
 

              รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสารมาร์คเกอร์ (Marker) ที่ใช้เติมในน ้ามันดีเซล 
 

 ด้วยกรมสรรพสามิตมีความประสงค์จะด าเนินการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์  จ านวน 121,470 กิโลกรัม 
โดยใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 42,000,000 บาท (สี่สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาในการ
ส่งมอบภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คุณลักษณะโดยทั่วไปของสารมาร์คเกอร์มีสภาพเป็นของเหลว มีความเสถียร ไม่ละลายน้ า ไม่เกิด
ตะกอนในน้ ามัน ไม่ท าให้น้ ามันดีเซลขุ่น ไม่เกิดการแยกชั้นระหว่างน้ ามันดีเซล และไม่เสื่อมสภาพได้ง่ายเมื่ออยู่
ในน้ ามันดีเซลโดยผู้เสนอราคาเสนอต้องแสดงหลักฐานข้อมูลหรือเอกสารการทดสอบคุณลักษณะของสารมาร์ค
เกอร์ทั้งหมดประกอบการพิจารณาด้วยสารมาร์คเกอร์จะต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้  

1. เป็นสารประกอบเคมีอินทรีย์ (Organic Compound) โดยผู้เสนอราคาเสนอต้องให้คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการทดสอบความเป็นสารประกอบเคมีอินทรีย์ด้วยเครื่องมือ FTIR และผู้เสนอราคาเสนอต้องส่งผล
วิเคราะห์องค์ประกอบของสารมาร์คเกอร์ด้วยเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ เช่น GC,  HPLC เป็นต้น พร้อม
ขั้นตอนหรือวิธีวิเคราะห์สารมาร์คเกอร์ในวันที่ยื่นซองประกวดราคา 

2. ก าหนดค่าความหนืด ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ของสารมาร์คเกอร์ต้องไม่สูงกว่า 4.1 
mm2/sec2 ตาม ASTM D 445 หรือเทียบเท่า 

3. ก าหนดความถ่วงจ าเพาะ ณ อุณหภูมิ 15.6/15.6 องศาเซลเซียส ของสารมาร์คเกอร์ต้องไม่สูง
กว่า 0.92  ตาม ASTM D 1298 หรือเทียบเท่า  
       4. ก าหนดจุดไหลเทของสารมาร์คเกอร์ไม่สูงกว่า 0 องศาเซลเซียส ตาม ASTM D 97 หรือเทียบเท่า
เพ่ือป้องกันการแข็งตัวเมื่อน าไปใช้ในที่อากาศหนาว 
          5. ก าหนดจุดวาบไฟของสารมาร์คเกอร์ไม่ต่ ากว่า 35 องศาเซลเซียส ตาม ASTM D 93 หรือเทียบเท่า
เพ่ือป้องกันการระเบิดในสถานที่จัดเก็บ 
          6. ก าหนดการกัดกร่อนทองแดง ต้องไม่สูงกว่าหมายเลข 1 ตาม  ASTM D 130 
          7. ก าหนดน้ าและตะกอนต้องไม่สูงกว่าร้อยละ 0.05 โดยปริมาตรตาม ASTM D 2709โดยให้น า
ตัวอย่างปริมาณ 330 มิลลิลิตร ใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 500มิลลิลิตร  ไปท าการทดสอบตาม ASTM D 2709  
จ านวน  2  ครั้ง หรือ 3 ครั้ง (ถ้าจ าเป็น) และหากพบว่ามีตะกอนติดอยู่ที่ข้างภาชนะตัวอย่างซึ่งเห็นได้ชัดด้วย 
ตาเปล่า ให้น าตะกอนทั้งหมดมาใช้ในการทดสอบด้วย 

8. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารมาร์คเกอร์ต้องไม่เปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิ 0 และ 60 
องศาเซลเซียส โดยผู้เสนอราคาเสนอต้องให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการทดสอบ พร้อมแสดงหลักฐานข้อมูล
หรือเอกสารการทดสอบอ้างอิงประกอบด้วย (รายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามข้อ 3.3 ในขั้นตอนการ
ทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์) 

9. ผู้เสนอราคาเสนอต้องให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการพิจารณาเอกสารหรือทดสอบความเป็นไปได้
ตาม Material Safety Data Sheet ตามรายละเอียดคุณลักษณะอ่ืน ๆ ข้อ 6 

10. ผู้เสนอราคาเสนอยื่นเสนอสารมาร์คเกอร์เข้ารับการทดสอบคุณภาพตามเงื่อนไขที่ ก าหนดได้      
1 ชนิดเท่านั้น  โดยในการเข้ายื่นประกวดราคาให้ท าเป็นหนังสือแสดงความจ านงเสนอกรมสรรพสามิตก่อนวันเสนอ
ราคา 

 

