กฎกระทรวง
กําหนดเครืองวัดทีอยู่ในบังคับแห่ งพระราชบัญญัติมาตราชั งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุทใช้
ี ผลิต อัตราเผือเหลือเผือขาด
และคํารับรองของเครื องชั งตวงวัด และหลักเกณฑ์ และวิธีการ
จดทะเบียนเครืองหมายเฉพาะตัว
พ.ศ. ๒๕๔๖

อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๖
มาตรา ๓๐ วรรคห้ า มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสี!
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ม าตราชั!ง ตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ อัน เป็ นพระราชบัญ ญัติ ที! มี บ ทบัญ ญัติ
บางประการเกี! ยวกับการจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุ คคล ซึ! งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑
มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย บัญ ญัติ ใ ห้
กระทํา ได้โ ดยอาศัย อํา นาจตามบทบัญ ญัติ แ ห่ ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์อ อก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี<
ข้ อ ๑ กฎกระทรวงนี< ให้ ใ ช้บ ัง คับ เมื! อ พ้น กํา หนดเก้า สิ บ วัน นับ แต่ ว นั ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้ อ ๒ ในกฎกระทรวงนี<
“อัต ราเผื! อ เหลื อ เผื! อ ขาด” หมายความว่ า ค่ า ความคลาดเคลื! อ นที! ย อมให้ ไ ด้
สู งสุ ดของเครื! องชัง! ตวงวัดนั<น ๆ
“ความสามารถในการทําซํ<าได้” หมายความว่า ความสามารถของเครื! องชั!งตวงวัด
ที! ให้ผลการชั!ง ตวง หรื อวัด ที! ส อดคล้องกันในการชั!ง ตวง หรื อวัดสิ! ง ของสิ! งเดี ย วกันหรื อปริ มาณ
เท่า ๆ กันหลาย ๆ ครั<ง โดยใช้ผปู ้ ฏิบตั ิการ วิธีการ และสภาวะแวดล้อมเดียวกัน
“ดิ สคริ มิ เนชัน” หมายความว่า ความสามารถของเครื! องชั!งตวงวัดในการตอบสนอง
ต่อการเปลี!ยนแปลงค่าน้อย ๆ ของปริ มาณที!ชง!ั ตวง หรื อวัด
“ส่ วนตั<งศูนย์” หมายความว่า ส่ วนที!ใช้ปรับให้เครื! องชัง! ตวงวัดแสดงค่าเป็ นศูนย์
“ส่ วนแสดงค่า” หมายความว่า ส่ วนของเครื! องชั!งตวงวัดที!ใช้แสดงค่าปริ มาณของ
สิ! งที!ชง!ั ตวง หรื อวัด

๒
“ขั<นหมายมาตรา” หมายความว่า ขีด ฟั นเลื! อย หรื อเครื! องหมายอื!น ๆ บนที!แสดงค่า
ซึ! งใช้ระบุค่าปริ มาณที!ชง!ั ตวง หรื อวัด
ลักษณะ ๑
เครืองวัดทีอยู่ในบังคับแห่ งพระราชบัญญัติมาตราชั งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้ อ ๓ ให้เครื! องวัดทุกชนิดตามที!กาํ หนดไว้ในข้อ ๗ อยูใ่ นบังคับแห่ งพระราชบัญญัติ
มาตราชัง! ตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
ลักษณะ ๒
ชนิดของเครืองชั งตวงวัด

ข้ อ ๔ ชนิดของเครื! องชัง! มีดงั ต่อไปนี<
(๑) เครื! องชัง! ไม่อตั โนมัติ คือ เครื! องชัง! ที!ตอ้ งใช้ผชู ้ ง!ั ทําการชัง! ในระหว่างการชัง! ได้แก่
(ก) เครื! องชัง! ที!แสดงค่าได้เอง คือ เครื! องชัง! ที!เข้าสู่ สภาวะสมดุลได้เอง
(ข) เครื! องชัง! กึ!งแสดงค่าได้เอง คือ เครื! องชัง! ที!มีช่วงการแสดงค่าได้เองหลายช่วง
ซึ! งต้องใช้ผชู ้ ง!ั ในการเปลี!ยนช่วงการชัง!
(ค) เครื! องชัง! ที!แสดงค่าเองไม่ได้ คือ เครื! องชัง! ที!จะเข้าสู่ สภาวะสมดุลได้ต่อเมื!อผูช้ งั!
เป็ นผูป้ รับให้เข้าสู่ สภาวะสมดุล
(๒) เครื! องชั!งอัตโนมัติ คื อ เครื! องชั!งที! ไม่ตอ้ งใช้ผูช้ !ังทําการชั!งในระหว่างการชั!ง
และสามารถทําตามโปรแกรมที!ผชู ้ ง!ั กําหนดไว้ได้ ได้แก่
(ก) เครื! อ งชั!ง สายพานลํา เลี ย ง คื อ เครื! องชั!ง อัต โนมัติ ที! ใ ช้ ห ลัก การของ
แรงโน้ ม ถ่ ว งกระทํา ต่ อ สิ! ง ของที! ช!ั ง ใช้ สํ า หรั บ ชั!ง สิ! ง ของจํา นวนมากบนสายพานลํา เลี ย งอย่ า ง
ต่ อ เนื! อ ง โดยไม่ มี ร ะบบใด ๆ มาทํา การแบ่ ง นํ<าหนัก ของสิ! ง ของออกเป็ นส่ ว น ๆ และไม่ มี ก าร
ขัดจังหวะการเคลื!อนที!ของสายพานลําเลียงขณะทําการชัง!
(ข) เครื! อ งชั!ง แบบฮอปเปอร์ คื อ เครื! อ งชั!ง อัตโนมัติ ที! ช!ัง สิ! ง ของจํา นวนมาก
โดยแบ่งการชัง! เป็ นครั<ง ๆ หาค่านํ<าหนักที!ชง!ั แต่ละครั<งตามลําดับ รวมผลการชัง! ที!ได้และส่ งจ่ายสิ! งของ
ที!ชง!ั แต่ละครั<ง
(๓) ตุม้ นํ<าหนัก คือ ตุม้ แสดงนํ<าหนักที!ใช้ในการชัง!

๓
ข้ อ ๕ เครื! อ งชั!ง สายพานลํา เลี ย งตามข้อ ๔ (๒)(ก)

แบ่ ง ออกได้เ ป็ น ๒ ชนิ ด

ดังต่อไปนี<
(๑) ชนิดที!แบ่งตามส่ วนรับนํ<าหนัก ได้แก่
(ก) เครื! องชั!ง ชนิ ดเวเทเบิ ล คื อ เครื! องชั!ง ที! ส่วนรั บ นํ<า หนัก เป็ นส่ วนหนึ! งของ
สายพานลําเลียง
(ข) เครื! องชัง! ชนิ ดอินคลูซิฟออฟคอนเวเยอร์ คือ เครื! องชัง! ที!ส่วนรับนํ<าหนักเป็ น
สายพานลําเลียงทั<งหมด
(๒) ชนิดที!แบ่งตามการควบคุมความเร็ วสายพาน ได้แก่
(ก) เครื! องชัง! สายพานลําเลียงชนิ ดที!สายพานมีความเร็ วอัตราเดียว คือ เครื! องชัง! ที!
สายพานลําเลียงถูกออกแบบให้ทาํ งานด้วยความเร็ วอัตราเดียว และถือว่าความเร็ วนั<นเป็ นความเร็ วระบุ
(ข) เครื! องชั!งสายพานลําเลี ยงชนิ ดที! สามารถปรั บเปลี! ยนความเร็ วสายพานได้ คื อ
เครื! องชัง! ที!สายพานลําเลียงถูกออกแบบให้ทาํ งานด้วยความเร็ วหลายอัตรา
ข้ อ ๖ ชนิดของเครื! องตวงมีดงั ต่อไปนี<
(๑) เครื! องตวงของเหลว ได้แก่
(ก) เครื! องตวงของเหลวชนิดที!ไม่มีข< นั หมายมาตรา
(ข) เครื! องตวงของเหลวชนิดที!มีข< นั หมายมาตรา
(ค) เครื! องตวงนํ<ามันเชื<อเพลิงและนํ<ามันเครื! อง
(ง) เครื! องตวงนํ<ามันเชื<อเพลิงชนิดสู บ
(๒) เครื! องตวงของแห้ง
ข้ อ ๗ ชนิดของเครื! องวัดมีดงั ต่อไปนี<
(๑) เครื! องวัดความยาว คื อ เครื! องวัดความยาวที! สามารถมองเห็ นระยะความยาวของ
เครื! องวัดขณะใช้งาน
(๒) มาตรวัดความยาว ได้แก่
(ก) มาตรวัดความยาวผ้า คือ มาตรวัดที!ได้รับการออกแบบเพื!อใช้สําหรับการวัด
ความยาวผ้า
(ข) มาตรวัดความยาวแบบอัตโนมัติสําหรับวัดความสู งของระดับของของเหลวใน
ถั ง เก็ บ คื อ มาตรวัด ที! ใ ช้ สํ า หรั บ วัด ระดั บ ความสู งของของเหลวในถั ง เก็ บ ที! ติ ด ตั<ง อยู่ ก ั บ ที!
โดยอัตโนมัติและเทียบกับจุดอ้างอิง
(๓) มาตรวัดปริ มาตรของเหลว คื อ เครื! องมื อที! ได้รับการออกแบบเพื!อใช้วดั และ
ส่ งจ่ายของเหลวโดยปริ มาตร และมีส่วนแสดงค่าเพื!อแสดงผลการวัด ได้แก่

๔
(ก) มาตรวัดปริ มาตรนํ<ามันหล่อลื!น คือ มาตรวัดที!ได้รับการออกแบบเพื!อใช้สําหรับ
การวัดและการส่ งจ่ายนํ<ามันหล่อลื!นเหลว รวมถึงผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที!มีวตั ถุประสงค์ในการใช้เพื!อการหล่อลื!น
(ข) มาตรวัดปริ มาตรนํ<ามันเชื< อเพลิ ง คือ มาตรวัดที!ได้รับการออกแบบเพื!อใช้
สําหรับการวัดและการส่ งจ่ายนํ<ามันเชื<อเพลิง
(ค) มาตรวัดปริ มาตรก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลว คือ มาตรวัดที!ได้รับการออกแบบเพื!อใช้
สําหรับการวัดและการส่ งจ่ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลวที!ติดตรึ งอยูก่ บั ที!หรื อติดตั<งอยูบ่ นยานพาหนะ
(๔) มาตรวัดมวลโดยตรง คือ มาตรวัดเพื!อหาค่ามวลของของเหลวที!ไหลผ่านมาตรวัด
โดยตรง โดยไม่ตอ้ งใช้เครื! องมืออุปกรณ์ เสริ มหรื อข้อมูลบอกคุ ณสมบัติของของเหลวขณะทําการวัด
จากแหล่งภายนอกระบบ
(๕) มาตรวัด ปริ มาตรนํ<า คื อ เครื! อ งมื อ ที! ไ ด้รั บ การออกแบบเพื! อ ใช้ ว ัด และ
ส่ งจ่ายนํ<าโดยปริ มาตร และมีส่วนแสดงค่าเพื!อแสดงผลการวัด
(๖) มาตรวัดปริ มาตรก๊าซที!มีสถานะเป็ นไอ ได้แก่
(ก) มาตรวัดปริ มาตรก๊าซแบบโพซิ ทิฟดิสเพลซเมนต์ ได้แก่
๑) มาตรวัดปริ มาตรก๊าซแบบไดอะแฟรม คือ มาตรวัดที! วดั ปริ มาตรก๊าซ
ที!ไหลผ่านห้องวัดโดยการยืดหยุน่ ตัวของผนังห้องวัด
๒) มาตรวัดปริ มาตรก๊าซแบบลูกสู บโรทารี คือ มาตรวัดที!วดั ปริ มาตรการ
ไหลของก๊าซโดยห้องวัดที! มีปริ มาตรแน่ นอนซึ! งถู กทําให้หมุนรอบ ทั<งนี< จํานวนรอบของ การหมุ น
ของห้องวัดจะถูกแปลงค่าไปเป็ นปริ มาตรที!วดั
(ข) มาตรวัดปริ มาตรก๊าซแบบเทอร์ ไบน์ คือ มาตรวัดปริ มาตรก๊าซที!วงล้อเทอร์
ไบน์หมุ นเมื! อก๊าซไหลผ่าน ทั<งนี< จํานวนรอบของการหมุ นของวงล้อเทอร์ ไบน์จะถู กแปลงไปเป็ น
ค่าปริ มาตรของก๊าซที!ไหลผ่านมาตรวัด
ลักษณะ ๓
ลักษณะ รายละเอียดวัสดุทใช้
ี ผลิต และอัตราเผือเหลือเผือขาด
หมวด ๑
บททัวไป
ข้ อ ๘ บรรดาเครื! องชั!งตวงวัดทั<งปวง ที! ใช้ในการซื< อขาย หรื อแลกเปลี! ยนสิ นค้ากับ
ผูอ้ ื! น หรื อการให้บ ริ ก ารชั!ง ตวงหรื อวัด หรื อการใช้เครื! องชั!ง ตวงวัดเพื! อประโยชน์ ใ นการคํา นวณ
ค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ต้องมีลกั ษณะตามที!กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงนี<

