาที่เข้าตรวจวัดให้สอบถามว่ามีน้ํามันที่อยู่ระหว่างการขนส่ง (เฉพาะทางเรือ) 
มายังคลังน้ํามัน (ที่เข้าตรวจวัด) หรือมีอยู่ในเรือที่รอสูบถ่ายขึ้นคลัง (ที่เข้าตรวจวัด) หากมี ให้หมายเหตุ
ให้ชัดเจนในใบคํานวณปริมาณนํ้ามัน พร้อมทั้งขอสําเนาเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 9 เพื่อจะนําปริมาณท่ีอยู่
ในเรือมารวมเป็นน้ํามันสํารองของผู้ค้าได้ 
  11.  ในการตรวจวัดทุกคร้ัง การคํานวนปริมาณนํ้ามันสําเร็จรูปทุกชนิด (ยกเว้นก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว) จะต้องไม่รวมปริมาณนํ้ามันที่ไม่สามารถสูบถ่ายได้ (Dead Stock) โดยได้อธิบายวิธีการ
คํานวณไว้ในแบบตรวจสอบปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือ(ข้อ 13 หน้า 25) 
  12. ให้สอบถามทุกคร้ังว่าปริมาณน้ํามันที่วัดได้มีน้ํามันของผู้ค้ารายอื่นหรือไม่ ถ้ามีให้
หมายเหตุว่าเป็นของผู้ใดปริมาณเท่าใดด้วย หากมีให้ระบุปริมาณสุทธิหลังหัก Dead Stock ของถัง
ทั้งหมดที่ใช้รับฝากน้ํามันผู้อื่นไว้ 
  13. กรณีถังที่มีปริมาณนํ้ามันคงเหลือต่ํากว่าปริมาณDead Stock ให้ถังนั้นมีค่าเป็นศูนย์
(ไม่มีน้ํามันคงเหลือ= ไม่นับ)  
  14. แบบการตรวจสอบปริมาณนํ้ามันทุกฉบับจะสมบูรณ์ต่อเม่ือลงลายมือชื่อของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 2 คน กรณีที่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ 2 คน ให้หมายเหตุให้ชัดเจน 
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ข้ันตอนการตรวจวัดปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิง 
 

วิธีการตรวจวัด ขั้นตอนการปฏบิัต ิ

วิธี Sounding หรือ Dip 1. หย่อนเทอร์โมมิเตอร์จากช่องทิ้งด่ิงบนหลักคาถัง ให้อยู่ในระดับกลาง 
ของปริมาณนํ้ามันในถัง และทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที 

2. ทาสารเคมีสีชมพูบนสายเทป  และทาสารเคมีสีเหลืองบนปลายลูกด่ิง
ทองเหลือง 

3. หย่อนสายเทปจากช่องทิ้งด่ิงบนหลังคา โดยให้สายเทปตึงและปลาย
ลูกด่ิงสัมผัสถึงจุดทิ้งด่ิง (Dip Plate) ที่อยู่ก้นถัง 

4. บันทึกระดับนํ้ามัน+นํ้า ที่อ่านได้จากสายเทป ระดับนํ้า และอุณหภูมิ 
ในแบบฟอร์มตรวจวัดเพ่ือนําไปคํานวณปริมาตรนํ้ามัน 

ข้อสังเกต การหย่อนสายเทป 

- การทาสารเคมีสีชมพูบนช่วงใดของสายเทปให้ประมาณโดยการ
สอบถามเจ้าหน้าที่คลังว่าระดับนํ้ามันในถังที่ตรวจวัดมีมากเพียงใด  
(กรณีหย่อนสายเทปเอง) 

- ความยาวของการปล่อยสายเทป ให้ดูจากข้อมูลบนถังที่ระบุว่าระดับ
ความสูงจากช่องทิ้งด่ิงถึงจุดทิ้งด่ิง Dip Plate มีความสูงก่ีเมตร 

วิธี Ullage (วัดช่องว่างของถัง) 1. หย่อนเทอร์โมมิเตอร์จากช่องทิ้งด่ิงบนหลังคาถังให้อยู่ระดับกลางของ
ปริมาณนํ้ามันในถัง และทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที 

2. ทาสารเคมีสีเหลืองบนลูกด่ิงทองเหลือง (ปลายแหลม) เพ่ือตรวจสอบ
หาระดับนํ้าในถัง 

3. หย่อนสายเทปตามข้อ 2 ให้ถึงจุดทิ้งด่ิง (Dip Plate) และดึงขึ้นเพ่ือดูระดับนํ้า 

4. เปลี่ยนลูกด่ิงทองเหลืองเป็นปลายตัด (ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร) และ
ทาสารเคมีสีชมพูบนลูกด่ิงทองเหลือง เพ่ือให้เห็นรอยตัดของนํ้ามัน 

5. หย่อนสายเทปตามข้อ 4 โดยความยาวของสายเทปท่ีจะหย่อนผู้ตรวจวัด
ต้องทราบปริมาณนํ้ามันในถังโดยประมาณ เพ่ือให้ลูกด่ิงจุ่มลงในผิว
นํ้ามันประมาณ 5-10 เซนติเมตร เช่น ความสูงของถัง 20 เมตร 
นํ้ามันคงเหลือสูงประมาณ 14 เมตร โดยจากการหย่อนสายเทปได้
ความสูง 6.15 เมตร (สายเทป 6.05 เมตร และลูกด่ิง 10 เซนติเมตร) 

6. การคํานวณหาระดับนํ้า+นํ้ามัน หลังจากหย่อนสายเทป คือ ความสูง
ของถัง ลบ (ระยะความยาวของสายเทปต้ังแต่ปากถังถึงปลายสาย 
บวกระยะของลูกด่ิงส่วนที่ไม่ถูกนํ้ามัน) เช่น 20 เมตร ลบ (6.05 เมตร 
บวก 0.10 เมตร) เท่ากับ 13.85 เมตร 

 7. บันทึกระดับนํ้า+นํ้ามัน (ที่คํานวณได้ตาม 6) ระดับนํ้า และอุณหภูมิ  
ในแบบฟอร์มตรวจวัด 
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การตรวจวัดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
  การตรวจวัดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวในถัง ไม่ต้องมีการหย่อนสายเทป
เหมือนกับการตรวจวัดปริมาณน้ํามัน 

  ข้อมูลท่ีต้องการเพื่อใช้คํานวณหาปริมาตรก๊าซปิโตรเลียมเหลว ได้แก่ 

  - ระดับของเหลว  (Liquid Level) 

  - อุณหภูมิของของเหลว (Liquid Temperature) 

  - อุณหภูมิของไอ  (Vapour Temperature) 

  - ความดันไอ   (Vapour Pressure) 

  การให้ได้ข้อมูลข้างต้นมาก็โดยดูจากอุปกรณ์ที่ติดต้ังไว้กับตัวถัง แต่อุปกรณ์ที่ใช้วัด
เครื่องวัดระดับของเหลวในถัง อาจแตกต่างกันตามชนิดของถัง คือ 

  - ถังทรงลูกโลก (Spherical Tank) เครื่องวัดระดับของเหลวท่ีติดต้ังไว้จะเป็น 
Auto Gauge 

 
  - ถังนอน (Cylindrical Tank) เครื่องวัดระดับของเหลวจะเป็นท่อแก้ว หรือSlit 
Tube 
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การอ่านระดับของเหลวจากอุปกรณ์ดังกล่าว 

  1. Auto Gaugeอ่านได้จากเครื่องที่ตัวถัง หรืออ่านจากจอคอมพิวเตอร์ใน
ห้องควบคุม (Control Room) 

  2. ท่อแก้ว อ่านระดับของเหลวจากเส้นขีดความสูงที่แสดงไว้ที่ท่อแก้ว 

   