1. รายละเอียดคุณลักษณะอ่ืนๆ 
 1. น้ ามันดีเซลที่มีความเข้มข้นของสารมาร์คเกอร์ 40 ppm หมายถึง น้ ามันดีเซลที่ส่งออกนอก
ราชอาณาจักรและน้ ามันดีเซลที่น าไปจ าหน่ายให้แก่ชาวประมงในเขตต่อเนื่อง (Tanker) ที่เติมสารมาร์คเกอร์
ในอัตราส่วน 40 กิโลกรัม ต่อน้ ามันดีเซล 1 ล้านลิตร โดยผู้เสนอราคาเสนอต้องน าสารมาร์คเกอร์มาให้     
กรมสรรพสามิตทดสอบอย่างน้อย 10 กิโลกรัม 
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           2. สารมาร์คเกอร์ที่เสนอราคาต้องไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ ามันดีเซลส่งออกและน้ ามันเรือประมง
และเมื่อผสมสารมาร์คเกอร์ในน้ ามันดีเซลให้มีความเข้มข้น 40 ppm ต้องไม่ท าให้ความเข้มของสีน้ ามันดีเซล
ส่งออกหรือน้ ามันเรือประมงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด หรือค่าความเข้มของสีเพ่ิมขึ้นจากเดิมได้ไม่
เกิน 0.5 หน่วย (ASTM D 1500) และคุณลักษณะรายการอ่ืน ๆ ของน้ ามันที่เติมสารมาร์คเกอร์ดังกล่าวต้อง
มีค่าไม่เกินค่าสูงสุดที่ก าหนดในน้ ามันดีเซลส่งออกหรือน้ ามันเรือประมงของแต่ละบริษัท ณ เวลาที่พิจารณา
ประกวดราคา    
           3. เครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์จะต้องตรวจวัดได้ทั้งวิธีการในห้องปฏิบัติการ  (วิธีที่ใช้ทดสอบเพ่ือ
พิจารณาคุณภาพสารมาร์คเกอร์) และในภาคสนามโดยต้องสามารถตรวจวัดได้ด้วยเทคนิค UV , NIR , 
Fluorescence หรือเทคนิคอ่ืน ๆ ที่ตรวจวัดได้ค่าถูกต้องและแม่นย าในทุกสภาพของน้ ามันดีเซลส่งออกและ
น้ ามันเรือประมง รวมทั้งน้ ามันดังกล่าวที่อาจมีการปนเปื้อนโดยสารอ่ืน ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ใช้และขั้นตอน         
การตรวจวัดดังกล่าวต้องเป็นวิธีเดียวกันและตรงกันทั้งในห้องปฏิบัติการ (วิธีที่ใช้ทดสอบเพ่ือพิจารณาคุณภาพ
สารมาร์คเกอร์) และภาคสนาม  
           4. เมื่อน าเครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้เสนอราคาเสนอไปตรวจวัดน้ ามันดีเซลทุกประเภทที่
จ าหน่ายภายในประเทศ (ทุกยี่ห้อที่จ าหน่ายภายในปั๊มหรือสถานีบริการ ได้แก่ คาลเท็กซ์ เชลล์ บางจาก ปตท. 
ปิโตรนาสเอสโซ่  PTT IRPC  PT PURE  เป็นต้น) และน้ ามันดีเซลน าเข้าจากทุกแหล่งโดยไม่ต้องเติมสารมาร์ค
เกอร์ จะต้องอ่านค่าได้ไม่เกิน 5 ppm ทั้งนีผู้้เสนอราคาเสนอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสุ่มซื้อน้ ามันดังกล่าว 
            5. สารมาร์คเกอร์ที่ส่งเข้าประกวดราคาฯ จะต้องไม่จ าหน่ายให้แก่ผู้อ่ืนเพ่ือใช้เติมในน้ ามันดีเซล
ภายในประเทศไทย และจะต้องไม่จ าหน่ายให้แก่ประเทศอ่ืนเพ่ือใช้เติมน้ ามันดีเซลที่จ าหน่ายในประเทศ
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม 
บรูไน ออสเตรเลีย โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีใบรับรองแสดงให้เห็นว่าไม่มีการจ าหน่ายสารมาร์คเกอร์
ให้แก่ผู้อ่ืนเพ่ือใช้เติมในน้ ามันดีเซลที่จ าหน่ายภายในประเทศไทยและน้ ามันดีเซลที่จ าหน่ายภายในประเทศ
ดังกล่าวข้างต้นหากกรมสรรพสามิตตรวจพบว่ามีการจ าหน่ายสารมาร์คเกอร์ผู้เสนอราคาเสนอต้องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดข้ึน 
            6. ต้องมีเอกสาร Material Safety Data Sheet เป็นภาษาไทย อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

        6.1 ชื่อทางเคมีหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
        6.2 CAS No. หรือ UN/ID No. 
        6.3 ชื่อ ที่อยู่ผู้ผลิต/ผู้จ าหน่าย/ผู้น าเข้า  
        6.4 องค์ประกอบ (Composition) ของสารมาร์คเกอร์ 
        6.5 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารมาร์คเกอร์ 
        6.6 ค่ามาตรฐานความเป็นพิษและข้อความแสดงความเป็นพิษ / ความไวไฟ  โดยให้ระบุด้วย

ว่าอยู่ในระดับไหนข้อความดังกล่าวต้องมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้  (ในกรณีที่เป็นสาร
อันตราย) 

        6.7  การป้องกันอัคคีภัย/ระเบิด 
        6.8  ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
        6.9 รายละเอียดความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

                  6.10  ค าแนะน าการปฐมพยาบาล 
                  6.11 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

        6.12 ค าแนะน าในการจัดการเก็บรักษา/ขนส่ง 
        6.13 การก าจัดกรณีรั่วไหล     
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        6.14 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
        6.15 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
        6.16 ข้อมูลอื่น ๆ 

           7. ถ้าสารมาร์คเกอร์ประกอบด้วยวัตถุอันตรายให้ติดฉลากบนภาชนะเพ่ือบ่งชี้ความเป็นอันตรายและ
ประเภทของวัตถุอันตรายให้ชัดเจน ตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ  
           8. อายุของสารมาร์คเกอร์ในสภาวะการเก็บรักษาตามปกติ ตามภูมิอากาศของประเทศไทยต้องมีอายุ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจรับโดยมีเอกสารรับรอง 
          9. ผู้เสนอราคาเสนอต้องมีเอกสารรับรองว่า สารมาร์คเกอร์ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ ามันดีเซล
เมื่อผสมที่ความเข้มข้น 40 ppm จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยจะต้อง
ผ่านการทดสอบตามรายการทดสอบข้อ 3.7 ในขั้นตอนการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์ (เอกสารแนบท้าย) 
เป็นอย่างน้อย 

10. ผู้เสนอราคาเสนอต้องมีเอกสารรับประกันว่าสารมาร์คเกอร์จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานของ
เครื่องยนต์ดีเซลอุปกรณ์เครื่องฉีดอัตโนมัติ (Injector) ท่อล าเลียง ผนังของเรือ ภาชนะบรรจุและไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาต่อสินค้าน้ ามันชนิดอ่ืนที่ใช้อุปกรณ์เดียวกัน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือเกิดอันตราย          
อันเนื่องมาจากสารมาร์คเกอร์ดังกล่าว และถ้าเกิดเหตุกรณีดังกล่าว ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสารมาร์คเกอร์ เช่น กรณีที่มีค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกิดจากปัญหาของ
สารมาร์คเกอร์ โดยมีหลักฐานเป็นใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น ผู้ส่งสารมาร์คเกอร์รายนั้นต้อง
รับผิดชอบตามข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นทุกประการโดยมีหนังสือยืนยันความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใด ๆ         
อันเกิดข้ึนจากการใช้สารมาร์คเกอร์ที่น ามาเสนอในวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา 

11. เครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้เสนอราคาเสนอต้องไม่แสดงผลว่ามีสารมาร์คเกอร์ในตัวอย่าง
น้ ามันดีเซลที่ไม่ได้เติมสารมาร์คเกอร์หรือไม่แสดงผลว่ามีสารมาร์คเกอร์ในน้ ามันดีเซลที่ปลอมปนด้วยน้ ามันอ่ืน
หรือสารอื่นๆถ้าพบว่าเครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้ชนะการประกวดราคาแสดงผลว่ามีสารมาร์คเกอร์ใน
ตัวอย่างน้ ามันดีเซลที่ไม่ได้เติมสารมาร์คเกอร์หรือตัวอย่างน้ ามันดีเซลที่ปลอมปนด้วยน้ ามันอ่ืนหรือ   สารอ่ืน ๆ 
ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