๕
ผูใ้ ดประสงค์จะผลิตหรื อนําเข้าเครื! องชัง! ตวงวัดที!มีลกั ษณะแตกต่างไปจากที!กาํ หนดไว้
ในกฎกระทรวงนี< ต้องผ่านการตรวจสอบจากสํานักงานกลางก่อน หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะ
ของเครื! องชัง! ตวงวัดดังกล่าวมีมาตรฐานไม่แตกต่างไปจากที!กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงนี< และรัฐมนตรี
เห็นชอบแล้วก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที!ให้คาํ รับรองเครื! องชัง! ตวงวัดดังกล่าวได้
ข้ อ ๙ เครื! องชั! ง ตวงวั ด ทั< งปวง ต้ อ งทํ า ให้ ถ าวรและไม่ เ ป็ นเครื! องมื อ ของ
การ ฉ้อโกงได้สะดวก
เครื! องชัง! ตวงวัดทั<งปวงต้องทําด้วยวัสดุ ที!ดี มี การออกแบบและสร้ างขึ<นในลักษณะ
ที!เมื!อใช้งานอย่างปกติ ธรรมดาแล้วต้องมี ความถูกต้องอยู่เสมอ ส่ วนประกอบของเครื! องต้องทํางาน
ได้อย่างต่อเนื! องไม่ชาํ รุ ด โค้งงอ หรื อผิดเพี<ยนไปจากเดิ ม จนทําให้มี ผลต่อความถู ก ต้องของเครื! อง
ในกรณี ที!มีการปรับแต่งเครื! องชัง! ตวงวัด เครื! องซึ! งปรับแต่งแล้วต้องรักษาสภาพความถูกต้องได้อย่าง
เหมาะสม
ในกรณี ที!จาํ เป็ นสํานักงานกลางอาจทําการทดสอบต้นแบบของเครื! องชัง! ตวงวัดตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื!อนไขที!สาํ นักงานกลางกําหนดก็ได้
ข้ อ ๑๐ เครื! องชัง! ตวงวัดทั<งปวงต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี< ไว้บนเครื! อง โดยต้อง
ทําให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก
(๑) ชื!อ หรื อเครื! องหมายการค้าของผูผ้ ลิต ผูน้ าํ เข้า หรื อผูข้ าย
(๒) รุ่ นซึ! งระบุแบบของเครื! อง
(๓) เลขลําดับประจําเครื! องที!พนักงานเจ้าหน้าที!กาํ หนดให้
ความในวรรคหนึ! ง มิ ให้ใ ช้บ งั คับ กับตุ ้ม นํ<า หนัก หรื อส่ วนประกอบที! แยกออกจาก
เครื! องชัง! ตวงวัด ซึ! งจําเป็ นต่อการชัง! ตวงวัดและไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของการชัง! ตวงวัดนั<น
หรื อเครื! องชัง! ตวงวัดซึ! งโดยสภาพไม่สามารถแสดงรายละเอียดดังกล่าวได้ หรื อเมื!อแสดงแล้วจะทําให้
เกิดความเสี ยหายแก่เครื! องชัง! ตวงวัดนั<น
ข้ อ ๑๑ พิกดั กําลังของเครื! องชัง! ตวงวัดและอัตรานํ<าหนักของตุม้ นํ<าหนักนั<น ต้องแสดง
ไว้ให้เห็นชัดเจน ลบเลือนยาก ทั<งนี< จะแสดงเป็ นอักษรย่อก็ได้
พิกดั กําลังและอัตรานํ<าหนักตามวรรคหนึ! ง ต้องแสดงเป็ นตัวเลขไทยหรื ออารบิคและ
อักษรไทยหรื อตัวอักษรหรื อสัญลักษณ์ที!รัฐมนตรี กาํ หนด
ข้ อ ๑๒ เครื! องชั!งตวงวัดและตุ ม้ นํ<าหนัก ที! ทาํ เป็ นพิ เศษสําหรั บอัตราประเพณี ต้อง
แสดงพิกดั กําลังและอัตรานํ<าหนักทั<งจํานวนหน่วยในระบบเมตริ กและจํานวนหน่วยในระบบประเพณี
โดยให้แสดงจํานวนหน่วยในระบบเมตริ กก่อน แล้วตามด้วยจํานวนหน่วยในระบบประเพณี ซ! ึ งแสดง
อยูใ่ นวงเล็บ

๖
ข้ อ ๑๓ ความเที!ยงของเครื! องชัง! ตวงวัดทั<งปวงต้องอยูภ่ ายในอัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดที!
กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี<
การให้คาํ รั บรองชั<นหลังแก่ เครื! องชัง! ตวงวัด ความเที!ยงของเครื! องชัง! ตวงวัดต้องอยู่
ภายในอัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดที!ไม่เกินอัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรก เว้นแต่
กฎกระทรวงนี<จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื!น
อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดสําหรับการตรวจสอบเครื! องชั!งตวงวัดที! ใช้งานแล้ว ต้องเป็ น
สองเท่าของอัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรก เว้นแต่กฎกระทรวงนี< จะกําหนดไว้
เป็ นอย่างอื!น
ข้ อ ๑๔ เครื! องชัง! ตวงวัดต้องมีส่วนแสดงค่าปริ มาณที!ชง!ั ตวง หรื อวัด ที!เหมาะสมและ
มีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้งาน
ข้ อ ๑๕ การแสดงค่าของเครื! องชัง! ตวงวัดต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี<
(๑) การแสดงค่าแบบแอนะล็อก
(ก) ขั<นหมายมาตราและส่ วนชี< ค่า ต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและ
ทํางานสัมพันธ์กนั
(ข) ขั<นหมายมาตรา ตัวเลข ตัวอักษร หรื อสัญลักษณ์ ต่างๆต้องอ่านง่ าย ชัดเจน
และลบเลือนยาก
(ค) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งต้องแสดงค่าสอดคล้องกัน
(ง) ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่า ค่าที!พิมพ์ตอ้ งสอดคล้องกับค่าที!แสดง
(๒) การแสดงค่าแบบดิจิทลั
(ก) การแสดงค่าไม่วา่ จะใช้ตวั เลข ตัวอักษร หรื อสัญลักษณ์อื!นใดมาประกอบกัน
หรื อไม่ก็ตาม ต้องไม่ทาํ ให้เกิดความสับสนในการอ่านค่า
(ข) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งต้องแสดงค่าถูกต้องตรงกัน
(ค) ถ้ามีส่วนแสดงค่าทั<งแบบดิจิทลั และแบบแอนะล็อก การแสดงค่าแบบ ดิจิทลั
ต้องสอดคล้องกับการแสดงค่าแบบแอนะล็อก
(ง) ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่า ค่าที!พิมพ์ตอ้ งถูกต้องตรงกับค่าที!แสดง
(๓) การแสดงค่าของเครื! องชัง! ตวงวัดที!คาํ นวณราคาได้ จํานวนเงินต้องมีความถูกต้อง
สอดคล้องกับปริ มาณการชัง! ตวงวัดที!แสดง
ข้ อ ๑๖ เครื! องหมายของบรรดาตัวควบคุ มการทํางาน ส่ วนแสดงค่าและอุป กรณ์ ต่า ง ๆ
รวมทั<งสวิตช์ของเครื! องชัง! ตวงวัด ต้องทําให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลื อนยาก
ข้ อ ๑๗ เครื! อ งชั!ง ตวงวัด ต้อ งมี ที! สํ า หรั บ ผนึ ก เพื! อ ป้ องกัน การปรั บ เปลี! ย นแก้ไ ข
ภายหลัง การตรวจรั บ รองแล้ว ซึ! ง จะทํา การแก้ไ ข ดัดแปลง หรื อ ซ่ อมแซมเครื! องชั!ง ตวงวัด นั<นได้
ก็ต่อเมื!อต้องทําลายผนึกก่อน

๗
หมวด ๒
เครืองชั ง
ส่ วนที ๑
เครืองชั งไม่ อตั โนมัติ

ข้ อ ๑๘ ในส่ วนนี<
“ส่ วนรับนํ<าหนัก” หมายความว่า ส่ วนของเครื! องชัง! ที!ใช้รองรับสิ! งของที!ชง!ั
“ส่ วนส่ ง ผ่านนํ<า หนัก ” หมายความว่า ส่ วนของเครื! องชั!ง ที! ส่ง ผ่า นแรงที! เกิ ดจาก
นํ<าหนักของสิ! งของที!กระทําบนส่ วนรับนํ<าหนักไปยังส่ วนชัง! นํ<าหนัก
“ส่ วนชัง! นํ<าหนัก” หมายความว่า ส่ วนของเครื! องชัง! ที!ใช้ชง!ั นํ<าหนักของสิ! งของ โดยใช้
ส่ วนที!ทาํ ให้เกิ ดสมดุ ลเพื!อถ่วงกับแรงที!มาจากส่ วนส่ งผ่านนํ<าหนัก และอาจมีส่วนประกอบของส่ วน
แสดงค่าหรื อส่ วนพิมพ์ค่านํ<าหนัก
“ส่ วนทดนํ<าหนัก” หมายความว่า ส่ วนที!ทาํ ให้เครื! องชัง! แสดงค่านํ<าหนักเป็ นศูนย์
ขณะที! ย งั มี ส!ิ ง ของอยู่บ นส่ วนรั บ นํ<า หนัก โดยเมื! อทํา การทดนํ<า หนัก แล้วอาจทํา ให้ช่ วงการชั!ง ของ
เครื! องชัง! ก่อนการทดนํ<าหนักเปลี!ยนแปลงหรื อไม่ก็ได้
“พิ ก ัด กํา ลัง สู ง สุ ด ”
หมายความว่า ความสามารถของเครื! อ งชั!ง ที! ส ามารถ
ชัง! นํ<าหนักได้มากที!สุด โดยไม่รวมกับความสามารถในการทดนํ<าหนัก
“พิ ก ั ด กํา ลัง ตํ!า สุ ด” หมายความว่ า ความสามารถของเครื! องชั!ง ที! ส ามารถ
ชัง! นํ<าหนักได้น้อยที! สุด โดยไม่ทาํ ให้ผลการชั!งมีความคลาดเคลื! อนสัมพัทธ์ มากเกิ นกว่าที! ควรจะนํา
เครื! องชัง! ไปใช้
“ช่วงการชัง! ” หมายความว่า ช่วงระหว่างพิกดั กําลังตํ!าสุ ดและพิกดั กําลังสู งสุ ด
“ช่องว่างระหว่างขั<นหมายมาตรา” หมายความว่า ช่องว่างระหว่างขั<นหมายมาตรา ๒
ขั<นของเครื! องชัง! ที!แสดงค่าแบบแอนะล็อก ที!ต่อเนื! องกันโดยวัดจากขอบของขั<นหมายมาตราหนึ! งถึ ง
ขอบของขั<นหมายมาตราอีกขั<นหนึ!ง ตามแนวกึ!งกลางความยาวของเส้นขั<นหมายมาตราที!ส< นั ที!สุด
“ค่ า ขั<น หมายมาตราของเครื! อ งชั!ง ” หมายความว่ า ค่ า ที! แ สดงเป็ นหน่ ว ยของ
นํ<าหนักของความแตกต่างระหว่างค่าของขั<นหมายมาตรา ๒ ขั<น ที!ต่อเนื! องกันในกรณี ที!เป็ นการแสดง
ค่าแบบแอนะล็อก หรื อของความแตกต่างระหว่างค่าที!แสดง ๒ ค่าที!ต่อเนื! องกันในกรณี ที!เป็ นการแสดง
ค่าแบบดิจิทลั