 
รูปท่ี 1 หลักของอุปกรณ์สําหรับดรูะดับของเหลวในถังแบบง่าย 

ของเหลวในท่อแก้ว (หรือท่อโลหะท่ีมีกระจกหน้าต่างเป็นแก้ว) จะเปล่ียนแปลง
ตามระดับความสูงของของเหลวในถัง แต่ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้ท่อแก้วแตกก็จะทําให้
ของเหลวในถังรั่วไหลออกมา บางบริษัท (รูปขวา) จึงได้ออกแบบให้มีลูกลอยที่เป็นแม่เหล็กลอย 
(Float) อยู่ในท่อโลหะ (Float chamber) ลูกลอยแม่เหล็กจะลอยข้ึนลงตามระดับความสูงของ
ของเหลวในถัง และแรงแม่เหล็กจะไปทําให้ลูกลอยอีกตัวหนึ่ง (Indicator) ที่อยู่ในท่อบอกระดับ 
(Indicator tube) ลอยข้ึนลงตามไปด้วย ในการใช้งานนั้นจะต้องเปิดวาล์วเช่ือมต่อกับถังทั้งตัวบน
และตัวล่าง ในกรณีที่ความสูงของของเหลวในถังมีการเปล่ียนแปลงเกินกว่าที่จะใช้อุปกรณ์เพียงตัว
เดียววัดได้ ก็จะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวหลายตัวติดต้ังที่ระดับความสูงที่แตกต่างกัน 

3. Slit Tubeอ่านระดับความสูงของของเหลวในถังจากเส้นขีดบอกระดับที่แสดงไว้
ที่ท่อ โดยต้องกด Slit Tube (ติดต้ังอยู่ภายในถัง) ลงไปจนมีก๊าซพุ่งออกมา ก็แสดงว่าปลาย
ด้านล่างของท่อสัมผัสผิวหน้าของของเหลวแล้ว 

  ข้อสังเกต กรณีที่ถังใช้ Slit Tube ผู้ตรวจวัดควรทราบระดับโดยประมาณของ
ของเหลวในถังก่อน และต้องคลายฝาเกลียวที่ปิดรูด้านบนของ Slit Tube แล้วดึงข้ึนให้สุดปลาย 
เพ่ือให้ก๊าซพุ่งออกให้หมดก่อนจึงกดลงตามข้อ 3 
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คําอธิบายแบบที่ใช้ในการคํานวณปริมาตรนํ้ามันเช้ือเพลิง 

 
รายการ คําอธบิาย 

ความจุ คือความจุสูงสุดของถังซึ่งได้จากการเปิดตารางประจําถังหน้าสุดท้าย (Tank 
Calibration Table) ความจุถังน้ีสามารถใช้เป็นข้อสังเกตความเป็นไปได้ของ
ระดับนํ้ามันที่วัดได้ด้วย 

1. ระดับของนํ้า+นํ้ามัน ได้จากการอ่านสายเทปที่หย่อนจากหลังคาถังกรณีวัดด้วยมือ หรืออ่านจาก
เครื่องวัดระดับอัตโนมัติ (Auto Gauge) กรณีถังน้ันมีเครื่องติดต้ังไว้และใช้งาน
ได้ตามปกติ 

2. ระดับนํ้าในถัง ได้จากการอ่านสายเทปที่หย่อนจากหลังคาถัง 

3. ระดับอุณหภูมิ ได้จากการอ่านเทอร์โมมิเตอร์ที่หย่อนแช่ทิ้งไว้จากหลังคาถัง หรืออ่านจาก
เครื่องวัดระดับอัตโนมัติ (ถ้ามี) 

4. ปริมาตรของน้ํา+นํ้ามัน ได้จากการนําระดับตามข้อ 1. ไปเปิดตารางประจําถังโดยดูระดับให้ตรงกับที่วัด
ได้ทั้งระดับเซนติเมตรและมิลลิเมตร (ปริมาณของระดับมิลลิเมตรต้องอยู่ใน
ระยะลึกเดียวกับระดับเซนติเมตรน้ันด้วย) 

5. ปริมาตรของน้ํา ได้จากการนําระดับนํ้าตามข้อ 2. ไปเปิดตารางประจําถัง หากระดับนํ้าที่วัดได้
เป็นมิลลิเมตร ให้ใช้ปริมาตรตามระดับมิลลิเมตรในระยะลึกของเซนติเมตรที่วัด
ได้ตามข้อ 1. และต้องบวกด้วยปริมาตรในระดับ 0 (ศูนย์) ด้วย เน่ืองจากเป็น
ปริมาตรที่คํานวณได้ตามตารางประจําถัง 

6. ปริมาตรของน้ํามันที่ถูก
หลังคาลอยแทนที่ 

ถังเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงมีหลังคา 2 ประเภท คือ ถังหลังคาคงที่และถังหลังคา
ลอย ซึ่งประเภทน้ีมี 2 ลักษณะ คือ ลอยภายนอก (สามารถมองเห็นการเลื่อน
ขึ้นลง) และลอยภายในถัง (ไม่สามารถมองเห็นเพราะมีคลังคา) 

วิธีการคํานวณปริมาตรของน้ํามันที่ถูกหลังคาลอยแทนที่ 

(1) กรณีที่หลังคาลอยเป็นอิสระ (มีระดับนํ้ามันในถังมากเป็นไปตามเง่ือนไขใน
การใช้สูตร) ให้ใช้สูตรคํานวณโดยนําค่าความถ่วง API ตามข้อ 8. ไปเปิด
ตาราง 8 โดยใช้ช่อง POUNDS PER US GALL@60°F (กรณีค่าข้อ 8 เป็น
ค่าความหนาแน่น Density ไม่ต้องเปิดตาราง 8 แต่ให้ใช้ค่าข้อ 8 ลบ
ด้วย 0.0011) และค่าปรับปริมาตรจากข้อ 9. ไปหารค่าคงที่ที่กําหนดไว้ใน
สูตรการคํานวณ 

(2) กรณีที่หลังคาลอยต้ังอยู่บนพ้ืนถัง (มีระดับนํ้ามันในถังเหลือน้อยกว่า
เง่ือนไขการใช้สูตร) ไม่ต้องใช้สูตรคํานวณแต่ให้ใช้ปริมาตรการแทนที่ของ
หลังคาลอยจากตารางปริมาตรการแทนที่ของหลังคาลอยที่แสดงในตาราง
ประจําถังน้ัน 
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รายการ คําอธบิาย 

7. ปริมาตรของน้ํามัน ณ 
อุณหภูมิที่วดั 

คํานวณโดยใช้ปริมาตรของน้ําและนํ้ามันตามข้อ 4. ลบด้วยปริมาตรของน้ําตามข้อ 
5. และปริมาตรของน้ํามันที่ถูกหลังคาลอยแทนที่ แต่ในกรณีที่ตารางประจําถังนั้นมี
การกําหนดตารางค่า FACTOR (ตัวแปรของอุณหภูมิ) ตามค่าอุณหภูมิต่าง ๆ ผลลบ
ดังกล่าวต้องคูณด้วยค่า FACTTOR ณ อุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ตามข้อ 3. ก่อน แต่ถ้า
ระดับอุณหภูมิตามข้อ 3. ไม่มีกําหนดไว้ในตารางค่า FACTOR การหาค่า FACTOR 
ต้องใช้สูตรการคํานวณที่กําหนดไว้ในตารางประจําถังนั้น คือ  

 

 