12. ผู้ เสนอราคาเสนอต้องระบุวิธีการเตรียมสารมาร์คเกอร์ในน้ ามันดี เซล  ตามสัดส่วนที่             
กรมสรรพสามิตก าหนดให้ชัดเจนพร้อมวิธีการตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ดังกล่าวเป็นภาษาไทย 

13. ผู้เสนอราคาเสนอต้องน าเสนอขั้นตอนและวิธีการทดสอบสารมาร์คเกอร์ภาคสนามให้แก่
เจ้าหน้าที่ทราบอย่างละเอียดและถูกต้องตรงตามขั้นตอนที่เสนอ โดยทุกขั้นตอนและทุกวิธีการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการพิจารณาประกวดราคาต้องเป็นแบบเดียวกันกับการใช้งานจริงในภาคสนามในทุก
สภาวะตัวอย่าง และผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นรายละเอียดเอกสารขั้นตอนและวิธีการทดสอบดังกล่าวใน
วันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคา 
          14. ผู้เสนอราคาเสนอต้องน าเสนอวิธีการตรวจวิเคราะห์สารมาร์คเกอร์ด้วยเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
(อาทิเช่น  GC,  HPLC เป็นต้น) ในวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา และต้องติดดั้งเครื่องมือดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จและวิเคราะห์สารมาร์คเกอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์ของ
คณะกรรมการพิจารณาประกวดราคา ถ้ากรมสรรพสามิตไม่มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารมาร์คเกอร์ตามวิธี
ของผู้เสนอราคาเสนอ ให้ผู้เสนอราคาเสนอจัดหามาเอง โดยผู้เสนอราคาเสนอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดและ  
ผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดหาคู่มือฉบับภาษาไทยที่แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์สารมาร์คเกอร์ ไว้ประจ า
เครื่องอย่างน้อย 1 ฉบับ    
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 2.  เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 
           1. ในกรณีที่กรมสรรพสามิตมีความประสงค์ในการใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ส าหรับ 
สารมาร์คเกอร์ที่จัดซื้อกรมสรรพสามิตจะแจ้งจ านวนเครื่องตรวจวัดให้ผู้เข้าประกวดราคาทราบ (ไม่น้อยกว่า 
250 เครื่อง) ผู้ เสนอราคาเสนอต้องพร้อมที่จะส่งมอบเครื่องตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ตามที่            
กรมสรรพสามิตก าหนดพร้อมสารเคมีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดทุกชิ้นรวมทั้งคู่มือการใช้งานที่เป็น
ภาษาไทย โดยส่งมอบให้กรมสรรพสามิตในลักษณะของการยืม ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซึ่งกรมสรรพสามิตจะคืนให้ต่อเม่ือยกเลิกการใช้สารมาร์คเกอร์ดังกล่าว 

2. ผู้เสนอราคาเสนอต้องน าเครื่องตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ตามข้อ 4.3.1 จ านวนไม่น้อยกว่า  
2 เครื่อง ให้กรมสรรพสามิตท าการทดสอบและเก็บไว้เป็นตัวอ้างอิง (Reference) 

3. ในกรณีที่เครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์เกิดการช ารุดในระหว่างการใช้งาน ซึ่งเป็นการช ารุดที่เกิด
จากการใช้งานปกติของเจ้าหน้าที่ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือ
น าเครื่องที่ใช้งานได้อย่างปกติมาทดแทนเครื่องที่ช ารุดดังกล่าว 
          4. ผู้เสนอราคาเสนอต้องจัดเตรียมสถานที่ที่มีความปลอดภัยในการจัดเก็บสารมาร์คเกอร์ทั้งหมด   
โดยให้แสดงแผนที่พร้อมรูปถ่าย สถานที่ตั้ง อุปกรณ์ การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ต่อเจ้าหน้าที่           
กรมสรรพสามิตในวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคา เพ่ือประกอบการพิจารณาจนกว่าจะมีการเบิกจ่ายสาร
มาร์คเกอร์หมดสต๊อก 

5. ผู้เสนอราคาเสนอต้องจัดท าบัญชีรับ-จ่ายทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายสารมาร์คเกอร์จากสถานที่จัดเก็บ 
6. กรณีท่ีสารมาร์คเกอร์เสื่อมสภาพ สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องมาจากอัคคีภัยและภัยธรรมชาติใน

ระหว่างที่จัดเก็บอยู่ ณ สถานที่จัดเก็บ ผู้เสนอราคาเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสื่อมสภาพสูญหาย หรือ
เสียหายที่เกิดขึ้น และต้องจัดหาสารมาร์คเกอร์มาทดแทนเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 

7. ผู้ชนะการประกวดราคาต้องให้คณะกรรมการตรวจรับเป็นผู้สุ่มเก็บสารมาร์คเกอร์ที่บรรจุในถัง 
200 ลิตร จ านวน 1 ถัง เพ่ือเป็นสารมาร์คเกอร์อ้างอิง (Reference) ตลอดระยะเวลาที่ใช้สารมาร์คเกอร์นั้น  
ทั้งนี้ไม่รวมกับจ านวนสารมาร์คเกอร์ที่ต้องส่งมอบให้กรมสรรพสามิต 
          8. กรณทีีต่้องใช้อุปกรณ์หรือสารเคมีประกอบในการตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ผู้เสนอราคาเสนอ
ต้องจัดเตรียมให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดระยะเวลาที่กรมสรรพสามิตใช้สารมาร์คเกอร์หรือเพียงพอต่อการ
ทดสอบจ านวนตัวอย่าง เช่น ถ้าจัดซื้อสารมาร์คเกอร์ประมาณ 100,000 กิโลกรัม ผู้เสนอราคาเสนอต้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์หรือสารเคมไีว้ส าหรับการทดสอบไม่น้อยกว่า 1,000,000 ตัวอย่าง 