๘
“ค่ า ขั< น หมายมาตราตรวจรั บ รอง”
หมายความว่ า ค่ า ที! ใ ช้ สํ า หรั บ แบ่ ง
ชั<นความเที! ยงของเครื! องชั!ง และสํา หรั บ การคํา นวณค่า อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดในการตรวจสอบให้
คํารับรองเครื! องชัง! ค่านี<แสดงเป็ นหน่วยของนํ<าหนัก
“จํานวนขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง” หมายความว่า อัตราส่ วนระหว่างค่าพิกดั กําลัง
สู งสุ ดกับค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง
“เครื! องชัง! ที!เปลี! ยนค่าขั<นหมายมาตราได้” หมายความว่า เครื! องชัง! ที!มีช่วงการชัง! ๑ ช่ วง
และช่วงการชัง! นี<ถูกแบ่งออกเป็ นช่วงการชัง! ย่อย ๆ หลายช่วง โดยที!ช่วงการชัง! ย่อยแต่ละช่วงจะมีค่าขั<น
หมายมาตราที!แตกต่างกัน ทั<งนี< ช่วงการชัง! จะเปลี!ยนค่าขั<นหมายมาตราตํ!าสุ ดได้เมื!อทําการชัง! นํ<าหนักที!
อยูใ่ นช่วงนํ<าหนักนั<น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการชัง! แบบเพิ!มนํ<าหนัก หรื อทอนนํ<าหนัก
“เครื! องชั!งที! มีช่วงการชั!งหลายช่ วง” หมายความว่า เครื! องชั!งที! มีช่วงการชั!งตั<งแต่
๒ ช่ ว งขึ< น ไป แต่ ล ะช่ ว งมี ค่ า พิ ก ัด กํา ลัง สู ง สุ ด และมี ค่ า ขั<น หมายมาตราที! แ ตกต่ า งกัน โดยมี ส่ ว น
รับนํ<าหนักอันเดียวกัน และในแต่ละช่วงการชัง! จะต้องเริ! มจากนํ<าหนักศูนย์ถึงพิกดั กําลังสู งสุ ดของช่วง
การชัง! นั<น
“ความรู ้ สึกของเครื! องชัง! ” หมายความว่า อัตราส่ วนของการเปลี! ยนแปลงการแสดง
ค่าหรื อสมดุลใด ๆ ของเครื! องชัง! ต่อการเปลี!ยนแปลงนํ<าหนักที!ชง!ั
ข้ อ ๑๙ เครื! องชั!ง ที! แ สดงค่ า ได้เองหรื อ เครื! อ งชั!ง กึ! ง แสดงค่ า ได้เองต้องมี ล ัก ษณะ
ดังต่อไปนี< เว้นแต่เครื! องชัง! สปริ งต้องมีลกั ษณะตามที!กาํ หนดไว้ในข้อ ๓๕
(๑) การแสดงค่าผลการชัง!
(ก) ส่ วนแสดงค่าต้องแสดงชื!อหรื อสัญลักษณ์ของหน่วยที!ใช้ในการชัง!
(ข) ค่าขั<นหมายมาตราให้แสดงเป็ นค่า ๑ × ๑๐ k ๒ × ๑๐ k หรื อ ๕ × ๑๐ k โดย k
เป็ นเลขจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ หรื อศูนย์
(๒) ส่ วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก
(ก) ความกว้า งของขั<น หมายมาตราต้อ งไม่ ใ หญ่ ก ว่ า ช่ อ งว่ า งระหว่ า งขั<น
หมายมาตรา
(ข) ตัว ชี< ค่ า ต้อ งมี ข นาดความกว้า งโดยประมาณเท่ า กับ ความกว้า งของขั<น
หมายมาตรา
(ค) ระยะห่ า งระหว่ า งตัว ชี< ค่ า กับ ระนาบของขั<น หมายมาตราต้อ งไม่ เ กิ น
๒ มิลลิเมตร
(ง) ตัวชี<ค่าต้องยาวถึงกึ!งหนึ!งของขั<นหมายมาตราที!ส< นั ที!สุด
(๓) การแสดงค่าแบบดิจิทลั
(ก) ให้ แ สดงตัว เลขอย่ า งน้ อ ย ๑ ตํา แหน่ ง ที! ต ํา แหน่ ง ขวาสุ ด โดยให้ มี
เครื! องหมายจุดทศนิ ยม (.) หรื อเครื! องหมายจุลภาค (,) คัน! ระหว่างเลขจํานวนเต็มและเลขหลังจุ ด
ทศนิ ย ม และในการแสดงค่ า นี< ต้อ งแสดงตัว เลขทางซ้ า ยของเครื! อ งหมายจุ ด ทศนิ ย มอย่ า งน้ อ ย

๙
๑ ตําแหน่ง และแสดงตัวเลขทางขวาของเครื! องหมายจุดทศนิ ยมทุกตําแหน่ง สําหรับการแสดงค่าศูนย์
อาจแสดงโดยเลขศูนย์ ๑ ตําแหน่ง ทางขวาสุ ดโดยไม่ตอ้ งมีเครื! องหมายก็ได้
(ข) ในกรณี ที! เป็ นเครื! องชั!ง ที! ส ามารถเปลี! ย นค่ า ขั<นหมายมาตราได้อตั โนมัติ
เครื! องหมายต้องอยูใ่ นตําแหน่งเดิม
(๔) ส่ วนแสดงค่าต้องแสดงค่าเกินพิกดั กําลังสู งสุ ดได้ไม่เกิน ๙ เท่าของค่าขั<นหมาย
มาตราตรวจรับรอง
(๕) เครื! องชัง! ที!มีส่วนแสดงค่าโดยประมาณ ค่าขั<นหมายมาตราต้องมากกว่า ๑ ใน ๑๐๐
ของพิกดั กําลังสู งสุ ด และต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ เท่าของค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง และให้ถือว่า
ส่ วนแสดงค่าโดยประมาณของเครื! องชัง! เป็ นส่ วนช่วยในการแสดงค่า
(๖) ส่ วนพิมพ์ค่าต้องพิมพ์ค่าให้ถูกต้องชัดเจน ความสู งของตัวอักษรและตัวเลขต้อง
ไม่น้อยกว่า ๒ มิ ลลิ เมตร ส่ วนพิมพ์ค่าจะพิมพ์ค่าเฉพาะเมื! อส่ วนแสดงค่าอยู่ในสภาวะสมดุ ล สภาวะ
สมดุลให้พิจารณาจากส่ วนแสดงค่าซึ! งจะแสดงค่าคงที! หรื อแสดงค่านํ<าหนัก ๒ ค่า ที!อยูต่ ิดกัน สลับกันเป็ น
เวลามากกว่า ๕ วินาที
(๗) ส่ วนบันทึกค่าจะบันทึกค่าเฉพาะเมื!อส่ วนแสดงค่าอยู่ในสภาวะสมดุ ล สภาวะ
สมดุลให้พิจารณาตาม (๖)
(๘) เครื! องชัง! ที!มีส่วนทดนํ<าหนักต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี<ดว้ ย
(ก) ค่าขั<นหมายมาตราของส่ วนทดนํ<าหนักต้องเท่ากับค่าขั<นหมายมาตราของ
เครื! องชัง! ที!ค่านํ<าหนักใดๆ
(ข) ส่ วนทดนํ<าหนักอัตโนมัติหรื อกึ!งอัตโนมัติตอ้ งทดนํ<าหนักในทิศทางที!แสดง
ค่ า นํ<า หนัก ลดลงเท่ า กับ นํ<า หนัก ที! ท ด และต้อ งทดนํ<า หนัก ได้ไ ม่ เ กิ น ค่ า พิ ก ัด กํา ลัง สู ง สุ ด ของส่ ว น
ทดนํ<าหนัก ในกรณี ที!เครื! องชั!ง มี ส่วนยกเลิ กการทดนํ<าหนักได้อตั โนมัติ ส่ วนนั<นต้องไม่ยกเลิ กการ
ทดนํ<าหนักจนกว่ากระบวนการชัง! จะเสร็ จสิ< นสมบูรณ์
(ค) ส่ วนทดนํ<าหนักจะทํางานเฉพาะเมื!อเครื! องชัง! อยูใ่ นสภาวะสมดุล
(ง) ในกรณี ที!มีส่วนทดนํ<าหนักมากกว่า ๑ ส่ วนและทําการทดนํ<าหนักในเวลา
เดียวกัน เครื! องชัง! ต้องแสดงหรื อพิมพ์ค่านํ<าหนักที!ทดไว้ทุกค่าให้ชดั เจน
(จ) ถ้ามีการพิมพ์ค่านํ<าหนักรวม นํ<าหนักสุ ทธิ หรื อนํ<าหนักทด พร้อมกันมากกว่า
๑ ค่า ต้องพิมพ์ให้ชดั เจนว่าค่านํ<าหนักใดเป็ นค่านํ<าหนักรวม หรื อนํ<าหนักสุ ทธิ หรื อ นํ<าหนักทด
(๙) ส่ วนกําหนดนํ<าหนักทดล่วงหน้า
(ก) ค่าขั<นหมายมาตราของส่ วนกําหนดนํ<าหนักทดล่วงหน้าต้องเท่ากับค่าขั<นหมาย
มาตราของเครื! องชัง! หรื อต้องปรับให้เท่ากับค่าขั<นหมายมาตราของเครื! องชัง! ได้อย่างอัตโนมัติ
(ข) เครื! อ งชั!ง ที! มี ช่ ว งการชั!ง หลายช่ ว ง ค่ า นํ<า หนัก ทดที! ก ํา หนดไว้สํ า หรั บ

๑๐
ช่วงการชัง! หนึ! งอาจถ่ายทอดไปสู่ ช่วงการชัง! อีกช่วงหนึ! งที!มีค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรองมากกว่าได้
เท่านั<น และต้องสามารถปรับค่าขั<นหมายมาตราของส่ วนทดนํ<าหนักนั<นให้เท่ากับ ค่าขั<นหมายมาตรา
ของช่วงการชัง! ใหม่ได้
(ค) เครื! องชัง! ที!เปลี!ยนค่าขั<นหมายมาตราได้ ค่านํ<าหนักทดที!ต< งั ไว้ล่วงหน้าจะต้อง
ไม่มากกว่าค่าพิกดั กําลังสู งสุ ดของช่วงการชัง! ย่อยช่วงแรก (Max๑) และค่านํ<าหนักสุ ทธิ ที!คาํ นวณได้ตอ้ ง
สามารถปรั บ ให้ แ สดงหรื อ พิ ม พ์ใ ห้ มี ค่ า ละเอี ย ดเท่ า กับ ค่ า ขั<น หมายมาตราของเครื! อ งชั!ง สํ า หรั บ
ค่านํ<าหนักสุ ทธิ เดียวกัน
(ง) ในกรณี ที!ไ ด้กาํ หนดนํ<าหนักทดด้วยส่ วนกําหนดนํ<าหนักทดล่ วงหน้าแล้ว
ค่าที!กาํ หนดทดไว้จะต้องไม่สามารถปรับเปลี!ยนหรื อยกเลิกได้ในขณะที!ส่วนทดนํ<าหนักกําลังทํางาน
(๑๐) ในกรณี ที!เครื! องชั!ง มี ส่วนล็อก ให้แสดงตําแหน่ งล็อกและตํา แหน่ งชั!งไว้ใ ห้
ชัดเจน และจะทําการชัง! ได้เฉพาะที!ตาํ แหน่งชัง! เท่านั<น
(๑๑) เครื! องชัง! ต้องทําให้อยูใ่ นลักษณะที!ผูท้ ี!เกี! ยวข้องกับการชัง! สามารถมองเห็ นการ
แสดงค่าได้อย่างชัดเจน
(๑๒) เครื! องชัง! ที!คาํ นวณราคาได้ตอ้ งแสดงค่านํ<าหนัก ราคาต่อหน่วย และราคารวมไว้
เมื!อเครื! องชัง! แสดงค่านํ<าหนักคงที!แล้ว ถ้าเครื! องชัง! ดังกล่าวมีส่วนพิมพ์ค่าส่ วนพิมพ์ค่านั<นต้องสามารถ
พิมพ์ค่านํ<าหนัก ราคาต่อหน่วย และราคารวมได้ โดยในการพิมพ์ค่าดังกล่าวของการชัง! ครั<งหนึ! งๆ ให้
พิมพ์ได้ไม่เกินหนึ!งครั<ง
(๑๓) เครื! องชั! ง ที! พิ ม พ์ ร าคาได้ ต้อ งมี ล ัก ษณะตาม (๑๒) และต้อ งสามารถ
ตรวจสอบค่าราคาต่อหน่วยและค่านํ<าหนักที!กาํ หนดทดไว้ล่วงหน้าของเครื! องชัง! ได้ในระหว่างการใช้งาน
(๑๔) เครื! องชัง! ที!มีส่วนประกอบเป็ นอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<ดว้ ย
(ก) ในกรณี ที!มีส!ิ งรบกวนจากภายนอก เครื! องชั!งอิ เล็กทรอนิ กส์ ตอ้ งสามารถ
ทํางานได้อย่างถูกต้อง หรื อต้องแสดงให้ทราบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ<นจากสิ! งรบกวนนั<น
(ข) ในกรณี ที!มีความผิดปกติเกิดขึ<นจนมีผลกระทบกับความถูกต้องของเครื! องชัง!
เครื! องชั!งต้องหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ หรื อมี การแสดงให้ผูใ้ ช้เครื! องชั!งทราบ และจะต้องแสดงอยู่
จนกว่าความผิดปกติจะหมดไป
(ค) ในกรณี ที! มี การเปิ ดใช้เครื! องชั!ง ส่ วนแสดงค่ าต้องแสดงสั ญลักษณ์ ต่าง ๆ
ทั<งหมดที!สามารถแสดงได้
(ง) เครื! องชัง! ที!สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี! ได้ ต้องสามารถทํางานได้อย่าง
ถูกต้องต่อเนื! อง หรื อไม่แสดงค่านํ<าหนักเมื!อความต่างศักย์ที!ได้รับจากแบตเตอรี! ต! าํ เกินไปจากที!ผผู ้ ลิ ต
กําหนด
(จ) ป้ องกันการรบกวนของสัญญาณคลื! นแม่เหล็กไฟฟ้ า และคลื! นความถี! วิทยุ
ไม่ให้มีผลต่อความแม่นยําของเครื! องชัง! ส่ วนแสดงค่า ส่ วนบันทึกค่า และส่ วนพิมพ์ค่าได้