8. ค่าความถ่วง API ที่ 60°ฟ 
หรือความหนาแน่นที่ 15°ซ 

เป็นค่าความถ่วง API หรือค่าความหนาแน่น Density ของนํ้ามันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(ขึ้นอยู่กับฐานการคํานวณของแต่ละบริษัทฯ) ซึ่งเป็นค่าที่ผู้ค้าจะหาไว้แล้วทุกครั้งที่มี
การรับนํ้ามันเข้าถัง แต่หากผู้ค้ายังไม่ได้หาค่าไว้ให้นําน้ํามันจากถังที่จะตรวจวัดมา
หาค่า API หรือค่าความหนาแน่น Density แล้วแต่กรณี โดยใช้เครื่องไฮโดรมิเตอร์ 
และให้บันทึกค่าอุณหภูมิขณะตรวจวัดด้วย แล้วนําไปเปิดตาราง 5B สําหรับหาค่า 
API หรือตาราง 53B สําหรับหาค่าความหนาแน่น Density (กรณีเป็นน้ํามัน
สําเร็จรูป) ในกรณีตรวจวัดน้ํามันดิบ ให้ใช้ตาราง 5A สําหรับหาค่า API หรือตาราง 
53A สําหรับหาค่าความหนาแน่น Density 

9. ค่ า ป รั บ ป ริ ม า ต ร จ า ก
อุณหภูมิขณะวัดไปที่ 60°
ฟ หรือ 15°ซ 

ได้จากการใช้ค่าความถ่วง API หรือค่าความหนาแน่น Density ข้อ 8. และอุณหภูมิ
ขณะตรวจวัดขอ้ 3. ไปเปิดตารางเพื่อปรับปริมาตรจากอุณหภูมิตรวจวัดไปที่ 60°ฟ 
(กรณี API) หรอืที่ 15°ซ (กรณ ีDensity) ดงันี ้

 

 

 
 

10. ปริมาตรของนํ้ามันที่ 60°
ฟ หรือ 15°ซ 

เป็นการปรับปริมาตรน้ํามัน ณ อุณหภูมิขณะตรวจวัดมาเป็น ณ อุณหภูมิที่  60°ฟ 
หรืออุณหภูมิที่ 15°ซ โดยใช้ค่าข้อ 7. คูณด้วยค่าข้อ 9. 

11.  ค่าปรับปริมาตรจาก 60°
ฟ ไปที่ 86°ฟ หรือ 15°ซ 
ไปที่ 30°ซ 

ได้จากการใช้ค่าข้อ 8. และอุณหภูมิขณะตรวจวัดมาเป็น ณ อุณหภูมิที่ 86°ฟ (กรณี 
API) หรืออุณหภูมิ 30°ซ (กรณี Density) ไปเปิดตารางเดียวกับที่ใช้เปิดค่าในข้อ 9. 

12. ปริมาตรของนํ้ามันที่ 86°
ฟ หรือ 30°ซ 

เป็นการปรับปริมาตรนํ้ามัน ณ อุณหภูมิ 60°ฟ หรือ 15°ซ มาเป็น ณ อุณหภูมิ 86°ฟ 
หรือ 30°ซ (ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ใช้ในการซ้ือขายน้ํามัน) โดยใช้ค่าข้อ 10. หารด้วยค่า
ข้อ 11. 

13.  ปริมาตรของน้ํามันที่ไม ่
สามารถสูบถ่ายได้  
(Dead Stock) 

เป็นปริมาณน้ํามันสําเร็จรูปที่ไม่สามารถสูบถ่ายได้ด้วยวิธีการดําเนินงานปกติ หรือ
ปริมาณน้ํามันสําเร็จรูปที่อยู่ต่ํากว่าขอบบนสุดของท่อจ่ายน้ํามนัจนถึงก้นถงัน้ํามันแต่
ละถัง แล้วแต่ปริมาณใดจะมากกว่า 

14.  ปริมาตรของน้ํามัน 
คงเหลือสุทธ ิ

คํานวณโดยใช้ปริมาตรนํ้ามันตามข้อ 12. ลบดว้ย ปริมาตรนํ้ามนัที่ไม่สามารถสูบถ่าย
ได้ (Dead Stock) ตามข้อ 13. 

รวม เป็นการรวมปรมิาตรนํ้ามันแตล่ะชนิดที่คํานวณได้ตามขอ้ 14. (ทุกถัง) 

 

FACTOR =1+0.0000234 x (T – 30.0) 
T=  อุณหภูมิท่ีตรวจวดัได้ (°ซ) 

กรณี APIกรณี Density 

น้ํามันสําเร็จรูป         ตาราง 6B               ตาราง 54B 
น้ํามันดิบ                ตาราง 6A               ตาราง 54A 
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การคํานวณปริมาณนํ้ามันสําเร็จรูปในถังหลังคาลอย 
(กรณีฐานการคํานวณเป็นค่า API) 

รายการ ถังหมายเลข 
T-39 

คําอธบิาย 

ความจุ                                    (ลิตร) 3,447,362 ได้จาก Tank Calibration ตารางประจําถังหมายเลขT-33(
เป็นปริมาตรความจุทั้งหมดของถัง) 

1. ระดับของนํ้า+นํ้ามัน                 (ซ.ม.) 712.2 ได้จากการวัดหรืออ่านจากเคร่ืองวัดระดับอัตโนมัติของถัง 
2. ระดับของนํ้าในถัง                      (ซ.ม.) - ได้จากการวัด 
3. อุณหภูมิ                       (°ฟ หรือ °ซ) 82.5°ฟ ได้จากการวัดหรืออ่านจากเคร่ืองวัดระดับอัตโนมัติของถัง 
4. ปริมาตรของน้ํา+นํ้ามัน              (ลิตร) 1,364,533 นําระดับตามข้อ 1 ไปเปิดตารางประจําถัง 
5. ปริมาตรของน้ํา                       (ลิตร) - นําระดับตามข้อ 2 (ถ้ามี) ไปเปิดตารางประจําถัง 
6. ปริมาตรของน้ํามันที่ถูก             (ลิตร)     

“หลังคาลอย” แทนที ่
2,253 เมื่อระดับนํ้ามันตามข้อ 1 เป็นไปตามเง่ือนไขในการใช้

สูตรคือสูงเกิน 136.3 ซม. (หลังคาลอยเป็นอิสระ) ให้ใช้
สูตรโดยนําค่าความถ่วง API ตามข้อ 8 ไปเปิดตาราง 8 
ช่อง POUNDS PER US GALL @ 60°F และค่าปรับ
ปริมาตรตามข้อ 9 ไปหารค่าคงที่ที่ กําหนดไว้ในสูตร
คํานวณ ดังน้ี 
  14,020.2562 
 6.316x 0.9852 

7. ปริมาตรของนํ้ามัน ณ อุณหภูมิที่วัด (ลิตร) 1,362,280 คํานวณโดยใช้ค่าข้อ 4 ลบ ข้อ 5 ลบ ข้อ 6  
8. ค่าความถ่วง API ที่ 60°ฟ หรือความ

หนาแน่นที่ 15°ซ 
55 ได้จากที่ผู้ค้าหาค่าไว้แล้ว ถ้าไม่มีให้นําตัวอย่างนํ้ามันในถัง