9. การตรวจรับสารมาร์คเกอร์ของบริษัทผู้ชนะการประกวดราคา กรมสรรพสามิตจะถือตามคุณสมบัติ
ที่ได้ทดสอบไว้ในขั้นตอนการประกวดราคาถ้าปรากฏว่าคุณสมบัติของสารมาร์คเกอร์ในขั้นตอนการตรวจรับไม่
ตรงตามที่ได้ทดสอบไว้ในขั้นตอนการประกวดราคา ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว
ส่วนการจัดเก็บสารมาร์คเกอร์และเครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ที่ได้ยื่นไว้ในวันยื่นซองประกวดราคา ให้อยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการประกวดราคาโดยเคร่งครัด 
        10. การพิจารณาการประกวดราคา จะด าเนินการพิจารณาตามร่างขอบเขตของงาน  (TOR) และ
ทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์ตามขั้นตอนการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์ที่แนบท้ายร่างขอบเขตของงานนี้ 
โดยกรมสรรพสามิตจะด าเนินการให้เป็นไปในแนวทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และผู้เสนอราคา
เสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ (ถ้ามี) 
        11. กรมสรรพสามิตจะจัดส่งสารมาร์คเกอร์และ Material Safety Data Sheet ของผู้เสนอราคาเสนอ
ทีผ่่านการพิจารณาแล้ว ไปให้บริษัทผู้ส่งออกน้ ามันเพ่ือตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 
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       12. ในกรณีทีผู่้เสนอราคาเสนอต้องการล้างเครื่องแก้วหรือภาชนะในขั้นตอนการพิจารณาประกวดราคา 
ผู้เสนอราคาต้องน าสารอะซีโตนหรือสารช าระล้างอ่ืน ๆ ที่ยังมิได้เปิดซีลภาชนะให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อน
เริ่มท าการทดสอบ และน ามาให้เพียงพอต่อการล้างเครื่องแก้วหรือภาชนะของตนเองในคราวเดียวในวันยื่นซอง
เอกสารประกวดราคา   
       13. ผู้เสนอราคาเสนอที่ชนะการประกวดราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด ยกเว้น
ค่าเช่าที่พักค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม      
       14. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ได้แก่ สติ๊กเกอร์ส าหรับปิดฝาซีลถังน้ ามัน เป็นต้น ให้ผู้เสนอราคาเสนอที่ชนะ     
การประกวดราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
 

3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี  
        1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพชายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางรากชาร 
 3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ ต้อง ไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 5. ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสารมาร์คเกอร์ต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจาก
ผู้ผลิตสารมาร์คเกอร์ 
 6. กรณีผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตสารมาร์คเกอร์ต้องเสนอราคาสารมาร์คเกอร์ที่ได้รับการรับรอง
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากผู้ผลิตเท่านั้น โดยน าหลักฐานหรือเอกสารมายื่นพร้อมกันในวันยื่นซองเอกสาร
ประกวดราคา 
 
 

________________________________ 
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ขั นตอนการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์ 
การประกวดราคาซื อสารมาร์คเกอร์ประจ้าปีงบประมาณ 2558 

1. สารและอุปกรณ์เบื องต้นในการเข้าร่วมทดสอบ 
     1.1 ก่อนเริ่มการทดสอบ  คณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาพร้อมกับตัวแทนผู้เสนอราคาเสนอ (ถ้ามี) 
เดินทางไปเก็บตัวอย่างน้ ามันที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์ ดังนี้ 
          1.1.1  น้ ามันดีเซลส่งออกทุกประเภททั้งก ามะถันสูง (มีก ามะถันตั้งแต่ 0.5% โดยน้ าหนักขึ้นไป) และ
ก ามะถันต่ า (มีก ามะถันต่ ากว่า 0.5%) จากทุกโรงกลั่นน้ ามัน ยกเว้นโรงกลั่นน้ ามันที่เป็นเจ้าของเดียวกับ       
ผู้เสนอราคาสารมาร์คเกอร์ 
          1.1.2  น้ ามันดีเซลเรือประมงสีเขียว   
          1.1.3  น้ ามันดีเซลน าเข้า โดยเก็บจากทุกโรงอุตสาหกรรมที่มีตัวอย่างน้ ามันดีเซลน าเข้าในขณะนั้น 
          1.1.4  น้ ามันดีเซลทุกประเภทในสถานีบริการน้ ามันที่จ าหน่ายภายในประเทศ   
          1.1.5  ตัวอย่างน้ ามันเตา   
โดยค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บตัวอย่างผู้เสนอราคาเสนอทุกรายต้องเป็นผู้เฉลี่ยออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ตัวอย่าง
ที่จัดเก็บต้องเป็นตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการทดสอบคุณภาพสารมาร์คเกอร์ แล้วท าการปิดซีลตัวอย่าง
น้ ามันให้เรียบร้อยพร้อมลงลายมือชื่อของคณะกรรมการฯ และผู้ที่ไปจัดเก็บตัวอย่างทุกคนไว้เป็นหลักฐานบน
ฝาปิดของถังตัวอย่างน้ ามันนั้น        
    1.2 ตัวอย่างสารมาร์คเกอร์ปริมาณไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัมจะต้องบรรจุอยู่ในภาชนะเดียว โดยเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิตจะแบ่งเก็บตัวอย่างดังกล่าวไว้เป็นตัวอย่างอ้างอิง (Reference) 2 ชุด ๆ  ละ 1 กิโลกรัม 
 1.3 เครื่องตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ จ านวน 2 เครื่อง โดยจะใช้ทดสอบในการพิจารณาประกวด
ราคาสารมาร์คเกอร์ จ านวน 1 เครื่องและใช้เป็นตัวอ้างอิง (Reference) จ านวน 1 เครื่อง 
    1.4 อุปกรณส์ าหรับตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ 
    1.5 กระป๋องสังกะสีขนาดบรรจุ 1 ลิตร จ านวนไม่น้อยกว่า 100 ใบ และขนาดบรรจุ 3-5 ลิตร จ านวนไม่
น้อยกว่า 50 ใบ 
    1.6 ผู้เสนอราคาเสนอสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมทดสอบสารมาร์คเกอร์ได้ไม่เกิน 2 คน 

2. การเตรียมเครื่องมือตรวจวัดสารมาร์คเกอร์และตัวอย่างน ้ามันดีเซลท่ีใช้ในการทดสอบคุณภาพ 
 เครื่องมือตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ทั้ง 2 เครื่อง จะต้องถูกเตรียมให้พร้อมที่จะใช้ในการทดสอบคุณภาพ 
และทุกขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างสารมาร์คเกอร์จะต้องละลายได้ดีและเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ ามัน และไม่
เกิดตะกอนในน้ ามัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การเตรียมเครื่องมือตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ส าหรับการทดสอบในภาคสนาม 
            2.1.1 คณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาจัดเตรียมน้ ามันดีเซลที่ใช้ส าหรับเติมสารมาร์คเกอร์ของ
ผู้เสนอราคาเสนอแต่ละราย แล้วให้ผู้เสนอราคาเสนอผสมสารมาร์คเกอร์ให้มีความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 
40 และ 50 ppm โดยเตรียมเป็นน้ าหนักต่อปริมาตร (Weight by Volume)และเตรียมจาก stock  
solution 10,000  ppm โดยใช้ขวดปริมาตรขนาด 1 ลิตร พร้อมกับตรวจสอบว่าสารมาร์คเกอร์ละลายเป็น
เนื้อเดียวกันกับน้ ามัน ส าหรับการเตรียมตัวอย่างดังกล่าว หากพบว่าสารมาร์คเกอร์ละลายไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
หรือมตีะกอนเกิดข้ึนอย่างเห็นไดช้ัดเจนด้วยตาเปล่า ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 