๑๑
(ฉ) ถ้าเครื! องชัง! มีระบบคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เสริ มต่อพ่วงโดยผ่านอุปกรณ์
เชื! อมต่อสัญญาณภายนอก ระบบคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เสริ มนั<นต้องไม่ทาํ ให้ผลการชัง! และข้อมูล
การชัง! ผิดไป และต้อ งไม่ ส ามารถส่ ง คํา สั! ง หรื อ ข้อ มู ล เข้า เครื! อ งชั!ง ซึ! ง ทํา ให้เครื! องชัง! แสดงค่าพิมพ์
ค่า คํานวณหรื อบันทึกค่าผลการชัง! ผิดไปจากขณะที!ไม่มีอุปกรณ์ ดงั กล่าวเชื! อมต่ออยู่กบั เครื! องชัง! และ
ต้องปิ ดผนึกอุปกรณ์เชื!อมต่อสัญญาณภายนอกดังกล่าวด้วย
ข้ อ ๒๐ เครื! องชัง! ที!แสดงค่าเองไม่ได้ตอ้ งมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(๑) เครื! อ งชั!ง ที! มี ส่ ว นแสดงสมดุ ล ในลัก ษณะที! ใ ช้ต ัว ชี< สมดุ ล ๒ อัน ชี< ตรงกัน
ตัวชี<สมดุลดังกล่าวต้องมีความหนาเท่ากัน และห่ างกันไม่เกินความหนาของตัวชี<สมดุล เว้นแต่ในกรณี
ที!ตวั ชี<สมดุลหนาน้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ให้ห่างกันไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร
(๒) ในกรณี ที!เครื! องชัง! มีส่วนพิมพ์ค่า ส่ วนพิมพ์ค่าจะพิมพ์ได้เฉพาะเมื!อแท่งเลื! อน
หรื อตุ ้มเลื! อน หรื อกลไกที! ใ ช้เปลี! ยนนํ<าหนัก อยู่ใ นตําแหน่ งที! สอดคล้องกับเลขจํา นวนเต็มของช่ อง
ขั<นหมายมาตรา
(๓) คมมีด
(ก) คมมีดต้องทําให้ติดแน่นกับลีเวอร์
(ข) คมมีดต้องทําให้คม แข็ง และจดตลอดส่ วนที!ตอ้ งการให้ถูกกับคมมีดนั<น
(ค) ที!รองรับคมมีด ต้องทําให้เรี ยบเกลี<ยง และแข็งอย่างน้อยเท่ากับคมมีด
(ง) คมมีด และที!รองรับคมมีดต้องทําให้อยูใ่ นลักษณะที!เมื!อใส่ ของลงบนส่ วนรับ
นํ<า หนัก เท่ า กับ กึ! ง หนึ! ง ของพิ ก ัด กํา ลัง สู ง สุ ด เมื! อเลื! อ นคมมี ด หรื อ ที! ร องรั บ คมมี ด ไปในทิ ศ ทางที!
เหมาะสมต้องไม่ทาํ ให้ความเที!ยงของเครื! องผิดไป
(จ) ในกรณี ที!เครื! องชัง! มีที!ก< นั เพื!อกันมิให้คมมีดเลื!อนไปทางความยาว ที!ก< นั ในส่ วน
ที!อาจสัมผัสกับคมมีดต้องทําให้เรี ยบเกลี<ยง แข็งอย่างน้อยเท่ากับคมมีดและสัมผัสกับคมมีดน้อยที!สุด
(๔) ขั<นหมายมาตรา
(ก) ขั<นหมายมาตราบนคันชัง! ให้ทาํ เป็ นขีดหรื อฟั นเลื!อยอย่างใดอย่างหนึ! ง หรื อ
ทั<งสองอย่างรวมกัน ขีดต้องมีระยะห่ างเท่ากันและขนานกัน ฟั นเลื!อยต้องตัดให้เรี ยบเท่ากันหมด และ
เส้นที!ตดั เป็ นฟั นลงมาต้องมีระยะห่ างเท่ากันและขนานกันทุกเส้น ถ้ามีท< งั ขีดและฟั นเลื! อย ขีดต้องอยู่
ให้ได้ลาํ ดับกับฟันเลื!อย เพื!อแสดงอัตราของฟันเลื!อยอย่างชัดเจนและถูกต้อง
(ข) ขั<นหมายมาตราและช่องว่างระหว่างขั<นหมายมาตราบนคันชัง! และบนที!บอก
อัตรานํ<าหนัก ต้องทําให้เห็นชัดเจน อ่านง่าย และมีลกั ษณะถาวร
(๕) คันชัง!
(ก) คันชัง! ที!ใช้ตุม้ เลื!อนที!ข< นั หมายมาตราใหญ่ทุกขั<นหมายมาตรา ต้องแสดงอัตรา
นํ<าหนักไว้

๑๒
(ข) คันชัง! ทุกคันต้องมีที!ก< นั เพื!อกันมิให้ตุม้ เลื! อนเลื! อนเกิ นไปจากขั<นหมายมาตรา
ที!ค่าศูนย์
(ค) ส่ วนที!ติดปลายคันชัง! เพื!อกันมิให้ตุม้ เลื!อนเลื!อนหลุดไปจากคันชัง! ต้องติดไว้ให้
แน่นกับคันชัง! อย่างมัน! คง
(ง) คันชั!งต้องมี ลกั ษณะที! เมื! อหกคันชั!งไปจนสุ ดเขตที! จะไปได้แล้ว คันชั!งนั<น
ต้องกลับเข้าที!ได้เอง
(จ) ในเวลาอยูส่ ถานะปกติ คันชัง! ต้องทําให้ได้ระดับ และถ้าแกว่งก็ตอ้ งแกว่งได้
ส่ วนกันทั<งสองข้าง
(๖) ตุม้ เลื!อน
(ก) ตุม้ เลื!อนสําหรับใช้กบั คันชัง! ที!ข< นั หมายมาตราเป็ นฟันเลื!อย ต้องทําให้มีที!จิกกับ
ร่ องฟัน เพื!อให้ตุม้ เลื!อนอยูใ่ นตําแหน่งที!ถูกต้องและให้จิกเกาะอยูแ่ น่น
(ข) ตุม้ เลื!อนชนิ ดห้อย ส่ วนที!สัมผัสกับคันชัง! ต้องทําให้คม แข็ง และมีลกั ษณะที!
ทําให้ตุม้ เลื!อนนั<นแกว่งได้ง่าย
(ค) ตุ ้มเลื! อนต้องเลื! อนไปมาได้โดยสะดวกและไม่ท าํ ให้ข< นั หมายมาตราและ
ฟันเลื!อยบนคันชัง! ลบเลือน หรื อสึ กหรอได้ง่าย
(ง) ตุม้ เลื!อนต้องทําให้ไม่สามารถถอดแยกออกจากกันได้ง่าย และต้องไม่มีช่องบน
ตุม้ เลื!อน
(จ) ตุม้ เลื!อนต้องทําให้ไม่สามารถถอดจากคันชัง! ได้ง่าย
(ฉ) ตุม้ เลื!อนและขอห้อยต้องทําให้อยูก่ บั เครื! องชัง! อย่างมัน! คง
(ช) ริ มสําหรับบอกอัตรานํ<าหนัก หรื อที!ช< ี อตั รานํ<าหนักที!ตุม้ เลื!อนนั<น ต้องทําให้
แหลมคม และริ มสําหรับบอกอัตรานํ<าหนักต้องขนานกับขั<นหมายมาตราบนคันชัง!
(๗) ตุม้ ถ่วง
(ก) ตุม้ ถ่วงทุกตุม้ ที!ใช้กบั เครื! องชัง! ใด ต้องมีเครื! องหมายบนตุม้ ที!จะแสดงให้เห็ น
ได้วา่ เป็ นตุม้ ที!ใช้กบั เครื! องชัง! นั<น เครื! องหมายนั<นต้องไม่ลบเลือนได้ง่ายและตุม้ นั<นต้องแสดงว่าจะใช้
แทนนํ<าหนักเท่าใดไว้ดว้ ย
(ข) ตุม้ ถ่วงนี<ตอ้ งทํารู ปให้ผดิ ไปจากตุม้ นํ<าหนักธรรมดา
(๘)
ตุ ้ ม เลื! อ นและตุ ้ ม ถ่ ว ง ถ้ า มี รู สํ า หรั บ เติ ม วัส ดุ เพื! อ ให้ ตุ้ ม ตรงอั ต รา
ให้มีรูดงั กล่าวได้เพียงรู เดียว วัสดุที!ทาํ ให้เที!ย งในตุ ม้ เลื!อนและตุ ม้ ถ่วงต้องใส่ ปิดให้แน่นติดอยูก่ บั
ที!เสมอ
(๙) เครื! องชัง! ใดที!มีส่วนที!ทาํ ให้เปลี!ยนทาง หรื อกลับทางใช้ได้ ส่ วนเหล่านั<นต้องมี
ลักษณะที!การเปลี!ยนหรื อกลับนั<นไม่ทาํ ให้ความเที!ยงของเครื! องชัง! เสี ยไป

๑๓
(๑๐) เครื! องชัง! ใดที!มีส่วนถอดได้ การถอดนั<นต้องไม่ทาํ ให้ความเที!ยงของเครื! องผิดไป
เว้นแต่เป็ นเครื! องชัง! ชนิดที!ถา้ ถอดส่ วนใดออกแล้วจะใช้เครื! องนั<นชัง! ของไม่ได้เลย
(๑๑) เครื! องชัง! ใดที!มีส่วนที!ทาํ ให้เครื! องเที!ยง ส่ วนนั<นต้องติดแน่นอยูป่ ระจําที! และต้อง
ไม่สามารถแก้ไขเปลี!ยนแปลงได้ง่าย
(๑๒) เครื! องชัง! แบบสองแขนเท่ากัน
(ก) เครื! องชั!งแบบสองแขนเท่ากัน คื อ เครื! องที!มีคนั ชั!งยื!นออกไปจากฟั ลครั ม
เท่ากันทั<งสองข้าง และถาดชัง! ทั<งสองห้อยอยูใ่ ต้คนั ชัง!
(ข) สายห้อยถาดชั!ง ของเครื! องชั!ง แบบนี< ต้องทํา ด้วยโลหะ หรื อ วัส ดุ อื!นใด
ที!สาํ นักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที!ใช้แทนกันได้
(๑๓) เครื! องชัง! แบบโรเบอร์ วลั และเบแรงเงอร์
(ก) เครื! องชัง! แบบโรเบอร์ วลั และเบแรงเงอร์ คือ เครื! องที!มีคนั ชัง! ยื!นออกไปจาก
ฟัลครัมเท่ากันทั<งสองข้าง โดยถาดชัง! หรื อแท่นชัง! ทั<งสองอยูเ่ หนือคันชัง!
(ข) ถ้าคันชั!งหรื อตัวเครื! องชั!งเป็ นชนิ ดแฝดต้องเป็ นราวดามอย่างน้อยสองอันที!รับ
ถาดชัง! ต้องมัน! คงแข็งแรง เสากลางต้องทําให้ไม่สามารถบิดหรื อหมุนเคลื!อนจากที!ได้ ที!ยึด ขอและห่ วง
ในส่ วนที! สัมผัสกับส่ วนอื! นของเครื! องชั!งต้องทําด้วยโลหะแข็ง หิ นแก้ว หรื อวัสดุ อื!นใดที!สํานักงาน
กลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที!ใช้แทนกันได้
(ค) ในกรณี ที!เป็ นเครื! องชัง! ที!ทาํ ให้เที!ยงโดยใช้บาแลนซิ งบอกซ์ บาแลนซิ งบอกซ์น< นั ต้องติด
แน่ นใต้ถาดชัง! และมีความสามารถบรรจุวตั ถุ ที!ทาํ ให้เที!ยงได้ไม่เกิ นร้ อยละหนึ! งของพิกดั กําลังสู งสุ ด
ของเครื! องชัง! นั<น และจะใส่ หรื อถอดได้ก็ตอ้ งใช้เครื! องมือ
(ง) ถาดชัง! หรื อแท่นชัง! ต้องทําด้วยโลหะ วัสดุแข็ง หรื อวัสดุอื!นใดที!สํานักงานกลาง
ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที!ใช้แทนกันได้ และห้ามทาสี ถาดชัง!
(๑๔) เครื! องชัง! แบบสตีลยาร์ ด
(ก) เครื! องชัง! แบบสตีลยาร์ ด คือ เครื! องชัง! ซึ! งฟัลครัมอยูค่ ่อนไปข้างหนึ! งของคันชัง!
คันชั!งทางด้านสั<นแขวนที! รองรั บของชั!งไม่ว่าจะเป็ นถาดหรื อขอก็ตาม และทางด้านยาวมี ข< นั หมาย
มาตราและตุม้ พอยส์ เพื!อบอกอัตรานํ<าหนัก เมื!อจะใช้ชง!ั ต้องห้อย แขวน หรื อติดไว้กบั สิ! งอื!นที!อยูเ่ หนื อ
เครื! องชัง! ซึ! งไม่ใช่เป็ นส่ วนของเครื! องชัง! นั<น
(ข) คันชัง! ต้องทําด้วยโลหะ หรื อวัสดุอื!นใดที!สํานักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่า
มีคุณสมบัติที!ใช้แทนกันได้ และคันชัง! นั<นทางด้านยาวต้องตรง
(ค) ขั<น หมายมาตราชนิ ด ขี ด หรื อ ฟั น เลื! อ ยบนคัน ชั!ง ที! มี ข นาดพิ ก ัด กํา ลัง
ตั<งแต่ ๑๐๐ กิโลกรัมลงมา ต้องทําไว้ขา้ งเดียวให้ได้ฉากกับคันชัง!
(ง) เครื! องชัง! แบบสตีลยาร์ ดต้องมีพิกดั กําลังตั<งแต่ ๑๐ กิโลกรัมขึ<นไป และต้องมี
ขั<นหมายมาตราที!ต< งั ต้นด้วยขั<นหมายมาตราศูนย์