ที่ตรวจวัดมาหาค่า API โดยบันทึกค่าอุณหภูมิขณะ
ตรวจวัดด้วย แล้วนําไปเปิดตาราง 5B 

9. ค่าปรับปริมาตรจากอุณหภูมิขณะวัดไปท่ี 
60°ฟ หรือ 15°ซ 

0.9852 เปิดจากตาราง 6B โดยใช้ค่าข้อ 8 ณ อุณหภูมิตามข้อ 3 

10. ปรมิาตรของน้ํามันที่ 60°ฟ       (ลิตร)     
หรือ 15°ซ 

1,342,118 ค่าข้อ 7 คูณ ค่าข้อ 9 

11. ค่าปรับปรมิาตรจาก 60°ฟ ไปที่  (ลิตร)     
86°ฟ หรือ 15°ซ ไปที่ 30°ซ 

0.9828 เปิดจากตาราง 6B โดยใช้ค่าข้อ 8 ณ อุณหภูมิ 86°ฟ 

12. ปรมิาตรของน้ํามันที่ 86°ฟ หรือ(ลิตร)  
30°ซ  

1,365,607 ค่าข้อ 10 หาร ค่าข้อ 11 

13.ปริมาตรของน้ํามันที่ไม่สามารถสูบ (ลิตร) 
ถ่ายได้ (Dead Stock) 

279,437 ดูข้อมูลจากเอกสารบัญชีรายละเอียดถังสํารองที่กรม
ธุรกิจพลังงานให้ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจริง ณ ถังใบ
น้ันด้วย 

14.  ปริมาตรของน้ํามันคงเหลือสุทธิที ่(ลติร) 
86oฟหรือ 30oซ (12)-(13) 

1,086,170 นําค่าข้อ (12) – (13) 

  รวม                                     (ลิตร) นําค่าข้อ 14 ทุกถังรวมกัน (แต่ละชนิด) 

 

 

ค่าที่ให้มาจาตารางประจําถัง 
API เปิดตาราง 8 X ค่าข้อ 9

ตัวอย่างการคํานวณน้ํามันสําเร็จรูป 
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การคํานวณปริมาณนํ้ามันสําเร็จรูปในถังหลังคาลอย 
(กรณีฐานการคํานวณเปน็ค่า API) 

รายการ ถังหมายเลข 
T-39 

คําอธบิาย 

ความจุ                                   (ลิตร) 3,447,363 ได้จาก Tank Calibration ตารางประจําถังหมายเลข
TK-910 (เป็นปริมาตรความจุทั้งหมดของถัง) 

1. ระดับของนํ้า+นํ้ามัน                 (ซ.ม.) 129.0 ได้จากการวัดหรืออ่านจากเคร่ืองวัดระดับอัตโนมัติ
ของถัง 

2. ระดับของนํ้าในถัง                    (ซ.ม.) - ได้จากการวัด 
3. อุณหภูมิ                       (°ฟ หรือ °ซ) 82.5°ฟ ได้จากการวัดหรืออ่านจากเคร่ืองวัดระดับอัตโนมัติ

ของถัง 
4. ปริมาตรของน้ํา+นํ้ามัน              (ลิตร) 265,679 นําระดับตามข้อ 1 ไปเปิดตารางประจําถัง 
5. ปริมาตรของน้ํา                       (ลิตร) - นําระดับตามข้อ 2 (ถ้ามี) ไปเปิดตารางประจําถัง 
6. ปริมาตรของน้ํามันที่ถูก             (ลิตร)     

“หลังคาลอย” แทนที ่
1,339 เมื่อระดับนํ้ามันตามข้อ 1 เป็นไปตามเง่ือนไขในการ

ใช้สูตรคือตํ่ากว่า136.3 ซม. (หลังคาลอยต้ังบนพ้ืน
ถัง) ใหใ้ช้ค่าปริมาตรการแทนที่ตามท่ีกําหนดใน
ตารางประจําถังได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้สูตร 

7. ปริมาตรของน้ํามัน ณ อุณหภูมิที่วัด (ลิตร) 264,340 คํานวณโดยใช้ค่าข้อ 4 ลบ ขอ้ 5 ลบ ข้อ 6 
8. ค่าความถ่วง API ที่ 60°ฟ หรือความ

หนาแน่นที่ 15°ซ 
55 ได้จากที่ผู้ค้าหาค่าไว้แล้ว ถ้าไม่มีให้นําตัวอย่างนํ้ามัน

ในถังที่ตรวจวัดมาหาค่า API โดยบันทึกค่าอุณหภูมิ
ขณะตรวจวัดด้วย แล้วนําไปเปิดตาราง 5B 

9. ค่าปรับปริมาตรจากอุณหภูมิขณะวัดไปท่ี 
60°ฟ หรือ 15°ซ 

0.9852 เปิดจากตาราง 6B โดยใช้ค่าข้อ 8 ณ อุณหภูมิตาม
ข้อ 3 

10. ปรมิาตรของน้ํามันที่ 60°ฟ      (ลิตร)      
หรือ 15°ซ 

260,427 ค่าข้อ 7 คณู คา่ข้อ 9 

11. ค่าปรับปรมิาตรจาก 60°ฟ ไปที่  (ลิตร)     
86°ฟ หรือ 15°ซ ไปที่ 30°ซ 

0.9828 เปิดจากตาราง 6B โดยใช้ค่าข้อ 8 ณ อุณหภูมิ 86°ฟ 

12. ปรมิาตรของน้ํามันที่ 86°ฟ หรือ (ลิตร)  
30°ซ 

264,986 ค่าข้อ 10 หาร ค่าข้อ 11 

13.ปริมาตรของน้ํามันที่ไม่สามารถสูบ (ลิตร) 
ถ่ายได้ (Dead Stock) 

279,434 ดูข้อมูลจากเอกสารบัญชีรายละเอียดถังสํารองที่กรม
ธุรกิจพลังงานให้ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจริง ณ 
ถังใบน้ันด้วย 

14.  ปริมาตรของน้ํามันคงเหลือสุทธิที ่(ลติร) 
86oฟหรือ 30oซ (12)-(13) 

-19,007 นําค่าข้อ (12) – (13) 

  รวม                                     (ลิตร) นําค่าข้อ 14 ทุกถังรวมกัน (แต่ละชนิด) 

หมายเหตุกรณีถังที่มีปริมาณนํ้ามันคงเหลอืตํ่ากว่าDead Stock จะหมายความว่าถังน้ันไม่มีนํ้ามันคงเหลือ(ไม่มี
น้ํามันคงเหลือ= ไม่นับ)  

ตัวอย่างการคํานวณน้ํามันสําเร็จรูป 
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การคํานวณปริมาณนํ้ามันสําเร็จรูปในถังที่กําหนดค่า FACTOR 
(กรณีฐานการคํานวณเปน็ค่า Density) 

รายการ ถังหมายเลข 
TK-2701 

คําอธบิาย 

ความจุ                                    (ลิตร) 936,044 ได้จาก Tank Calibration ตารางประจําถังหมายเลข
TK-2701 (เป็นปริมาตรความจุทั้งหมดของถัง) 

1. ระดับของนํ้า+นํ้ามัน                (ซ.ม.) 809.8 ได้จากการวัดหรืออ่านจากเคร่ืองวัดระดับอัตโนมัติ
ของถัง(ถ้ามี) 

2. ระดับของนํ้าในถัง                   (ซ.ม.) 0.1 ได้จากการวัด 
3. อุณหภูมิ                      (°ฟ หรือ °ซ) 32.0°ซ ได้จากการวัดหรืออ่านจากเคร่ืองวัดระดับอัตโนมัติ

ของถัง (ถ้ามี) 
4. ปริมาตรของน้ํา+นํ้ามัน             (ลิตร) 644,443 นําระดับตามข้อ 1 ไปเปิดตารางประจําถัง 
5. ปริมาตรของน้ํา                      (ลิตร) 7,993 นําระดับตามข้อ 2 (ถ้ามี) ไปเปิดตารางประจําถัง 
6. ปริมาตรของน้ํามันที่ถูก             (ลิตร)  