เอกสารแนบท้าย 
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          2.1.2 ผู้เสนอราคาเสนอจัดท า Standard Calibration Curve โดยใช้น้ ามันดีเซลที่เตรียมไว้ตามข้อ 
2.1.1 จากนั้นท ารายงานการสร้าง Standard Calibration Curve ที่ได้พร้อมผลการค านวณค่า Coefficient 
of Correlation (R) ที่ได้จาก Calibration Curve ดังกล่าว ส่งคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคา   
          2.1.3 ทดสอบความถูกต้องของ Standard Calibration Curve โดยน าน้ ามันดีเซลที่เติม           
สารมาร์คเกอร์ความเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 ppm ที่เตรียมไว้มาทดสอบความถูกต้องของ 
Standard Calibration Curve อีกครั้ง แล้วบันทึกผลการทดสอบขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการสอบ
เทียบ (Calibration) เครื่องเรียบร้อยแล้ว  และเครื่องมือมีความพร้อมที่จะน าไปทดสอบเพ่ือประกวดราคา   
สารมาร์คเกอร์ในขั้นตอนต่อไป   
 ข้อห้าม  หลังจากที่เครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ถูกท าการสอบเทียบ (Calibration) เรียบร้อยแล้ว    
ห้ามมีการปรับแต่งเครื่องอีกจนกว่าการทดสอบการประกวดราคาสารมาร์คเกอร์จะแล้วเสร็จ 
 

    2.2 การเตรียมเครื่องมือตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ส าหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 
ผู้ เสนอราคาเสนอติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของสารมาร์คเกอร์ด้วยเครื่องมือใน

ห้องปฏิบัติการ เช่น GC, HPLC เป็นต้น ตามที่เสนอในวันยื่นซองประกวดราคาโดยติดตั้งจนสามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 

เกณฑ์ก้าหนด  คือ ค่าที่ได้จากการตรวจวัดจะต้องอยู่ในช่วง + 10%(บวก/ลบ 10%) ของความ
เข้มข้นที่เตรียม 
 

      2.3 การเตรียมตัวอย่างน ้ามันดีเซลส่งออกและน ้ามันเรือประมงท่ีใช้ในการทดสอบคุณภาพ 
  ตรวจสอบสารมาร์คเกอร์ในน้ ามันดีเซลส่งออกและน้ ามันเรือประมงสีเขียว (ตัวอย่างตามข้อ 1.1.1 
และ 1.1.2) ที่ไม่เติมสารมาร์คเกอร์ โดยผู้เสนอราคาเสนอใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ตรวจวัด
น้ ามันดีเซลส่งออก ทั้งที่มีปริมาณก ามะถันต่ ากว่า 0.5% โดยน้ าหนัก และตรวจวัดน้ ามันดีเซลส่งออกที่มี
ปริมาณก ามะถันสูงมีปริมาณก ามะถันตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไป ของทุกโรงอุตสาหกรรมน้ ามันที่ส่งออกน้ ามันดีเซล 
และตรวจวัดน้ ามันเรือประมงสีเขียว โดยไม่ต้องเติมสารมาร์คเกอร์ในน้ ามันดีเซลดังกล่าว น้ ามันดีเซลเหล่านี้จะ
น าไปใช้ในการทดสอบส าหรับหัวข้อต่อไป   

เกณฑ์ก้าหนด  คือ ค่าที่ได้จากการตรวจวัดจะต้องอ่านค่าได้ไม่เกิน 5 ppm 
 

3. การพิจารณาการประกวดราคาและการทดสอบสารมาร์คเกอร์ 
3.1 พิจารณาการประกวดราคาสารมาร์คเกอร์ตามหัวข้อในร่างขอบเขตของงานทุกข้อ 
3.2 การทดสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสารมาร์คเกอร์และรายละเอียดคุณลักษณะอ่ืน ๆ 

ทดสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสารมาร์คเกอร์ ตามที่กรมสรรพสามิต ก าหนดในร่างขอบเขต     
ของงาน (Terms of Reference) ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสารมาร์คเกอร์ (Marker) ที่ใช้เติมใน
น้ ามันดีเซล ข้อ 1 ถึง ข้อ 9  

3.3 การทดสอบคุณสมบัติสารมาร์คเกอร์เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงที่ 0C และ 60C ผู้เสนอราคาเสนอ
น าสารมาร์คเกอร์ปริมาณ 330 มิลลิลิตร ใส่ในภาชนะขวดแก้วสีชาหุ้มฟอยล์ที่ปิดด้วยสติ๊กเกอร์ลงชื่อ
คณะกรรมการและผู้เสนอราคาทุกราย ขนาดประมาณ 500 มิลลิลิตร จ านวน 6 ขวดปิดฝาภาชนะ แล้วน าไป
แช่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 0C 3 ขวด และแช่ในwater bath ที่อุณหภูมิ 60C จ านวน 3 ขวดโดยแช่เป็น
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง/วัน เป็นระยะเวลา 7 วัน แล้วแยกสารมาร์คเกอร์ออกเป็น 3 ชุดโดยที่แต่ละชุดตัวอย่าง
ประกอบด้วยสารมาร์คเกอร์ที่อุณหภูมิ 0C จ านวน 1 ขวด และสารมาร์คเกอร์ที่อุณหภูมิ 60C จ านวน     
1 ขวด โดยตัวอย่างชุดที่ 3 เก็บไว้เป็นตัวอย่างอ้างอิงจากนั้นน าไปทดสอบดังนี้ 
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 3.3.1 ใช้ตัวอย่างชุดที่ 1 ทดสอบความคงตัวของสารมาร์คเกอร์กรณีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงที่ 0C 
และ 60C ดังนี้ 
                  3.3.1.1 ทดสอบหาค่าความหนืด ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ของตัวอย่างชุดที่ 1 ตาม 
ASTM D 445 หรือเทียบเท่า โดยขั้นตอนการทดสอบต้องเป็นวิธีเดียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
สารมาร์คเกอร์ (Marker) ที่ใช้เติมในน้ ามันดีเซล ข้อ 2 เพ่ือเปรียบเทียบว่าตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ใน
เกณฑ์ Reproducibility หรือไม่ 
          3.3.1.2 ทดสอบความคงตัวของปริมาณสารมาร์คเกอร์ที่สัดส่วน 40 ppm และตรวจสอบ    
ตะกอน  โดยเตรียมตัวอย่างน้ ามันดีเซลส่งออกและน้ ามันเรือประมงที่เติมสารมาร์คเกอร์ตัวอย่างชุดที่ 1      
ในสัดส่วน 40 ppm แล้วน าไปตรวจสอบปริมาณสารมาร์คเกอร์ว่าเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือ
ตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของแต่ละบริษัทฯ และบันทึกผลการทดสอบจากนั้นน าตัวอย่างน้ ามันดีเซลที่เติมสาร
มาร์คเกอร์ตัวอย่างชุดที่ 1 ในสัดส่วน 40 ppm ดังกล่าวไปทดสอบน้ าและตะกอนตาม ASTM D 2709 ซึ่งผล
ที่ได้ต้องไม่สูงกว่าร้อยละ 0.05 โดยปริมาตร   