๑๔
(๑๕) เครื! องชัง! แบบแท่นชัง!
(ก) เครื! องชัง! แบบแท่นชัง! คือ เครื! องชัง! ที!มีส่วนรับนํ<าหนักเป็ นแท่นชัง! อยูเ่ หนื อ
ส่ วนส่ งผ่านนํ<าหนัก
(ข) ที!คนั ชัง! ของเครื! องชัง! นั<น นอกจากที!รองตุม้ ถ่วงแล้ว ส่ วนอื!นต้องไม่สามารถ
ถอดออกจากกันได้ง่าย
(ค) ในกรณี ที!จะใช้ส่วนรับนํ<าหนักอย่างอื!นที!ถอดได้แทนแท่นชัง! ธรรมดาส่ วน
รับนํ<าหนักนั<นต้องเป็ นส่ วนสํา คัญของเครื! องชั!ง ซึ! งถ้าไม่มีส่วนนี< แล้ว เครื! องชัง! จะไม่เที!ยง
(๑๖) เครื! องชั!ง ที! แสดงค่ า เองไม่ ไ ด้ซ! ึ ง มี ล ัก ษณะตามข้อ ๑๙ นั<นตราบใดที! นํา มา
ประยุกต์ใช้งานได้ ต้องมีลกั ษณะตามที!กาํ หนดไว้ในส่ วนนี<ทุกประการ
ข้ อ ๒๑ เครื! องชัง! แบบแท่นชัง! ที!ติดตรึ งกับที!ซ! ึ งมีพิกดั กําลังตั<งแต่ ๒๐ เมตริ กตันขึ<นไป
ต้องมีส่วนแสดงค่านํ<าหนักในลักษณะที!ให้บุคคลที!เกี! ยวข้องกับการชัง! ทุกฝ่ ายสามารถอ่านค่านํ<าหนัก
ได้พร้อมกัน หากไม่มีส่วนแสดงค่านํ<าหนักในลักษณะดังกล่าว ต้องมีส่วนแสดงค่านํ<าหนักเป็ นตัวเลข
เพิ!มขึ<นอีก ๑ ชุด สําหรับให้บุคคลที!เกี!ยวข้องกับการชัง! ทุกฝ่ ายสามารถอ่านค่านํ<าหนักได้พร้อมกัน
ข้ อ ๒๒ อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรกและการให้คาํ รับรอง
ชั<นหลัง ให้กาํ หนดไว้ตามชั<นความเที!ยงของเครื! องชัง!
ข้ อ ๒๓ ชั<นความเที!ยงของเครื! องชัง! ให้แบ่งเป็ น ๔ ชั<น คือ
(๑) ชั<นหนึ!ง สัญลักษณ์ Ι
หรื อ
Ι
(๒) ชั<นสอง สัญลักษณ์ ΙΙ
หรื อ ΙΙ
(๓) ชั<นสาม สัญลักษณ์ ΙΙΙ หรื อ ΙΙΙ
(๔) ชั<นสี! สัญลักษณ์ ΙΙΙΙ หรื อ ΙΙΙΙ

๑๕
ข้ อ ๒๔ หลัก เกณฑ์ ก ารแบ่ ง ชั<น ความเที! ย งของเครื! อ งชั!ง ให้ เ ป็ นไปตามตาราง
ดังต่อไปนี<

ชั<นความ
เที!ยง

ค่าขั<นหมายมาตรา
ตรวจรับรอง (e)

ชั<นหนึ!ง

ตั<งแต่ ๐.๐๐๑ ก. ขึ<นไป (๐.๐๐๑ ก. ≤ e)

ชั<นสอง

ตั<งแต่ ๐.๐๐๑ ก. ถึง ๐.๐๕ ก.
(๐.๐๐๑ ก. ≤ e ≤ ๐.๐๕ ก.)
ตั<งแต่ ๐.๑ ก. ขึ<นไป (๐.๑ ก. ≤ e)

ชั<นสาม
ชั<นสี!

ตั<งแต่ ๐.๑ ก. ถึง ๒ ก. (๐.๑ ก. ≤ e ≤ ก.)
ตั<งแต่ ๕ ก. ขึ<นไป (๕ ก. ≤ e)
ตั<งแต่ ๕ ก. ขึ<นไป (๕ ก. ≤ e)

จํานวนขั<นหมายมาตรา พิกดั กําลัง
ตรวจรับรอง
ตํ!าสุ ด
(n = Max/e)
(Min)
จํานวนตํ!าสุ ด จํานวนสู งสุ ด ไม่นอ้ ยกว่า
๕๐,๐๐๐
๑๐๐ e
๑๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๐ e

๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๕๐ e

๑๐๐
๕๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๒๐ e
๒๐ e

๑๐๐

๑,๐๐๐

๑๐ e

พิกดั กําลังตํ!าสุ ดสําหรับการแบ่งชั<นความเที!ยงชั<นสอง และชั<นสามของเครื! องชัง! ที!ใช้
ชัง! เพื!อประโยชน์ในการคํานวณค่าธรรมเนี ยม ให้มีค่าน้อยกว่าที! กาํ หนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ! ง
ได้ ๕ e
ข้ อ ๒๕ ค่ า ขั<น หมายมาตราตรวจรั บ รองของเครื! องชั! ง ให้ เ ป็ นไปตามตาราง
ดังต่อไปนี<
เครื! องชัง!
ส่ วนแสดงค่านํ<าหนัก ไม่มีส่วนแสดงค่า
นํ<าหนักช่วยเสริ มสําหรับอ่านค่าละเอียด
ส่ วนแสดงค่านํ<าหนัก มีส่วนแสดงค่านํ<าหนัก
ช่วยเสริ มสําหรับอ่านค่าละเอียด
ไม่มีส่วนแสดงค่านํ<าหนัก

ค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง (e)
ค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง = ค่าขั<นหมาย
มาตราของเครื! องชัง! (d)
ให้ผผู ้ ลิตเป็ นผูก้ าํ หนดค่าขั<นหมายมาตราตรวจ
รับรอง โดยให้เป็ นไปตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๘ (๒)
ให้ผผู ้ ลิตเป็ นผูก้ าํ หนดค่าขั<นหมายมาตราตรวจ
รับรอง โดยให้เป็ นไปตามข้อ ๒๔

๑๖
ในกรณี เครื! องชัง! แบบแท่นชัง! ซึ! งมีพิกดั กําลังตั<งแต่ ๒๐ เมตริ กตันขึ<นไป ไม่วา่ ค่าขั<น
หมายมาตราของเครื! องชัง! มีค่าเท่าใด ให้ค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรองมีค่าเป็ น ๒๐ กิโลกรัมทุกกรณี
ค่ า ขั<น หมายมาตราตรวจรั บ รองสํ า หรั บ เครื! องชั! ง ที! ไ ด้ รั บ คํา รั บ รองก่ อ นวัน ที!
กฎกระทรวงนี<ใช้บงั คับ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที!รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ข้ อ ๒๖ เครื! องชั!งที! มีช่วงการชั!งหลายช่ วง ซึ! งในแต่ละช่ วงการชั!งมี ค่าขั<นหมายมาตรา
ตรวจรับรองเป็ น e๑ , e๒ ,… er โดยที! e๑ < e๒ <...< er (เมื!อ r คือ เลขลําดับของช่ วง การชัง! ) ค่าพิกดั กําลัง
ตํ!าสุ ดพิกดั กําลังสู งสุ ด และจํานวนขั<นหมายมาตราตรวจรั บรองต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที!กาํ หนด
ในข้อ ๒๔
ข้ อ ๒๗ เครื! องชั! ง ที! เ ปลี! ย นค่ า ขั< นหมายมาตราได้ ต้ อ งมี ล ั ก ษณะเพิ! ม เติ ม
ดังต่อไปนี<
(๑) ช่วงการชัง! ย่อย
(ก) ให้ช่วงการชัง! ย่อยแต่ละช่วงมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
๑) ค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง ei โดยให้ ei + ๑ > ei
๒) พิกดั กําลังสู งสุ ด Maxi
๓) พิกดั กําลังตํ!าสุ ด Mini = Maxi-๑ (สําหรับ i = ๑ พิกดั กําลังตํ!าสุ ด Min๑ = Min)
(ข) จํานวนขั<นหมายมาตราตรวจรับรองสําหรับช่วงการชัง! ย่อย (ni) แต่ละช่วง
เท่ากับค่าที!คาํ นวณได้จากสู ตร
Maxi
ni =
ei
โดยที! i คือ เลขลําดับของช่วงการชัง! ย่อย มีค่าเป็ น ๑, ๒, …...
(๒) ค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง( ei ) จํานวนขั<นหมายมาตราตรวจรับรองสําหรับ
ช่วงการชัง! ย่อย ( ni ) แต่ละช่วง และพิกดั กําลังตํ!าสุ ด (Min๑)ซึ! งเป็ นหลักเกณฑ์การแบ่งชั<นความเที!ยง
ของเครื! องชัง! ที!เปลี! ยนแปลงขั<นหมายมาตราได้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การแบ่งชั<นความเที! ยงของ
เครื! องชัง! ที!กาํ หนดไว้ในตารางตามข้อ ๒๔
(๓) ค่าพิ กดั กําลังสู ง สุ ดของช่ วงการชั!งย่อยแต่ ละช่ วงซึ! ง คิ ดเป็ นสัดส่ วนระหว่า ง
พิกดั กําลังสู งสุ ดของช่วงการชัง! ย่อยใดๆ กับค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรองของช่ วงการชัง! ย่อยถัดไป
ต้องสอดคล้องกับชั<นความเที!ยงและเป็ นไปตามตารางดังต่อไปนี< ยกเว้นช่วงการชัง! ย่อยช่วงสุ ดท้าย

๑๗

ชั<นความเที!ยง

ชั<นหนึ!ง
ชั<นสอง
ชั<นสาม
ชั<นสี!