“หลังคาลอย” แทนที ่
-  

7. ปริมาตรของน้ํามัน ณ อุณหภูมิที่วัด (ลิตร) 636,480 คํานวณโดยใช้ค่าข้อ 4 ลบ ข้อ 5 ลบ ข้อ 6 แล้วคูณค่า
FACTOR ที่ระบุในตารางประจําถัง โดยใช้ค่า ณ 
อุณหภูมิตามข้อ 3 (636,450 x1.0000468) 

8. ค่าความถ่วง API ที่ 60°ฟ หรือความ
หนาแน่นที่ 15°ซ 

0.7443 ได้จากที่ผู้ค้าหาค่าไว้แล้ว ถ้าไม่มีให้นําตัวอย่างนํ้ามัน
ในถังที่ตรวจวัดมาหาค่าความหนาแน่นDensity โดย
บันทึกค่าอุณหภูมิขณะตรวจวัดด้วย แล้วนําไปเปิด
ตาราง 53B 

9. ค่าปรับปริมาตรจากอุณหภูมิขณะวัดไป
ที่ 60°ฟ หรือ 15°ซ 

0.9792 เปิดจากตาราง 54B โดยใช้ค่าข้อ 8 ณ อุณหภูมิตาม
ข้อ 3 

10. ปรมิาตรของน้ํามันที่ 60°ฟ       (ลิตร)   
หรือ 15°ซ 

623,241 ค่าข้อ 7 คณู คา่ข้อ 9 

11. ค่าปรับปรมิาตรจาก 60°ฟ ไปที่  (ลิตร)  
86°ฟ หรือ 15°ซ ไปที่ 30°ซ 

0.9817 เปิดจากตาราง 54B โดยใช้ค่าข้อ 8 ณ อุณหภูมิ 30°ซ

12. ปรมิาตรของน้ํามันที่ 86°ฟ หรือ (ลิตร)  
30°ซ  

634,859 ค่าข้อ 10 หาร ค่าข้อ 11 

                   รวม                  (ลิตร) นําค่าข้อ 12 ทกุถังรวมกัน (แต่ละชนิด) 
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คู่มือการคํานวณปริมาณน้ํามันดิบในถังหลังคาลอย 
(กรณีฐานการคํานวณเปน็ค่า API) 

รายการ ถังหมายเลข 

TK-962 

คําอธบิาย 

ความจุ                                    (ลิตร) 102,090,093 ได้จาก Tank Calibration ตารางประจําถังหมายเลข
TK-962(เป็นปริมาตรความจุทั้งหมดของถัง) 

1. ระดับของนํ้า+นํ้ามัน                (ซ.ม.) 690.9 ได้จากการวัดหรืออ่านจากเคร่ืองวัดระดับอัตโนมัติ
ของถัง 

2. ระดับของนํ้าในถัง                   (ซ.ม.) 0.2 ได้จากการวัด 
3. อุณหภูมิ                      (°ฟ หรือ °ซ) 90°ฟ ได้จากการวัดหรืออ่านจากเคร่ืองวัดระดับอัตโนมัติ

ของถัง 
4. ปริมาตรของน้ํา+นํ้ามัน             (ลิตร) 43,422,440 นําระดับตามข้อ 1 ไปเปิดตารางประจําถัง 
5. ปริมาตรของน้ํา                      (ลิตร) 2,750,985 นําระดับตามข้อ 2 ไปเปิดตารางประจําถัง 
6. ปริมาตรของน้ํามันที่ถูก             (ลิตร)  

“หลังคาลอย” แทนที ่
902,912 เมื่อระดับนํ้ามันตามข้อ 1 เป็นไปตามเง่ือนไขในการ

ใช้สูตรคือสูงเกิน 80 ซม. (หลังคาลอยเป็นอิสระ) ให้
ใช้สูตรโดยนําค่าความถ่วง API ตามข้อ 8 ไปเปิด
ตาราง 8 ช่อง POUNDS PER US GALL @ 60°F 
และค่าปรับปริมาตรตามข้อ 9 ไปหารค่าคงที่ที่
กําหนดไว้ในสูตรคํานวณ ดังน้ี 
                       6,482,680 
                     7.278x0.9865 

7. ปริมาตรของนํ้ามัน ณ อุณหภูมิที่วัด (ลิตร) 39,768,543 คํานวณโดยใช้ค่าข้อ 4 ลบ ขอ้ 5 ลบ ข้อ 6 
8. ค่าความถ่วง API ที่ 60°ฟ หรือความ

หนาแน่นที่ 15°ซ 
30.4 ได้จากที่ผู้ค้าหาค่าไว้แล้ว ถ้าไม่มีให้นําตัวอย่างนํ้ามัน

ในถังที่ตรวจวัดมาหาค่า API โดยบันทึกค่าอุณหภูมิ
ขณะตรวจวัดด้วย แล้วนําไปเปิดตาราง 5A 

9. ค่าปรับปริมาตรจากอุณหภูมิขณะวัดไป
ที่ 60°ฟ หรือ 15°ซ 

0.9865 เปิดจากตาราง 6B โดยใช้ค่าข้อ 8 ณ อุณหภูมิตาม
ข้อ 3 

10. ปรมิาตรของน้ํามันที่ 60°ฟ       (ลิตร)   
หรือ 15°ซ 

39,231,668 ค่าข้อ 7 คณู คา่ข้อ 9 

11. ค่าปรับปรมิาตรจาก 60°ฟ ไปที่  (ลิตร)  
86°ฟ หรือ 15°ซ ไปที่ 30°ซ 

0.9883 เปิดจากตาราง 6Aโดยใช้ค่าข้อ 8 ณ อุณหภูมิ 86°ฟ 

12. ปรมิาตรของน้ํามันที่ 86°ฟ หรือ (ลิตร)  
30°ซ  

39,696,112 ค่าข้อ 10 หาร ค่าข้อ 11 

รวม  (ลิตร) นําค่าข้อ 12 ทกุถังรวมกัน (แต่ละชนิด) 

* หมายเหตุ นํ้ามันดิบไม่ต้องหักปริมาณ Dead Stock 
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การคํานวณปริมาณนํ้ามันดิบในถังหลังคาลอย 
(กรณีฐานการคํานวณเปน็ค่า API) 

รายการ ถังหมายเลข 
TK-962 

คําอธบิาย 

ความจุ                                    (ลิตร) 102,090,093 ได้จาก Tank Calibration ตารางประจําถังหมายเลข
TK-962(เป็นปริมาตรความจุทั้งหมดของถัง) 

1. ระดับของนํ้า+นํ้ามัน                (ซ.ม.) 79.0 ได้จากการวัดหรืออ่านจากเคร่ืองวัดระดับอัตโนมัติ
ของถัง 

2. ระดับของนํ้าในถัง                   (ซ.ม.) 0.2 ได้จากการวัด 
3. อุณหภูมิ                      (°ฟ หรือ °ซ) 90°ฟ ได้จากการวัดหรืออ่านจากเคร่ืองวัดระดับอัตโนมัติ

ของถัง 
4. ปริมาตรของน้ํา+นํ้ามัน             (ลิตร) 7,624,468 นําระดับตามข้อ 1 ไปเปิดตารางประจําถัง 
5. ปริมาตรของน้ํา                      (ลิตร) 2,750,958 นําระดับตามข้อ 2 (ถ้ามี) ไปเปิดตารางประจําถัง 
6. ปริมาตรของน้ํามันที่ถูก             (ลิตร)  

“หลังคาลอย” แทนที ่
843,574 เมื่อระดับนํ้ามันตามข้อ 1 เป็นไปตามเง่ือนไขในการ

ใช้สูตรคือตํ่ากว่า 80 ซม. (หลังคาลอยต้ังบนพ้ืนถัง) 
ให้ใช้ค่าปริมาตรการแทนท่ีตามที่กําหนดในตาราง
ประจําถังได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้สูตร 