  เกณฑ์ก้าหนด- ข้อ 3.3.1.1  ผลการทดสอบค่าความหนืดต้องอยู่ในเกณฑ์ Reproducibility เมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวอย่างท่ีอยู่ในสภาวะปกติ  
                   - ข้อ 3.3.1.2  ค่าท่ีได้จากการตรวจวัดสารมาร์คเกอร์จะต้องอยู่ในช่วง + 10%(บวก/
ลบ 10%) ของความเข้มข้นที่เตรียมและปริมาณตะกอนต้องไม่สูงกว่าร้อยละ 0.05 โดยปริมาตร 
 3.3.2 ใช้สารมาร์คเกอร์ตัวอย่างชุดที่ 2  ทดสอบน้ าและตะกอนตาม ASTM D 2709 โดยขั้นตอน
การทดสอบต้องเป็นวิธีเดียวกับข้อ 7 (หน้า 1)  เพ่ือเปรียบเทียบว่าตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเกณฑ์ 
Reproducibility  หรือไม่ 
 เกณฑ์ก้าหนด คือ  ผลการทดสอบน้ าและตะกอนต้องอยู่ในเกณฑ์ Reproducibility เมื่อเปรียบเทียบ
กับตัวอย่างท่ีอยู่ในสภาวะปกติ (ตัวอย่างเดิม) 
 

 3.4 การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจวัดและเครื่องมือตรวจวัดสารมาร์คเกอร์  ทดสอบความ
ถูกต้องและแม่นย าของการตรวจวัด โดยผู้เสนอราคาเสนอน าน้ ามันดีเซลอ้างอิงที่เตรียมตามความเข้มข้น 0, 
10, 20, 30, 40 และ 50 ppm (จากน้ ามันดีเซลในข้อ 2.1.1) มาท าการทดสอบหาปริมาณสารมาร์คเกอร์ของทุก
ความเข้มข้น ตรวจวัดความเข้มข้นละ 10 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 1 ครั้ง โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดของตนเองแล้ว
บันทึกผลการทดสอบ 
 เกณฑ์ก้าหนด  คือ ค่าท่ีได้จากการตรวจวัดจะต้องอ่านไดอ้ยู่ในช่วง+10%(บวก/ลบ 10%) ของความ
เข้มข้นที่เตรียม 

3.5 การทดสอบผลกระทบระหว่างสีเขียวในน้ ามันเรือประมงกับสารมาร์คเกอร์ที่ใช้เตรียมตัวอย่างน้ ามัน
ดีเซลที่ผสมสารมาร์คเกอร์ของผู้เสนอราคาเสนอแต่ละรายให้มีความเข้มข้น 40 ppm แล้วน าไปตรวจวัด
ปริมาณสารมาร์คเกอร์ด้วยเครื่องตรวจวัดของผู้ผู้เสนอราคาเสนอบันทึกผลการตรวจวัด จากนั้นน าสีเขียวของ
บริษัทผู้ผลิตน้ ามันเรือประมงแต่ละรายผสมลงในน้ ามันดีเซลทีผ่สมสารมาร์คเกอร์ข้างต้น โดยให้มีเนื้อสีปริมาณ 
12 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามข้อก าหนดของกรมธุรกิจพลังงาน แล้วน าตัวอย่างที่ได้ไปตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัด
ของผู้เสนอราคา เพ่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดก่อนเติมสีเขียวและหลังเติมสีเขียว 

เกณฑ์ก้าหนด  คือ ค่าที่ได้จากการตรวจวัดจะต้องอยู่ในช่วง +10%(บวก/ลบ 10%) ของความ
เข้มข้นที่ตรียม 
 3.6 การทดสอบความคงตัวของสารมาร์คเกอร์ต่อสภาวะแวดล้อมเตรียมตัวอย่างน้ ามันดีเซลที่ผสมสาร
มาร์คเกอร์ของผู้เสนอราคาแต่ละรายให้มีความเข้มข้น 40 ppm โดยใช้น้ ามันดีเซลส่งออกหรือน้ ามัน
เรือประมงที่เตรียมไว้ในข้อ 2.3 เพ่ือท าการทดสอบตามสภาวะที่ก าหนด ดังนี้ 
 3.6.1 การทดสอบความคงตัวจากการผสมน้ าทะเล 20% และให้ความร้อน ณ อุณหภูมิประมาณ 
60oC น าตัวอย่างน้ ามันดีเซลส่งออกและน้ ามันเรือประมงที่มีความเข้มข้นของสารมาร์คเกอร์ 40 ppmผสมด้วย
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น้ าทะเล 20%ทีใ่ส่ภาชนะโลหะปิดฝา เขย่าเป็นเวลา 1 นาที ท าการตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ แล้วบันทึก
ผลการตรวจวัดก่อนน าตัวอย่างดังกล่าวไปแช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ณ อุณหภูมิ 60oC โดยแช่
วันเว้นวันนานประมาณ 6 ชั่วโมงต่อวัน จากนั้นท าการตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์โดยใช้เครื่องมือของผู้เสนอ
ราคาเสนอแต่ละราย บันทึกผลการทดสอบวันเว้นวัน เป็นระยะเวลาประมาณ 15 วัน 
 เกณฑ์ก้าหนด  คือ ค่าที่ได้จากการวัดจะต้องไม่เกิน + 10% (บวก/ลบ 10%) ของความเข้มข้นที่
เตรียม 
            3.6.2  การทดสอบความคงตัวจากการผสมน้ า 20% และบรรจุตัวอย่างในภาชนะโลหะปิดฝาตั้งทิ้ง
ไว้กลางแสงแดดน าตัวอย่างน้ ามันดีเซลส่งออกและน้ ามันเรือประมงที่มีความเข้มข้นของสารมาร์คเกอร์ที่ 40 
ppm ผสมด้วยน้ า 20% ที่ใส่ภาชนะโลหะปิดฝาเขย่าเป็นเวลา 1 นาที ท าการตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ 
แล้วบันทึกผลการตรวจวัดก่อนน าตัวอย่างดังกล่าวไปตั้งทิ้งไว้กลางแสงแดดทุกวัน วันละประมาณ 6 ชั่วโมงต่อ
วันจากนั้นท าการตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์โดยใช้เครื่องมือของผู้เสนอราคาเสนอแต่ละราย บันทึกผลการ
ทดสอบวันเว้นวัน เป็นระยะเวลาประมาณ 15 วัน 
 เกณฑ์ก้าหนด  คือ ค่าที่ได้จากการวัดจะต้องไม่เกิน + 10%(บวก/ลบ 10%) ของความเข้มข้นที่
เตรียม 
 