พิกดั กําลังสู งสุ ดของช่วงการชัง!
ค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรองของช่วงการชัง! ย่อยถัดไป
(Maxi / ei+๑)
≥ ๕๐,๐๐๐
≥ ๕,๐๐๐
≥ ๕๐๐
≥ ๕๐

(๔) เครื! อ งชั!ง ที! เ ปลี! ย นค่ า ขั<น หมายมาตราได้ หลัง จากทํา การทดนํ<า หนัก แล้ว
เมื!อทําการชัง! ในช่วงการชัง! ย่อยใด การแสดงค่าของช่วงการชัง! ย่อยนั<น ต้องมีลกั ษณะตามที!กาํ หนดไว้ใน
ส่ วนนี<
ข้ อ ๒๘ ส่ ว นแสดงค่ า นํ<า หนั ก ช่ ว ยเสริ มสํ า หรั บ อ่ า นค่ า ละเอี ย ดต้อ งมี ล ัก ษณะ
ดังต่อไปนี<
(๑) ให้ใช้ส่วนแสดงค่านํ<าหนักช่วยเสริ มสําหรับอ่านค่าละเอียดประกอบในเครื! องชัง!
ซึ! งมีช< นั ความเที!ยงชั<นหนึ! งหรื อชั<นสองเท่านั<น โดยให้ใช้เฉพาะที!จะทําให้สามารถอ่านค่าตัวเลขที!อยู่
ทางขวาของเครื! องหมายจุดทศนิ ยมได้ และห้ามใช้ประกอบในเครื! องชัง! ที!เปลี!ยนค่าขั<นหมายมาตราได้
ทั<งนี< ส่ วนแสดงค่านํ<าหนักช่ วยเสริ มสําหรับอ่านค่าละเอียดดังกล่าว อาจจะเป็ นเครื! องมือซึ! งมีไรเดอร์
หรื อส่ วนที!ช่วยในการอ่านค่านํ<าหนักระหว่างขั<นหมายมาตรา หรื อส่ วนช่วยแสดงค่านํ<าหนักเสริ ม หรื อ
ส่ วนที!ช่วยแบ่งค่านํ<าหนักระหว่างขั<นหมายมาตราก็ได้
(๒) ค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง ให้มีค่ามากกว่าค่าขั<นหมายมาตราของเครื! องชัง!
และไม่เกิ นกว่า ๑๐ เท่าของค่าขั<นหมายมาตราของเครื! องชัง! หรื อ d < e ≤ ๑๐ d และให้มีค่าเป็ นสิ บ
ยกกําลัง k หรื อ e = ๑๐k กิโลกรัม โดยที! k เป็ นเลขจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ หรื อศูนย์
(๓) ค่าพิกดั กําลังตํ!าสุ ดของเครื! องชัง! ให้คาํ นวณตามหลักเกณฑ์ที!กาํ หนดไว้ในข้อ ๒๔
โดยในสดมภ์สุดท้ายของตารางให้แทนค่าขั<นหมายมาตราตรวจรั บรองด้วยค่า ขั<นหมายมาตราของ
เครื! องชัง!
(๔) ในกรณี เครื! องชั!งซึ! งมี ช< ันความเที! ยงชั<นหนึ! งและมี ค่ าขั<นหมายมาตราของเครื! องชั!ง
น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิกรัม จํานวนขั<นหมายมาตราตรวจรับรองอาจน้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ก็ได้

๑๘
ข้ อ ๒๙ อัต ราเผื! อ เหลื อ เผื! อ ขาดสํ า หรั บ การให้ ค ํา รั บ รองชั< นแรกและการให้
คํารับรองชั<นหลังทั<งฝ่ ายมากและฝ่ ายน้อยให้เป็ นไปตามตาราง ดังต่อไปนี<
อัตรา
เผือ! เหลือ
เผือ! ขาด
๐.๕ e
๑.๐ e

๑.๕ e

นํ<าหนักที!ใช้ทดสอบ (m) แสดงในหน่วยของค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง (e)
ชั<นหนึ!ง

ชั<นสอง

ชั<นสาม

ชั<นสี!

ตั<งแต่ ๐ ถึง ๕๐,๐๐๐
(๐ ≤ m ≤ ๕๐,๐๐๐)
มากกว่า ๕๐,๐๐๐ ถึง
๒๐๐,๐๐๐
(๕๐,๐๐๐ < m ≤
๒๐๐,๐๐๐)

ตั<งแต่ ๐ ถึง ๕,๐๐๐
(๐ ≤ m ≤ ๕,๐๐๐)
มากกว่า ๕,๐๐๐ ถึง
๒๐,๐๐๐
(๕,๐๐๐ < m ≤
๒๐,๐๐๐)

ตั<งแต่ ๐ ถึง ๕๐๐
(๐ ≤ m ≤ ๕๐๐)
มากกว่า ๕๐๐ ถึง
๒,๐๐๐
(๕๐๐ < m ≤
๒,๐๐๐)

ตั<งแต่ ๐ ถึง ๕๐
(๐ ≤ m ≤ ๕๐)
มากกว่า ๕๐ ถึง
๒๐๐
(๕๐ < m ≤
๒๐๐)

มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐

มากกว่า ๒๐,๐๐๐ ถึง
๑๐๐,๐๐๐
(๒๐,๐๐๐ < m ≤
๑๐๐,๐๐๐)

มากกว่า ๒,๐๐๐
ถึง ๑๐,๐๐๐
(๒,๐๐๐ < m ≤
๑๐,๐๐๐)

มากกว่า ๒๐๐ ถึง
๑,๐๐๐
(๒๐๐ < m ≤
๑,๐๐๐)

(๒๐๐,๐๐๐ < m)

ข้ อ ๓๐ อัตราความรู ้ สึกของเครื! องชัง! ที! แสดงค่าเองไม่ได้น< นั เมื! อวางนํ<าหนักที! มีค่า
เท่ากับอัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดที!ค่านํ<าหนักใดๆ บนส่ วนรับนํ<าหนักของเครื! องชัง! เข็มชี< ตอ้ งเคลื! อนไป
จากสภาวะสมดุลเดิมเป็ นระยะอย่างน้อย ดังต่อไปนี<
(๑) ๑ มิลลิเมตร สําหรับเครื! องชัง! ซึ! งมีช< นั ความเที!ยงชั<นหนึ!ง หรื อชั<นสอง
(๒) ๒ มิลลิเมตร สําหรับเครื! องชัง! ซึ! งมีช< นั ความเที!ยงชั<นสาม หรื อชั<นสี! และมีพิกดั
กําลังสู งสุ ดไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม
(๓) ๕ มิลลิ เมตร สําหรับเครื! องชัง! ซึ! งมีช< นั ความเที!ยงชั<นสาม หรื อชั<นสี! และมีพิกดั
กําลังสู งสุ ดมากกว่า ๓๐ กิโลกรัม
ข้ อ ๓๑ อัตราการตอบสนองของเครื! องชัง! ในการทดสอบดิสคริ มิเนชัน ให้มีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี<
(๑) กรณี ที!เป็ นเครื! องชั!ง ที! แสดงค่าแบบแอนะล็ อก เมื! อเพิ! มหรื อลดนํ<าหนักที! มีค่ า
เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดของนํ<าหนักที!ทดสอบ เครื! องชัง! ต้องแสดงค่าเพิ!มขึ<นหรื อ
ลดลงไม่นอ้ ยกว่า ๐.๗ เท่าของนํ<าหนักที!เพิ!มขึ<นหรื อลดลง

๑๙
(๒) กรณี ที!เป็ นเครื! องชัง! ที!แสดงค่าแบบดิ จิทลั เมื!อเพิ!มหรื อลดนํ<าหนักที!มีค่าเท่ากับ
๑.๔ เท่าของค่าขั<นหมายมาตราของเครื! องชัง! เครื! องชัง! ต้องแสดงค่าเปลี!ยนแปลงไปจากเดิม
ข้ อ ๓๒ ความแตกต่างของการแสดงค่าของเครื! องชัง! ในการทดสอบความสามารถใน
การทําซํ<าได้ ต้องมีค่าไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผือ! เหลือเผือ! ขาดของนํ<าหนักที!ทดสอบนั<น
ข้ อ ๓๓ ความแตกต่ างของการแสดงค่า ของเครื! องชั!งในการทดสอบวางนํ<าหนัก ที!
ตําแหน่งต่างๆ ต้องต่างกันไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดของนํ<าหนักที!ทดสอบนั<น และ
การแสดงค่าเมื!อวางนํ<าหนักที!แต่ละตําแหน่งต้องอยูภ่ ายในอัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดนั<นด้วย
ข้ อ ๓๔ ในการแสดงค่านํ<าหนัก
(๑) เครื! องชัง! ที!มีส่วนแสดงค่าหลายส่ วน ส่ วนแสดงค่านํ<าหนักทุกส่ วนต้องแสดงค่า
นํ<าหนักต่างกันไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื!อเหลือเผือ! ขาดสําหรับนํ<าหนักนั<น
(๒) การแสดงค่าแบบดิจิทลั ค่าที!แสดงที!ส่วนแสดงค่าทุกส่ วนต้องตรงกัน
ข้ อ ๓๕ เครื! องชัง! สปริ งต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(๑) การแสดงค่าผลการชัง!
(ก) ส่ วนแสดงค่าต้องแสดงชื!อหรื อสัญลักษณ์ของหน่วยที!ใช้ในการชัง!
(ข) ค่าขั<นหมายมาตราให้แสดงเป็ นค่า ๑ × ๑๐k ๒ × ๑๐ k หรื อ ๕ × ๑๐ k
โดยที! k เป็ นเลขจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ หรื อศูนย์
(๒) ขั<นหมายมาตราที!หน้าปั ดต้องแสดงให้เห็นเด่นชัด ความกว้างของขั<นหมายมาตรา
ต้องไม่ใหญ่กว่าช่องว่างระหว่างขั<นหมายมาตรา และช่องว่างระหว่างขั<นหมายมาตราต้องมีระยะห่ าง
กันไม่นอ้ ยกว่า ๑ มิลลิเมตร
(๓) ขั<นหมายมาตราศูนย์และขั<นหมายมาตราที!แสดงค่าพิกดั กําลังสู งสุ ดต้องห่างกันไม่
น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร และต้องไม่มีที!ก< นั เข็มชี<อตั รานํ<าหนัก
(๔) หน้ า ปั ด แสดงขั<น หมายมาตรา ต้อ งมี ส องหน้ า ปั ด โดยตรึ งติ ด แน่ น กั บ
ตัวเครื! อง และหน้าปั ดทั<งสองต้องหันหน้าออกในทิศทางตรงกันข้าม ยกเว้นเครื! องชัง! ที!มีพิกดั กําลังไม่
เกิน ๑ กิโลกรัมจะมีหน้าปั ดเดียวโดยตรึ งติดแน่นกับตัวเครื! องก็ได้
(๕) ให้มีตะกัว! ตรึ งหน้าปั ดติ ดกับตัวเครื! อง โดยปลายข้างหนึ! งทะลุ หน้าปั ดขึ<นมา
สําหรับประทับเครื! องหมายคํารับรองของสํานักงานกลางหรื อสํานักงานสาขา
(๖) เข็ม ชี< อตั รานํ<า หนัก ต้องยาวถึ ง ขั<นหมายมาตราที! ส< ันที! สุ ด มี ขนาดความกว้า ง
โดยประมาณเท่ากับความกว้างของขั<นหมายมาตรา และอยู่ในลักษณะที!จะชี< ข< นั หมายมาตราได้โดย
ชัดเจน ทั<งปลายเข็มต้องมีระยะห่างจากระนาบของขั<นหมายมาตราไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร
(๗) ถาดรับของชัง! ให้ทาํ ด้วยโลหะหรื อวัสดุอื!นใดที!สํานักงานกลางได้ตรวจสอบแล้ว
ว่ามีคุณสมบัติที!ใช้แทนกันได้ และห้ามทาสี

๒๐
(๘) กรณี ที! เครื! องชั!งมี ส่ วนตั<งศู นย์ ส่ วนตั<ง ศู นย์น< ันต้องสามารถปรั บ เข็ม ชี< อตั รา
นํ<าหนักให้เบี!ยงเบนไปจากศูนย์ได้ไม่เกินร้อยละ ๕ ของพิกดั กําลังสู งสุ ดของเครื! องชัง!
(๙) ถ้าเป็ นเครื! องชัง! สปริ งชนิ ดแขวน ซึ! งมีถาดรับของชัง! อยู่ใต้หน้าปั ด ต้องให้ถาด
ห้อยห่ างจากห่ วงที!เครื! อง จะใช้ขอแทนห่ วงสําหรับเกี!ยวถาดไม่ได้ แต่ถา้ เครื! องชัง! ใดมีขอสําหรับเกี!ยว
ของชัง! จะให้ถาดรับของชัง! เกี!ยวกับขออีกต่อหนึ!งไม่ได้
(๑๐) เครื! องชัง! สปริ งต้องมีพิกดั กําลังไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม
(๑๑) อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรกและการตรวจสอบ ตาม
เกณฑ์ของพิกดั กําลังและค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรองของเครื! องชัง! สปริ งทั<งฝ่ ายมากและฝ่ ายน้อย ให้
เป็ นไปตามตารางดังต่อไปนี<

พิกดั
กําลัง

ค่าขั<นหมาย
มาตราตรวจ
รับรอง (e)

พิกดั กําลัง
ตํ!าสุ ด
(Min)
ไม่นอ้ ยกว่า

๓ กก.

๑๐ ก.

๑๐๐ ก.

๗ กก.

๒๐ ก.