7. ปริมาตรของนํ้ามัน ณ อุณหภูมิที่วัด (ลิตร) 4,029,909 คํานวณโดยใช้ค่าข้อ 4 ลบ ขอ้ 5 ลบ ข้อ 6 
8. ค่าความถ่วง API ที่ 60°ฟ หรือความ

หนาแน่นที่ 15°ซ 
30.4 ได้จากที่ผู้ค้าหาค่าไว้แล้ว ถ้าไม่มีให้นําตัวอย่างนํ้ามัน

ในถังที่ตรวจวัดมาหาค่า API โดยบันทึกค่าอุณหภูมิ
ขณะตรวจวัดด้วย แล้วนําไปเปิดตาราง 5A 

9. ค่าปรับปริมาตรจากอุณหภูมิขณะวัดไป
ที่ 60°ฟ หรือ 15°ซ 

0.9865 เปิดจากตาราง 6A โดยใช้ค่าข้อ 8 ณ อุณหภูมิตาม
ข้อ 3 

10. ปรมิาตรของน้ํามันที่ 60°ฟ       (ลิตร)   
หรือ 15°ซ 

3,975,505 ค่าข้อ 7 คณู คา่ข้อ 9 

11. ค่าปรับปรมิาตรจาก 60°ฟ ไปที่  (ลิตร)  
86°ฟ หรือ 15°ซ ไปที่ 30°ซ 

0.9883 เปิดจากตาราง 6Aโดยใช้ค่าข้อ 8 ณ อุณหภูมิ 86°ฟ 

12. ปรมิาตรของน้ํามันที่ 86°ฟ หรือ (ลิตร)  
30°ซ 

4,022,569 ค่าข้อ 10 หาร ค่าข้อ 11 

                     รวม                  (ลิตร)  นําค่าข้อ 12 ทกุถังรวมกัน (แต่ละชนิด) 

หมายเหตุ : ปริมาณนํ้ามันดิบไม่ต้องหักปริมาณ Dead Stock 
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การคํานวณปริมาณนํ้ามันดิบในถังหลังคาลอย 
(กรณีฐานการคํานวณเปน็ค่า Density) 

รายการ ถังหมายเลข 
60-D-101 

คําอธบิาย 

ความจุ                                    (ลิตร) 125,777,393 ได้จาก Tank Calibration ตารางประจําถังหมายเลข
60-D-101(เป็นปริมาตรความจุทั้งหมดของถัง) 

1. ระดับของนํ้า+นํ้ามัน                (ซ.ม.) 685.3 ได้จากการวัดหรืออ่านจากเคร่ืองวัดระดับอัตโนมัติ
ของถัง(ถ้ามี) 

2. ระดับของนํ้าในถัง                   (ซ.ม.) 0.3 ได้จากการวัด 
3. อุณหภูมิ                      (°ฟ หรือ °ซ) 29.3°ซ ได้จากการวัดหรืออ่านจากเคร่ืองวัดระดับอัตโนมัติ

ของถัง (ถ้ามี) 
4. ปริมาตรของน้ํา+นํ้ามัน             (ลิตร) 46,770,937 นําระดับตามข้อ 1 ไปเปิดตารางประจําถัง 
5. ปริมาตรของน้ํา                      (ลิตร) 2,167,903 นําระดับตามข้อ 2 (ถ้ามี) ไปเปิดตารางประจําถัง 
6. ปริมาตรของน้ํามันที่ถูก             (ลิตร)  

“หลังคาลอย” แทนที ่
391,570 เมื่อระดับนํ้ามันตามข้อ 1 เป็นไปตามเง่ือนไขในการ

ใช้สูตรคือสูงกว่า187.1 ซม. (หลังคาลอยเป็นอิสระ) 
ให้ใช้สูตรโดยนําค่าความถ่วง API ตามข้อ 8 ไปเปิด
ตาราง 8 ช่อง POUNDS PER US GALL @ 60°F 
และค่าปรับปริมาตรตามข้อ 9 ไปหารค่าคงที่ที่
กําหนดไว้ในสูตรคํานวณ ดังน้ี 
             587,331 
   0.8606-0.0011x 0.9881 

7. ปริมาตรของน้ํามัน ณ อุณหภูมิที่วัด (ลิตร) 43,910,686 คํานวณโดยใช้ค่าข้อ 4 ลบ ขอ้ 5 ลบ ข้อ 6 แล้วคณูค่า
FACTOR ที่ระบุในตารางประจําถัง โดยใช้อุณหภูมิ
ตามข้อ 3 (43.911,464 x 0.9999825) 

8. ค่าความถ่วง API ที่ 60°ฟ หรือความ
หนาแน่นที่ 15°ซ 

0.8606 ได้จากที่ผู้ค้าหาค่าไว้แล้ว ถ้าไม่มีให้นําตัวอย่างนํ้ามัน
ในถังที่ตรวจวัดมาหาค่าความหนาแน่นโดยบันทึกค่า
อุณหภูมิขณะตรวจวัดด้วย แล้วนําไปเปิดตาราง 53A

9. ค่าปรับปริมาตรจากอุณหภูมิขณะวัดไป
ที่ 60°ฟ หรือ 15°ซ 

0.9881 เปิดจากตาราง 54A โดยใช้ค่าข้อ 8 ณ อุณหภูมิตาม
ข้อ 3 

10. ปรมิาตรของน้ํามันที่ 60°ฟ       (ลิตร)   
หรือ 15°ซ 

43,388,158 ค่าข้อ 7 คณู คา่ข้อ 9 

11. ค่าปรับปรมิาตรจาก 60°ฟ ไปที่  (ลิตร)  
86°ฟ หรือ 15°ซ ไปที่ 30°ซ 

0.9875 เปิดจากตาราง 6Aโดยใช้ค่าข้อ 8 ณ อุณหภูมิ 30°ซ 

12. ปรมิาตรของน้ํามันที่ 86°ฟ หรือ (ลิตร)  
30°ซ  

43,937,375 ค่าข้อ 10 หาร ค่าข้อ 11 

                   รวม                  (ลิตร)  นําค่าข้อ 12 ทกุถังรวมกัน (แต่ละชนิด) 

หมายเหตุ : ปริมาณนํ้ามันดิบไม่ต้องหักปริมาณ Dead Stock 

ตัวอย่างการคํานวณน้ํามันดิบ 
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การคํานวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

รายการ ถังหมายเลข 
D-203 

คําอธบิาย 

1. ส่วนทีเ่ปน็ของเหลว   
(1.1) ระดับของเหลว(ซ.ม.) 1,025.0 ได้จากเคร่ืองวัดระดับอัตโนมัติ หรือท่อแก้วหรือ Slit 

Tube 
(1.2)อุณหภูมิ(ซ°) 30.0°ซ ได้จากเคร่ืองวัดระดับอุณหภูมิที่ถัง 
(1.3)ปรมิาตรที่ตรวจพบ 1,476,557 นําค่า (ข้อ 1.1)  เปิดตารางประจําถัง 
(1.4)ความหนาแน่นสัมพันธ์ 

- ที่อุณหภูมขิณะวัด 
- ที ่60/60°ฟ (Sp.Gr.60/60°F) 
หรือความหนาแน่น (D) 
- ที่อุณหภูมขิณะวัด 
- ที ่15°ซ (D 15°c) 0.5620

 
 
 
 