  3.7 การทดสอบผลกระทบของสารมาร์คเกอร์ที่มีต่อคุณภาพน้ ามันดีเซลส่งออกหรือน้ ามันเรือประมงเตรียม
ตัวอย่างน้ ามันดีเซลส่งออกหรือน้ ามันเรือประมง (ที่เตรียมไว้ในข้อ 2.3) ผสมสารมาร์คเกอร์ของผู้เสนอราคา
เสนอแต่ละราย ให้มีความเข้มข้น 40ppm เพ่ือทดสอบเปรียบเทียบคุณภาพก่อนเติมและหลังเติมสารมาร์ค
เกอร์ โดยทดสอบตามรายการ ดังนี้ 
 3.7.1 ความถ่วงจ าเพาะ ณ อุณหภูมิ 15.6/15.6oC 
 3.7.2 ดัชนีซีเทน 
            3.7.3 ความหนืด ณ อุณหภูมิ 40oC 
 3.7.4 จุดไหลเท 
 3.7.5 จุดวาบไฟ 
 3.7.6 ปริมาณก ามะถัน 

 3.7.7 ค่าการกลั่น 
 3.7.8  สี  
 3.7.9  ลักษณะที่ปรากฏ (ได้แก่  สี  ตะกอน  เป็นต้น) และลักษณะการละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
ระหว่างน้ ามันดีเซลและสารมาร์คเกอร์ 

เกณฑ์ก้าหนด  คือ สารมาร์คเกอร์จะต้องไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ ามันดีเซลส่งออกหรือน้ ามัน
เรือประมงโดยคุณสมบัติดังกล่าวต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปเกินกว่าข้อก าหนดหรือค่าสูงสุดที่ก าหนดของน้ ามัน
ดีเซลส่งออกหรือน้ ามันเรือประมงของทุกบริษัท ณ วันที่ประกวดราคา 

3.8 การทดสอบการกระจายตัวของสารมาร์คเกอร์ในน้ ามันดีเซล 
3.8.1 การทดสอบในห้องปฏิบัติการ 
ท าการทดสอบการกระจายตัวของสารมาร์คเกอร์ในน้ ามันดีเซลส่งออก ดังนี้  
         3.8.1.1 วิธีที่ 1  ใส่สารมาร์คเกอร์ในภาชนะก่อนแล้วเติมน้ ามันดีเซลให้มีความเข้มข้นของ

สารมาร์คเกอร์ประมาณ 40 ppm ท าการชั่งน้ าหนักสารมาร์คเกอร์โดยใช้ไมโครปิเปต (micropipette) หยด
สารมาร์คเกอร์ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 1 ลิตร ให้มีน้ าหนักประมาณ 0.0400 กรัม บันทึกน้ าหนักจริงที่หยดสาร
มาร์คเกอร์ลงไป แล้วเติมน้ ามันดีเซลส่งออกที่บรรจุอยู่ใน volumetric flask ขนาด 1 ลิตร ลงไปในบีกเกอร์
ดังกล่าวที่ความสูงไม่เกินขอบบีกเกอร์ไม่ต้องเขย่า น ามาตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 6 ชั่วโมง แล้วตรวจวัด
ปริมาณสารมาร์คเกอร์ ณ ที่ 3 ระดับ (บน กลาง ล่าง) โดยใช้เครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้เสนอราคา
เสนอ จากนั้นน าตัวอย่างมาตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์โดยใช้เครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้เสนอราคา
เสนอแล้วบันทึกผลการทดสอบ 
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          3.8.1.2 วิธีที่ 2  ใส่สารมาร์คเกอร์ลงในภาชนะที่มีน้ ามันดีเซลให้ได้ความเข้มข้น 40 ppm 
โดยเติมน้ ามันดีเซลส่งออกที่บรรจุอยู่ใน volumetric flask ขนาด 1 ลิตร ลงในบีกเกอร์ขนาด 1 ลิตรจากนั้น
ชั่งน้ าหนักสารมาร์คเกอร์โดยใช้ไมโครปิเปต(micropipette) หยดสารมาร์คเกอร์ใส่ในบีกเกอร์ที่มีน้ ามันดีเซล
ดังกล่าวในระดับเดียวกับขอบของบีกเกอร์ ให้มีน้ าหนักประมาณ 0.0400 กรัมบันทึกน้ าหนักจริงที่หยดสาร
มาร์คเกอร์ลงไปน ามาตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 6 ชั่วโมง  แล้วตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ ณ ที่ 3 ระดับ 
(บน กลาง ล่าง) โดยใช้เครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้เสนอราคาเสนอจากนั้นน าตัวอย่างมาตรวจวัด
ปริมาณสารมาร์คเกอร์โดยใช้เครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้เสนอราคาเสนอ แล้วบันทึกผลการทดสอบ 

 

เกณฑ์ก้าหนด  คือ ค่าที่ได้จากการวัด (ทั้ง 2 วิธี) ในแต่ละระดับ (บน  กลาง  ล่าง) จะต้องอ่านค่าได้
อยู่ในช่วง +10%(บวก/ลบ 10%) ของความเข้มข้นที่เตรียมโดยไม่ต้องหาค่าเฉลี่ย 
 

3.8.2 การทดสอบในภาคสนาม 
                  ท าการเติมสารมาร์คเกอร์ (ตามสัดส่วนต่อน้ ามันดีเซลส่งออกให้มีความเข้มข้น 40 ppm) ลงใน
น้ ามันดีเซลขณะท าการสูบถ่ายลงรถบรรทุกน้ ามันเพ่ือท าการขนส่ง จากนั้นให้รถบรรทุกน้ ามันท าการขนส่ง
ตามปกติ ตามระยะทางและเวลาที่คณะกรรมการก าหนด แล้วเก็บตัวอย่างน้ ามันในระดับ บน  กลาง  และล่าง 
มาท าการทดสอบหาปริมาณสารมาร์คเกอร์ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้เสนอราคาเสนอ และ
บันทึกผลการทดสอบทั้ง 3 ระดับ 
 เกณฑ์ก้าหนด คือ ค่าที่ได้จากการวัดในแต่ละระดับ (บน กลาง ล่าง) จะต้องอ่านค่าได้ไม่ต่ ากว่า 32 
ppmโดยไม่ต้องหาค่าเฉลี่ย 
 