๒๐๐ ก.

๑๕ กก.

๑๐๐ ก.

๕๐๐ ก.

๒๐ กก.

๑๐๐ ก.

๕๐๐ ก.

๓๕ กก.

๑๐๐ ก.

๑ กก.

๖๐ กก.

๒๐๐ ก.

๒ กก.

นํ<าหนักที!ใช้ทดสอบ
ไม่เกิน ๐.๕ กก.
เกิน ๐.๕ กก. ขึ<นไป
ไม่เกิน ๑ กก.
เกิน ๑ กก. ขึ<นไป
ไม่เกิน ๒.๕ กก.
เกิน ๒.๕ กก. ขึ<นไป
ไม่เกิน ๒.๕ กก.
เกิน ๒.๕ กก. ขึ<นไป
ไม่เกิน ๕ กก.
เกิน ๕ กก. ขึ<นไป
ไม่เกิน ๑๐ กก.
เกิน ๑๐ กก. ขึ<นไป

อัตราเผื!อเหลือ
เผือ! ขาด
สําหรับการ
ให้คาํ รับรอง
๕ ก.
๑๐ ก.
๑๐ ก.
๒๐ ก.
๒๕ ก.
๕๐ ก.
๒๕ ก.
๕๐ ก.
๕๐ ก.
๑๐๐ ก.
๑๐๐ ก.
๒๐๐ ก.

อัตราเผื!อเหลือ
เผือ! ขาด
สําหรับการ
ตรวจสอบ
๘ ก.
๑๕ ก.
๑๕ ก.
๓๐ ก.
๓๘ ก.
๗๕ ก.
๓๘ ก.
๗๕ ก.
๗๕ ก.
๑๕๐ ก.
๑๕๐ ก.
๓๐๐ ก.

เครื! องชัง! สปริ งที!มีพิกดั กําลังไม่เกิ น ๑ กิ โลกรัม ให้ถือว่าเป็ นเครื! องชัง! ซึ! งมีช< นั ความ
เที!ยง ชั<นสี!
ข้ อ ๓๖ เครื! องชั! ง วั ด อั ต ราส่ วนร้ อยละของแป้ งในหั ว มั น ต้ อ งมี ล ั ก ษณะ
เช่นเดียวกับเครื! องชัง! สตีลยาร์ ดและมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<

๒๑
(๑) มี ค นั ชั!ง ๒ คัน ตรึ ง ติ ดแน่ นกับฐานของเครื! องชั!ง ในลักษณะที! ถอดออกจาก
ตัวเครื! องได้ยาก ประกอบด้วย
(ก) คันชัง! ตัวล่าง ใช้หานํ<าหนักและอัตราส่ วนร้อยละของสิ! งสกปรก โดยด้านบนของ
คันชัง! มีข< นั หมายมาตราแสดงอัตรานํ<าหนักตั<งแต่ ๐ กิโลกรัมถึง ๕ กิโลกรัม ช่ องว่างระหว่างขั<นหมาย
มาตราห่างกันขั<นละ ๓.๕ เซนติเมตร และบอกอัตราขั<นหมายมาตราละ ๐.๕ กิโลกรัม ที!ดา้ นล่างของคัน
ชัง! มีข< นั หมายมาตราแสดงอัตราส่ วนร้อยละของสิ! งสกปรกตั<งแต่อตั ราส่ วนร้อยละ ๐ ถึงอัตราส่ วนร้อยละ
๖๐ ช่องว่างระหว่างขั<นหมายมาตราห่ างกันขั<นละ ๓.๕ มิลลิ เมตร และบอกอัตราส่ วนร้อยละขั<นหมาย
มาตราละ ๑ โดยขั<นหมายมาตราที!แสดงอัตราส่ วนร้ อยละ ๐ ต้องตรงกับขั<นหมายมาตราที!แสดงอัตรา
นํ<าหนัก ๕ กิ โลกรัม และขั<นหมายมาตราที! แสดงอัตราส่ วนร้ อยละ ๖๐ ต้องตรงกับขั<นหมายมาตราที!
แสดงอัตรานํ<าหนัก ๒ กิโลกรัม
(ข) คันชัง! ตัวบน ใช้หานํ<าหนักของหัวมันในนํ<าและอัตราส่ วนร้อยละของแป้ งใน
หัวมัน ด้านบนของคันชั!งมี ข< นั หมายมาตราแสดงอัตรานํ<าหนักตั<งแต่ ๐ กรั มถึ ง ๗๕๐ กรั ม ช่ องว่าง
ระหว่า งขั<นหมายมาตราห่ างกันขั<นละ ๑ เซนติ เมตร และบอกอัตราขั<นหมายมาตราละ ๑๐ กรั ม ที!
ด้านล่างของคันชัง! มีข< นั หมายมาตราแสดงอัตราส่ วนร้อยละของแป้ งในหัวมันตั<งแต่อตั ราส่ วนร้ อยละ
๑๐ ถึงอัตราส่ วนร้อยละ ๓๔ ช่ องว่างระหว่างขั<นหมายมาตราห่ างกันขั<นละ ๑.๙๕ มิลลิ เมตร และบอก
อัตราส่ วนร้อยละขั<นหมายมาตราละ ๐.๑ โดยขั<นหมายมาตราที!แสดงอัตราส่ วนร้อยละ ๑๐ ต้องตรงกับ
ขั<นหมายมาตราที!แสดงอัตรานํ<าหนัก ๒๘๐ กรัม และขั<นหมายมาตราที!แสดงอัตราส่ วนร้อยละ ๓๐
ต้องตรงกับขั<นหมายมาตราที!แสดงอัตรานํ<าหนัก ๖๗๐ กรัม
(๒) มีส่วนรับนํ<าหนัก ๒ อันซึ! งมีลกั ษณะที!น< าํ สามารถไหลผ่านได้สะดวก ส่ วนรับ
นํ<า หนัก อัน บนใช้ สํ า หรั บ ชั!ง หั ว มัน ในอากาศ ส่ ว นรั บ นํ<า หนัก อัน ล่ า งใช้ สํ า หรั บ ชั!ง หั ว มัน ในนํ<า
ส่ วนรับนํ<าหนักทั<งสองอันแขวนห้อยต่อกันในลักษณะที!ไม่สามารถถอดออกจากกันได้
(๓) มีส่วนตั<งศูนย์อยูบ่ นคันชัง! ตัวล่างค่อนไปทางหัวของคันชัง!
(๔) อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรกและการให้คาํ รับรองชั<น
หลั ง ของเครื! องชั! ง วั ด อั ต ราส่ วนร้ อ ยละของแป้ งในหั ว มั น ให้ มี ท< ั งฝ่ ายมากและฝ่ ายน้ อ ย
ดังต่อไปนี<
(ก) หนึ! งในสองร้อยของนํ<าหนักที!ใช้ทดสอบ สําหรับกรณี อตั รานํ<าหนัก ไม่เกิ น
หนึ!งในห้าของพิกดั กําลังสู งสุ ด
(ข) หนึ!งในห้าร้อยของนํ<าหนักที!ใช้ทดสอบ สําหรับกรณี อตั รานํ<าหนักเกินหนึ! งใน
ห้าของพิกดั กําลังสู งสุ ด
ให้นาํ ความในข้อ ๑๙(๑)(๒)(๓)(๔)(๕)(๖)(๗)(๘)(๙)(๑๐) และ (๑๑) มาใช้บงั คับกับ
เครื! องชัง! วัดอัตราส่ วนร้อยละของแป้ งในหัวมัน โดยอนุโลม

๒๒
ส่ วนที ๒
เครืองชั งอัตโนมัติ

ข้อ ๓๗ ในส่ วนนี<
“ส่ วนแสดงค่ารวม” หมายความว่า ส่ วนที!แสดงค่าผลรวมของนํ<าหนักของสิ! งของที!
ถูกชัง! ผ่านเครื! องชัง! สายพานลําเลียงหรื อเครื! องชัง! แบบฮอปเปอร์
“ส่ วนแสดงค่ารวมหลัก” หมายความว่า ส่ วนแสดงค่านํ<าหนักรวมทั<งหมดของ สิ! งของ
ที!ถูกชัง! ผ่านเครื! องชัง! สายพานลําเลียงหรื อเครื! องชัง! แบบฮอปเปอร์
“ส่ วนแสดงค่ารวมย่อย” หมายความว่า ส่ วนแสดงค่านํ<าหนักรวมของสิ! งของที!ถูกชัง!
ภายในช่วงระยะเวลาหนึ!งหรื อที!ถูกชัง! ติดต่อกันตามจํานวนครั<งที!กาํ หนด
“ส่ วนแสดงค่ารวมเสริ ม” หมายความว่า ส่ วนแสดงค่าซึ! งมีค่าขั<นหมายมาตรามากกว่า
ค่าขั<นหมายมาตราของส่ วนแสดงค่ารวมหลัก และใช้ในการแสดงค่านํ<าหนักของสิ! งของที!ถูกชัง! ผ่าน
เครื! องชัง! สายพานลําเลียงหรื อเครื! องชัง! แบบฮอปเปอร์ ในระยะเวลายาวนานช่วงหนึ!ง
“ค่าขั<นหมายมาตรารวมผล” หมายความว่า ค่า ขั<นหมายมาตราของส่ วนแสดงค่ า
รวมหลัก หรื อส่ วนแสดงค่ารวมย่อย
“อัต ราการไหลสู ง สุ ด ” หมายความว่ า อัต ราการไหลสู ง สุ ด ของสิ! ง ของที! ช!ั ง
เมื! อ เครื! องชั! ง อยู่ ใ นขณะทํา การชั! ง ที! พิ ก ั ด กํ า ลั ง สู งสุ ดของส่ วนชั! ง นํ< าหนั ก และด้ ว ยความเร็ ว
สายพานสู งสุ ด
“อัตราการไหลตํ!าสุ ด” หมายความว่า อัตราการไหลตํ!าสุ ดที!เครื! องชัง! จะให้ผลการชัง! ที!
ถูกต้อง
“นํ<า หนัก ชั!ง รวมได้ต! าํ สุ ด ” หมายความว่า นํ<า หนัก รวมของสิ! ง ของที! น้อ ยที! สุ ด
ที!เครื! องชั!งสายพานลําเลี ยงหรื อเครื! องชัง! แบบฮอปเปอร์ สามารถชัง! และรวมผลการชั!งได้โดยมี ความ
คลาดเคลื!อนสัมพัทธ์ไม่เกินกว่าที!ควรจะนําเครื! องชัง! ไปใช้
“ส่ ว นควบคุ ม การแสดงค่ า ” หมายความว่ า ส่ ว นแสดงค่ า ที! ส ามารถใช้ เ ป็ น
เครื! องชัง! สําหรับทดสอบความถูกต้องของเครื! องชัง! แบบฮอปเปอร์ เมื!อทดสอบด้วยนํ<าหนักของสิ! งของ
ที!ชง!ั จริ ง
“ค่าขั<นหมายมาตราควบคุม” หมายความว่า ค่าที!แสดงเป็ นหน่วยของนํ<าหนักของส่ วน
ควบคุมการแสดงค่า

๒๓
“รอบการชั!ง” หมายความว่า ลําดับขั<นตอนการชัง! นํ<าหนักตั<งแต่การป้ อนสิ! งของที!
ต้องการชัง! ครั<งหนึ! งลงสู่ ส่วนรับนํ<าหนัก การดําเนิ นการชัง! และการส่ งจ่ายสิ! งของที!ผา่ นการชัง! ออกไป
รวมไว้ในที!เดียวกัน
ข้ อ ๓๘ เครื! องชั! ง อั ต โนมั ติ ช นิ ดเครื! องชั! ง สายพานลํ า เลี ย งต้ อ งมี ล ั ก ษณะ
ดังต่อไปนี<
(๑) ความเที!ยงของเครื! องชัง! สายพานลําเลียง แบ่งเป็ น ๓ ชั<น คือ
(ก) ชั<น ๐.๕
(ข) ชั<น ๑
(ค) ชั<น ๒
(๒) อัตราเผือ! เหลือเผือ! ขาด
(ก) อัต ราเผื! อ เหลื อ เผื! อ ขาดทั<ง ฝ่ ายมากและฝ่ ายน้ อ ยให้ เ ป็ นไปตามตาราง
ดังต่อไปนี<

ชั<นความเที!ยง
๐.๕
๑
๒

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
เป็ นร้อยละของนํ<าหนักที!ใช้ทดสอบทั<งหมด
สําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรก
สําหรับการตรวจสอบ
และการให้คาํ รับรองชั<นหลัง
๐.๒๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๑.๐
๒.๐