 
ใช้ค่าที่ผู้ค้านํ้ามันวัดหรือคํานวณไว้ 

(1.5)ค่าปรับปริมาตรจากอุณหภูมิขณะที่
วัดไปที่ 15°ซ 

0.9660 นําค่าความหนาแน่นที่ 15°ซ ตามข้อ (1.4) และ
อุณหภูมิ (ข้อ 1.2) มาเปิดตาราง 54 

(1.6) ปริมาตรที่ 15°                 (ลิตร) 1,426,354 นําค่า (ข้อ 1.5) คูณ ค่า (ข้อ 1.3) 
2. ส่วนทีเ่ปน็ไอ  

(2.1) ความจุถงั                       (ลิตร) 2,005,650 ได้จากตารางประจําถัง 
(2.2) อุณหภูม ิ(T)                      (ซ°) 38.0°ซ ได้จากเคร่ืองวัดระดับอุณหภูมิที่ถัง 
(2.3) ความดัน (P)           (กก./ตร.ซม.) 5.7 ได้จากเคร่ืองวัดระดับความดันที่ถัง 
(2.4) ปริมาตร (V) (กิโลลิตร) 529.09 นําค่า (ข้อ 2.1) ลบ (ข้อ 1.3) หารด้วย 1,000 
(2.5) นํ้าหนักโมเลกุล (M.W.) 55.0 ได้จากผู้ค้านํ้ามัน 
(2.6) ปริมาณของเหลวที่ 15°ซ     (ลิตร) 

จากส่วนที่เป็นไอ 
= V x 273  x 1.033+P x M.W. x 1 

   273+T    1.033      22.4  D15°c 

13,226 นําค่าข้อ 1.4 และค่าข้อ 2.3 ถึงค่าข้อ 2.5 แทนค่า
ตามสูตร 

3. ปริมาตรรวม (ลิตร) 1,439,580 นําค่า (ข้อ 1.6) บวก ค่า (ข้อ 2.6) 
4. น้ําหนัก / ปริมาตรที่ 15°ซ  (กก./ลิตร) 0.5609 นําค่าความหนาแน่นที่ 15°ซ ตาม ค่าขอ้ 1.4 ลบ 0.0011 

5. น้ําหนักก๊าซปิโตรเลียมเหลว       (กก.) 807,460 นําค่าข้อ 4 คณู คา่ข้อ 3 
รวม  (กก.)  นําค่าข้อ 5รวมกันทุกถัง 

 

 

 

ตัวอย่างการคํานวณก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
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ภาคผนวก



 

วิธีการตรวจสอบDead Stock ของถัง 
ชนิดนํ้ามันที่ต้องตรวจสอบDeadStockได้แก่เอทานอลน้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 91         แก๊ส

โซฮอล์ออกเทน 95  แก๊สโซฮอล์อี 20  แก๊สโซฮอล์อี 85  น้ํามนัเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1 น้ํามนัเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 2 
เจทเอ-1 น้ํามันก๊าดน้ํามันดีเซลหมุนเร็วน้ํามันดเีซลพื้นฐานไบโอดีเซลน้ํามันเตาชนิดที่ 1 น้ํามนัเตาชนิดที่ 2 และนํ้ามัน
เตาชนิดที่ 5 

วิธีการหาค่าDead Stock(ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน) 
    การหาปริมาณDead Stock ของถงัได้มาจากการเปิดตารางTank Calibration ของแต่ละถงัและหา
ค่าระดับความสูงของDead Stock ของถังเท่าใดแล้วจึงนําความสูงไปหาปริมาตรDead Stock จากตารางประจําถงั 
(Tank Calibration) ดังนี ้
 
 

 

 
ซึ่งระดับความสูงที่วัดได้จะนําไปหาระดับปริมาตรของDead Stock จากตารางประจําถัง 

วิธีการตรวจสอบ Dead Stock 
1. ตรวจดูข้อมูลบญัชีรายละเอียดถังสํารองนํ้ามันตามกฎหมายดปูริมาณDead Stockที่ให้ไว ้
2.   ณวันตรวจวัดจรงิให้ตรวจสอบระดับDead Stock ของถงัจรงิว่าเป็นระดบัเท่าใด (ให้เขียนระดับความสูง

และปริมาณDead Stock ในบญัชีรายละเอียดถังสํารองฯที่ใหไ้ว้ด้วย) 
3. นําค่าที่ได้จากข้อ 1 เปรียบเทียบกับข้อ 2 หากตรงกันใหเ้ซน็ต์รับรองในบญัชีรายละเอียดถังสํารองฯแล้ว

ส่งคืนกรมธรุกจิพลังงาน 
หากค่าที่ไดจ้ากข้อ 1 เปรียบเทยีบกับขอ้ 2 แล้วไม่ตรงกันให้ถอืค่าที่ได้จากข้อ 2 เป็นค่าทีถู่กต้อง (ตามวิธกีาร

หาค่าDead Stock ที่กําหนดไว้ในประกาศธพ.ข้างต้น)โดยเขยีนไว้ในช่องหมายเหตุว่าได้ตรวจสอบจากถังจรงิแล้วและ
ให้เซนตร์ับรองในบัญชีรายละเอยีดถงัสํารองฯแล้วส่งคืนกรมธรุกิจพลังงาน 
  
 
 
  

 

H3 Dead Stock 
H2 H1 

ปริมาณคงเหลือสุทธิ 
(หลังหักDead Stock) 

2 

3 

ท่อจ่าย

 
ปริมาณคงเหลือสุทธิ 

(หลังหักDead Stock) 

Dead Stock ท่อจ่าย
H 1

2 

3 

 H 2 

     1.  ถังCone roof  :ระดับDead Stock  ของถังชนิดน้ีคือ
ระดับขอบบนสุดของท่อจ่ายH 2หรือระดับที่สูงกว่าH2 ขึ้นไป 

     2.  ถังFloating roof :ระดับDead Stock  ของถัง
ชนิดน้ีคือระดับขอบบนสุดของขาต้ังหลังคาH 3หรือ
ระดับที่สูงกว่าH 3 ขึ้นไป 

Cone Roof

External floating Roof Tank หรือInternal floating Roof 

1 

1 

ตัวอย่างเชน่ถงัTK 15 เป็นถังCone Roof ข้อมูลบัญชีรายละเอียดถงัสํารองฯระบุปริมาณDead Stock 120,000ลิตรแต่
เมื่อตรวจสอบDead Stock ของถงัจรงิตามวธิกีารที่กําหนดวัดความสงูของถังได้ 60 Cm. เมื่อนําค่าที่ได้ไปเทียบจาก
ตารางประจําถงัแล้วจะได้ปริมาตร228,000 ลิตรซึ่งพบว่ามปีริมาณDead Stockไม่ตรงกบัข้อมูล ในบัญชีรายละเอียดถงัที่
ให้ไว ้

ดังน้ันให้เขยีนระดับความสูงและปริมาณของDead Stock ใหม่ที่วัดไดจ้รงิและระบุในหมายเหตุว่าได้ตรวจสอบ
แล้วพร้อมทัง้เซน็ต์รับรองในบญัชีรายละเอียดถังสํารองฯแล้วส่งคืนกรมธรุกจิพลังงาน 
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ถงัหมายเลข

............................

ถงัหมายเลข

............................

ถงัหมายเลข

............................

ถงัหมายเลข

............................
(ลติร)
(ซม.)
(ซม.)

(°ฟ หรอื °ซ)
(ลติร)
(ลติร)
(ลติร)
(ลติร)

      (คา่ Density เปิดหาคา่ในตาราง 54B แตถ่า้เป็น API เปิดตาราง 6B โดยใชค้า่ขอ้ (8) ณ อณุหภมู ิขอ้ (3))
(ลติร)

(ลติร)
(ลติร) ปรมิาณ Dead Stock จะเป็นปรมิาณทีผู่ค้า้แจง้มายังกรมธรุกจิพลงังานพรอ้มรายละเอยีดถงั
(ลติร)

หมายเหต ุ .............................................................................................................................................................................................................................. ไดร้บัสําเนาไวแ้ลว้
  ...........................................................................................................................................................................................................................................