 3.9 การทดสอบคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Property) ของสารมาร์คเกอร์และเครื่องมือ
ตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ 
 3.9.1 การทดสอบน้ ามันดีเซลที่จ าหน่ายภายในประเทศและน าเข้าโดยไม่เติมสารมาร์คเกอร์ผู้เสนอ
ราคาเสนอใช้เครื่องมือตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของตนเองตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ในน้ ามันดีเซลทุก
ประเภทที่จ าหน่ายภายในประเทศและทุกยี่ห้อที่จ าหน่ายภายในปั๊มหรือสถานีบริการ (ได้แก่ คาลเท็กซ์ เชลล์  
บางจาก ปตท. ปิโตรนาสเอสโซ่  PTT  IRPC PT PURE เป็นต้น) และตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ในน้ ามัน
ดีเซลน าเข้าจากทุกแหล่งที่สามารถหาตัวอย่างได้ โดยน้ ามันดีเซลดังกล่าวไม่ต้องเติมสารมาร์คเกอร์ 
 เกณฑ์ก้าหนด คือ ค่าท่ีได้จากการวัดจะต้องอ่านค่าได้ไม่เกิน 5 ppm 
 

 3.9.2 การทดสอบน้ ามันดีเซลที่ผสมด้วยน้ ามันเตาที่ไม่เติมสารมาร์คเกอร์ 
เตรียมตัวอย่างน้ ามันดีเซลที่ผสมด้วยน้ ามันเตา 0.1% w/v และ 0.5% w/vโดยไม่ต้องเติมสารมาร์คเกอร์ 
แล้วแบ่งใหผู้้เสนอราคาเสนอแต่ละรายตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ 
 เกณฑ์ก้าหนด  คือ  เครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ของผู้เสนอราคาเสนอต้องอ่านค่าได้ไมเ่กิน 5 ppm 
 

4. หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการทดสอบสารมาร์คเกอร์ 
 4.1 ผู้เสนอราคาเสนอต้องน าวิธีการทดสอบหาปริมาณสารมาร์คเกอร์ และวิธีการเตรียมน้ ามันมาตรฐาน
ความเข้มข้น 40 ppm มาแสดงก่อนท าการทดสอบ 
 4.2 จ านวนสารมาร์คเกอร์ที่น ามาทดสอบจะต้องน ามาไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัมโดยใส่มาในภาชนะเดียว 

4.3  การเตรียมความเข้มข้นของสารมาร์คเกอร์ให้เตรียมเป็นน้ าหนักต่อปริมาตร 
 4.4 การอ่านผลการทดสอบให้ท าการทดสอบ 2 ครั้ง แล้วรายงานผลการทดสอบเป็นค่าเฉลี่ยถ้าการอ่านผล
มีปัญหาให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
 4.4.1 กรณีการอ่านดังกล่าวแตกต่างเกินช่วง +10% (บวก/ลบ 10%) ของความเข้มข้นที่เตรียมให้
ท าการทดสอบครั้งท่ี 3 แล้วหาค่าเฉลี่ย 



 11 

 4.4.2 กรณีที่การอ่านค่าในครั้งที่ 3 แตกต่างจาก 2 ครั้งแรกเกินช่วง + 10% (บวก/ลบ10%) ของ
ความเข้มข้นที่เตรียม ให้ท าการบันทึกค่าที่วัดได้ทั้งหมด แล้วให้ท าการหยุดการทดสอบชั่วคราว ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคา 
 4.4.3 ถ้าการอ่านผลยังมีปัญหาให้น าน้ ามันมาตรฐานความเข้มข้น 40 ppm(จากข้อ 2.1.1) มาท า
การตรวจวัดอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือยืนยันว่าเครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ยังคงท างานเป็นปกติถ้าเครื่องมืออยู่ใน
ภาวะปกติ ให้ท าการทดสอบต่อไป 
 4.4.4 ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเครื่องท างานผิดปกติ หรือทดสอบแล้วยังเป็นไปตามกรณีข้อ 4.4.2 ให้ท าการ
หยุดท าการทดสอบ แล้วให้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบในหัวข้อนั้นๆ 
 4.5 ตัวเลขความเข้มข้นที่ อ่านได้จากเครื่องตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ ต้องอ่านค่าได้เป็นเลขทศนิยม            
1 ต าแหน่ง 
 4.6 รวมระยะเวลาในการทดสอบทั้งหมดประมาณ 40 วันท าการ    
 4.7 รายการทดสอบดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการประกวดราคาเป็นผู้ก าหนด 
 4.8 ขณะท าการทดสอบในแต่ละรายการทดสอบหากพบว่าผู้เสนอราคาเสนอรายใดมีผลการทดสอบไม่ผ่าน
ในรายการทดสอบนั้น ให้หยุดท าการทดสอบเพ่ือรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคา
ต่อไป 
 4.9 กรณีผู้เสนอราคาเสนอที่ไม่ผ่านการทดสอบในขั้นตอนข้อใด แล้วถูกตัดสินว่าไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ในขั้นตอนนั้น ผู้เสนอราคาเสนอดังกล่าวไม่สามารถเข้าทดสอบ หรือเข้าสังเกตการณ์การทดสอบส่วนที่เหลือ 
 4.10 ผลการทดสอบที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้ให้ถือเป็นข้อมูลทางราชการในกรมสรรพสามิต ห้ามน าไปใช้
ในการอื่นซึ่งมิใช่เพื่อการพิจารณาคัดเลือกสารมาร์คเกอร์ของกรมสรรพสามิต 
 4.11 ในการทดสอบเพ่ือพิจารณาการประกวดราคา กรณีการทดสอบใดที่ต้องใช้ภาชนะหรือเครื่อง
แก้ว ผู้ทดสอบต้องกลั้ว (Rinse) ภาชนะหรือเครื่องแก้วด้วยตัวอย่างหรือสารที่จะใส่ในภาชนะนั้นๆก่อนการใช้
งานทุกครั้ง 
 4.12 กรณีที่ขั้นตอนการทดสอบใดไม่มีความชัดเจน ให้คณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาเป็น    
ผู้ชี้ขาด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ 

___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 