ลงชือ่...........................................................................ผูจ้ัดการหรอืนายคลัง ลงชือ่........................................................................พนักงานเจา้หนา้ที่

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

ลงชือ่...........................................................................เจา้หนา้ทีค่ลังนํ้ามัน ลงชือ่........................................................................พนักงานเจา้หนา้ที่

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

แบบตรวจสอบปรมิาณนํา้มนัเชือ้เพลงิคงเหลอื

บรษิทั.....................................................................................คลงัหรอืสถานทีเ่ก็บ...........................................ประเภทถัง ....................................
ชนดินํา้มนั..............................................วนัที.่................เดอืน.......................................พ.ศ. .............................. เวลา ........................... น.

รายการ

ความจถุงัท ัง้หมด (100%) (ไดจ้ากตารางประจําถงั)
(1) ระดบัของนํา้+นํา้มนัในถงั (ไดจ้ากการตรวจวัด)
(2) ระดบัของนํา้ในถงั (ไดจ้ากการตรวจวัด)
(3) อณุหภมู ิ(ไดจ้ากการตรวจวัด)
(4) ปรมิาตรของนํา้+นํา้มนั (นําคา่ ขอ้ (1) ไปเปิดตารางประจําถงั)
(5) ปรมิาตรของนํา้ (นําคา่ ขอ้ (2) ไปเปิดตารางประจําถงั)
(6) ปรมิาตรของนํา้มนัทีถ่กู "หลงัคาลอย" แทนที ่(คํานวณจากสตูรในตารางประจําถงั)
(7) ปรมิาตรของนํา้มนั ณ อณุหภมูทิ ีว่ดั (4)-(5)-(6)
(8) ความถว่ง A.P.I. ที ่60°ฟ
       หรอื ความหนาแนน่ที ่15°ซ  (ไดจ้ากทีผู่ค้า้หาคา่ไวแ้ลว้)
(9) คา่ปรบัปรมิาตรจากอณุหภมูขิณะวดัไปที ่60°ฟ หรอื 15°ซ

(10) ปรมิาตรของนํา้มนัที ่60°ฟ หรอื 15°ซ (7)×(9)
(11) คา่ปรบัปรมิาตรจาก 60°ฟ ไปที ่86°ฟ หรอื 15°ซ ไปที ่30°ซ
        (เปิดหาคา่จากตาราง 54B โดยใชค้า่ ขอ้ (8) ณ อณุหภมู ิ30°ซ)
(12) ปรมิาตรของนํา้มนัที ่86°ฟ หรอื 30°ซ (10÷11)
(13) ปรมิาตรของนํา้มนัทไีมส่ามารถสบูถา่ยได ้(Dead Stock) เฉพาะนํ้ามนัสําเร็จรปูไมร่วม LPG
(14) ปรมิาตรของนํา้มนัคงเหลอืสทุธทิ ี ่86°ฟ หรอื 30°ซ (12)-(13) เฉพาะนํ้ามนัสําเร็จรปูไมร่วม L

รวม                                              

ตัวอย่างฟอร์มการตรวจวัดน้ํามันเชื้อเพลิง 
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ฟอร์มการตรว

 

วจวัด LPG 
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3 บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) บมจ. ปตท.  พระโขนง
เอทานอล TA 01 3,219,095           503,219                     

TA 03 3,198,328           475,577                     
TA 04 3,215,437           495,165                     

รวม 3 9,632,860           1,473,961                  
เบนซนิ TA 02 2,907,713           496,122                     - ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลกี มอบหมายเก็บสาํรอง ปริมาณ

TA 06 6,107,137             926,836                      0.100 ลล. จํานวน 2 ถัง หมายเลขถัง TA 02 และ TA 06

รวม 2 9,014,850           1,422,958                  
แก๊สโซฮอล์ 91 TA 20 3,217,781           471,240                     

รวม 1 3,217,781           471,240                     
แก๊สโซฮอล์ 95 TA 21 6,290,827           935,134                     

รวม 1 6,290,827           935,134                     
เบนซนิพืน้ฐาน ชนิดที่ 1 TA 07 5,761,251           915,396                     - ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลกี มอบหมายเก็บสาํรอง ปริมาณ

TA 08 3,221,225           497,821                     0.785 ลล. จํานวน 3 ถัง  หมายเลขถัง TA07 TA 08 และ TA 09
TA 09 3,184,612           472,227                     

รวม 3 12,167,088          1,885,444                  
เบนซนิพืน้ฐาน ชนิดที่ 2 TA 23 6,301,061           947,448                     - ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลกี มอบหมายเก็บสาํรอง ปริมาณ

TA 24 10,973,191          1,658,541                  0.445 ลล. จํานวน 2 ถัง  หมายเลขถัง TA23 และ TA 24
รวม 2 17,274,252          2,605,989                  

อากาศยาน100/130 TA 10 3,210,000           359,086                     
รวม 1 3,210,000           359,086                     

ไบโอดเีซล TA 27 66,967                 6,723                         
TA 28 64,896                 6,507                         
TA 30 102,296                10,571                       
TA 31 21,290                 2,131                         
TA 32 26,151                 2,622                         

รวม 5 281,600                28,554                       
ดเีซลหมุนเรว็ TA 16 11,400,000            1,690,959                   

รวม 1 11,400,000            1,690,959                   
ดเีซลพืน้ฐาน TA 12 11,281,085            773,778                      

TA 15 11,224,450            1,116,336                   
รวม 2 22,505,535            1,890,114                   

หมายเหตุ อ้างถึง หนังสือเลขที่ พน 0409/10802  ลงวันที่ 17 ตุลาคม  2559 เรื่อง การให้ความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปี พ.ศ. 2559
อ้างถึง หนังสือเลขที่ พน 0409/10006  ลงวันที่ 26 กันยายน  2559 เรื่อง การให้ความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปี พ.ศ. 2559 (PTTRM)

ลงชื่อ........................................................................................ผู้จัดการหรือนายคลัง ลงชื่อ........................................................................................พนกังานเจ้าหนา้ที่
      (..................................................................................)       (..................................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................................เจ้าหนา้ที่คลัง ลงชื่อ.......................................................................................พนกังานเจ้าหนา้ที่

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

หมายเลขถัง ความจุถัง ( ลิตร )
 ปริมาณ Dead Stock 

(ลิตร)
หมายเหตุ

กรุงเทพ 

บัญชีรายละเอียดถงัสํารองน้ํามันตามกฎหมาย ของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ 

ลําดับที่ ชื่อบริษทั คลัง ชนดิน้ํามนั

ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดถัง
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ตัวอย่างตารางค่าปรับปริมาตร 

 

ตาราง 8   (สําหรับคํานวณกรณีหลังคาลอย) 

ตาราง 6B    (สําหรับคํานวณนํ้ามันสําเร็จรูป กรณี API) 

ตาราง 54B   (สําหรับคํานวณนํ้ามันสําเร็จรูปกรณี Density) 

ตาราง 54    (สําหรับคํานวณก๊าซปิโตรเลียมเหลว) 

ตาราง 6A   (สําหรับคํานวณนํ้ามันดิบ กรณี API) 

ตาราง 54A   (สําหรับคํานวณนํ้ามันดิบ กรณีDensity) 
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ตัวอย่างตารางประจําถัง 
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