(ข) อัต ราเผื! อ เหลื อ เผื! อ ขาดตาม (ก) ให้ ใ ช้ใ นกรณี ที! ส!ิ ง ของที! ช!ัง มี ค่ า ไม่
น้อยกว่านํ<าหนักชัง! รวมได้ต! าํ สุ ด และหากอัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดไม่เป็ นตัวเลขลงตัวตามค่าขั<นหมาย
มาตรารวมผลให้ทาํ การปั ดค่าให้ใกล้เคียงที!สุดกับค่าขั<นหมายมาตรารวมผล
(๓) ส่ วนแสดงค่าหรื อส่ วนพิมพ์ค่าใด ๆ ซึ! งมีค่าขั<นหมายมาตราเท่ากันต้องแสดงค่า
ผลการชัง! ตรงกัน
(๔) ค่าตํ!าสุ ดของนํ<าหนักชัง! รวมได้ต!าํ สุ ด ต้องไม่นอ้ ยกว่าค่าที!มากที!สุดของค่าต่อไปนี<
(ก) ร้อยละ ๒ ของนํ<าหนักชัง! ได้รวมทั<งหมดภายในระยะเวลา ๑ ชัว! โมง ที!อตั รา
การไหลสู งสุ ด
(ข) นํ<าหนักรวมที!ได้จากการชัง! โดยสายพานลําเลี ยงหมุนจํานวน ๑ รอบ ที!อตั รา
การไหลสู งสุ ด

๒๔
(ค) ค่านํ<าหนักที!ได้ตอ้ งสอดคล้องกับค่าขั<นหมายมาตรารวมผลและเป็ นไปตาม
ตารางที!กาํ หนด ดังต่อไปนี<
ชั<นความเที!ยง
๐.๕
๑
๒

ค่านํ<าหนักที!เป็ นจํานวนเท่าของ
ค่าขั<นหมายมาตรารวมผล
๘๐๐
๔๐๐
๒๐๐

(๕) อัตราการไหลตํ!าสุ ด
(ก) เครื! องชัง! สายพานลําเลียงชนิ ดมีความเร็ วสายพานอัตราเดี ยว ต้องมีค่าอัตรา
การไหลตํ!าสุ ดไม่เกิ นร้ อยละ ๒๐ ของอัตราการไหลสู งสุ ด ในกรณี หลังการติดตั<งทดสอบใช้งานแล้ว
ค่าอัตราการไหลตํ!าสุ ดต้องไม่เกินร้อยละ ๓๕ ของอัตราการไหลสู งสุ ด
(ข) เครื! องชั!ง สายพานลํา เลี ย งชนิ ดที! ปรั บ เปลี! ย นความเร็ วสายพานได้ และมี
ความเร็ วสายพานหลายอัตรา ต้องมีค่าอัตราการไหลตํ!าสุ ดน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของอัตราการไหลสู งสุ ด
และค่านํ<าหนักสุ ทธิ ขณะใด ๆ บนส่ วนชัง! นํ<าหนักต้องมีค่าไม่ต!าํ กว่าร้อยละ ๒๐ ของพิกดั กําลังสู งสุ ด
(๖) ถ้า มี ปั จ จัย อื! น ที! มี ผ ลต่ อ ความถู ก ต้อ งของเครื! อ งชั!ง สายพานลํา เลี ย ง เช่ น
การเปลี! ย นแปลงความเร็ วสายพาน ความเที! ย งตรงของการตั<ง ศู นย์ การเปลี! ย นแปลงอุ ณ หภู มิ และ
การเปลี! ย นแปลงแรงดันหรื อความถี! ข องกระแสไฟฟ้ า สํานัก งานกลางอาจกํา หนดวิธี ก ารทดสอบ
เพิ!มเติมได้ เพื!อหาความคลาดเคลื!อนของเครื! องชัง! สายพานลําเลียงที!เกิดจากปั จจัยนั<น
(๗) ความสามารถในการทําซํ<าได้หรื อผลต่างระหว่างความคลาดเคลื!อนสัมพัทธ์ของ
การชัง! หลายๆ ครั<งติดต่อกันด้วยสภาวะนํ<าหนักชัง! เดี ยวกัน โดยมีสภาวะแวดล้อมของส่ วนรับนํ<าหนัก
เหมือนกัน ต้องมีค่าไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผือ! เหลือเผื!อขาดตามที!กาํ หนดไว้ใน (๒)
(๘) อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการทดสอบการแสดงค่าศูนย์ เมื!อสายพานลําเลียง
หมุนครบหนึ! งรอบ การเปลี!ยนแปลงของการแสดงค่าศูนย์เมื!อไม่มีน< าํ หนักสิ! งของบนสายพานลําเลียง
ต้องไม่แสดงค่าเกินกว่าค่านํ<าหนักรวมที!อตั ราการไหลสู งสุ ดภายในช่วงระยะเวลาทดสอบ ซึ! งคํานวณ
เป็ นร้อยละ ดังต่อไปนี<
(ก) ร้อยละ ๐.๐๕ สําหรับเครื! องชัง! สายพานลําเลียงซึ! งมีช< นั ความเที!ยง ชั<น ๐.๕
(ข) ร้อยละ ๐.๑ สําหรับเครื! องชัง! สายพานลําเลียงซึ! งมีช< นั ความเที!ยง ชั<น ๑
(ค) ร้อยละ ๐.๒ สําหรับเครื! องชัง! สายพานลําเลียงซึ! งมีช< นั ความเที!ยง ชั<น ๒

๒๕
(๙) ดิ สคริ มิ เนชันของส่ วนแสดงค่า ใช้สําหรั บการตั<งศูนย์โดยทํา การทดสอบให้
สายพานหมุนครบจํานวนรอบและใช้ช่วงระยะเวลา ๓ นาที เมื!อใส่ น< าํ หนักลงหรื อเอานํ<าหนักออกจาก
ส่ วนรับนํ<าหนักของเครื! องชัง! สายพานลําเลียง เครื! องชัง! ต้องสามารถแสดงค่าแตกต่างจากการแสดงค่า
ศูนย์เมื!อไม่มีน< าํ หนัก มีค่าเท่ากับร้อยละของพิกดั กําลังสู งสุ ด ดังต่อไปนี<
(ก) ร้อยละ ๐.๐๕ สําหรับเครื! องชัง! สายพานลําเลียงซึ! งมีช< นั ความเที!ยง ชั<น ๐.๕
(ข) ร้อยละ ๐.๑ สําหรับเครื! องชัง! สายพานลําเลียงซึ! งมีช< นั ความเที!ยง ชั<น ๑
(ค) ร้อยละ ๐.๒ สําหรับเครื! องชัง! สายพานลําเลียงซึ! งมีช< นั ความเที!ยง ชั<น ๒
(๑๐) การเข้าสู่ สภาวะเสถียรของศูนย์ ในกรณี ที!ทาํ การตั<งศูนย์แล้ว เมื!อทําการชัง! โดย
ไม่มีน< าํ หนักสิ! งของบนสายพาน ผลต่างระหว่างผลการแสดงการชัง! ของค่าที!มากที!สุดและน้อยที!สุดจาก
การชัง! ในจํานวน ๕ ครั<งติดต่อกัน โดยมีระยะเวลาในการชัง! แต่ละครั<ง ๓ นาที ต้องไม่เกิ นค่านํ<าหนัก
รวมในระยะเวลา ๑ ชัว! โมงที!อตั ราการไหลสู งสุ ด ซึ! งคํานวณเป็ นร้อยละ ดังต่อไปนี<
(ก) ร้อยละ ๐.๐๐๑๘ สําหรับเครื! องชัง! สายพานลําเลียงซึ! งมีช< นั ความเที!ยงชั<น ๐.๕
(ข) ร้อยละ ๐.๐๐๓๕ สําหรับเครื! องชัง! สายพานลําเลียงซึ! งมีช< นั ความเที!ยงชั<น ๑
(ค) ร้อยละ ๐.๐๐๗๐ สําหรับเครื! องชัง! สายพานลําเลียงซึ! งมีช< นั ความเที!ยงชั<น ๒
(๑๑) การเปลี!ยนแปลงสู งสุ ดระหว่างการทดสอบการแสดงค่าศูนย์ เมื!อนํ<าหนักชัง! รวม
ได้ต! าํ สุ ดมี ค่าเท่ากับหรื อน้อยกว่านํ<าหนักรวมเมื!อสายพานลําเลี ยงหมุนครบ ๓ รอบที! อตั ราการไหล
สู งสุ ด การทดสอบการแสดงค่าศูนย์ตาม (๘) ส่ วนแสดงค่ารวมต้องไม่เปลี!ยนแปลงค่าที!แสดงไว้จาก
เมื!อเริ! มต้นเกินกว่าค่านํ<าหนักรวมที!อตั ราการไหลสู งสุ ด ซึ! งคํานวณเป็ นร้อยละ ดังต่อไปนี<
(ก) ร้อยละ ๐.๑๘ สําหรับเครื! องชัง! สายพานลําเลียงซึ! งมีช< นั ความเที!ยงชั<น ๐.๕
(ข) ร้อยละ ๐.๓๕ สําหรับเครื! องชัง! สายพานลําเลียงซึ! งมีช< นั ความเที!ยงชั<น ๑
(ค) ร้อยละ ๐.๗ สําหรับเครื! องชัง! สายพานลําเลียงซึ! งมีช< นั ความเที!ยงชั<น ๒
(๑๒) เพื! อ ความปลอดภัย ในการทํา งาน ให้ เ ครื! อ งชั!ง สายพานลํา เลี ย งมี ล ัก ษณะ
ดังต่อไปนี<
(ก) ขณะทํา การชั!ง ส่ ว นแสดงค่ า รวมหลัก ต้อ งไม่ ส ามารถปรั บ ไปแสดง
ค่าศูนย์ได้
(ข) ส่ วนทํางานต่างๆ ของเครื! องชั!งสายพานลําเลี ยงเมื! ออยู่ในตําแหน่ งพักต้อง
ไม่สามารถทํางานได้
(ค) ถ้ามีส่วนแสดงค่าแบบรี โมต เมื!อเครื! องชัง! สายพานลําเลี ยงทําการชัง! เกินกว่า
ช่ วงการชัง! ตาม (๑๔) เครื! องชัง! สายพานลําเลี ยงต้องแสดงสัญลักษณ์ ให้เห็ นหรื อส่ งเสี ยงเตื อนอย่าง
ต่อเนื!อง

๒๖
(๑๓) ส่ วนแสดงค่ารวมและส่ วนพิมพ์ค่า
(ก) ผลการชัง! ที!แสดงโดยส่ วนแสดงค่ารวมและส่ วนพิมพ์ค่า ต้องแสดงชื! อหรื อ
สัญลักษณ์ของหน่วยที!ใช้ในการชัง! กํากับให้เข้าใจง่ายและอ่านได้ชดั เจน
(ข) ค่าขั<นหมายมาตราให้แสดงเป็ นค่า ๑ × ๑๐k ๒ × ๑๐ k หรื อ ๕ × ๑๐ k
โดยที! k เป็ นเลขจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ หรื อศูนย์
(ค) ค่า ขั<นหมายมาตราของส่ วนแสดงค่ารวมย่อย ต้องมี ค่าเท่ากับค่าขั<นหมาย
มาตราของส่ วนแสดงค่ารวมหลัก
(ง) ค่าขั<นหมายมาตราของส่ วนแสดงค่ารวมเสริ ม ต้องมีค่าอย่างน้อยที!สุดเท่ากับ
๑๐ เท่าของค่าขั<นหมายมาตรารวมผล
(จ) พิสัยการแสดงค่าของเครื! องชัง! สายพานลําเลี ยงต้องมีส่วนแสดงค่ารวมอย่าง
น้อยหนึ! งส่ วนที!มีขีดความสามารถในการแสดงค่าเท่ากับปริ มาณนํ<าหนักสิ! งของที! ทาํ การชั!งในช่ วง
ระยะเวลา ๑๐ ชัว! โมง ที!อตั ราการไหลสู งสุ ด
(ฉ) ส่ วนแสดงค่ารวม ต้องติดตั<งเชื!อมต่อกับส่ วนพิมพ์ค่าอย่างถาวร
(๑๔) เครื! องชั!งสายพานลําเลี ยงต้องแสดงสัญลักษณ์ ให้เห็ นหรื อส่ งเสี ยงเตื อนอย่าง
ต่อเนื!อง เมื!อเครื! องชัง! สายพานลําเลียงทําการชัง! เกินกว่าช่วงการชัง! ดังต่อไปนี<
(ก) นํ<าหนักที!ชง!ั ขณะนั<นมีค่าสู งกว่าพิกดั กําลังสู งสุ ด
(ข) อัตราการไหลมี ค่าสู งกว่าค่าอัตราการไหลสู งสุ ดหรื อตํ!ากว่าอัตราการไหล
ตํ!าสุ ด
(๑๕) ส่ วนตั<งศูนย์ ช่วงการตั<งศูนย์ของเครื! องชัง! สายพานลําเลียงต้องมีค่าไม่เกิน ร้อยละ ๔
ของพิกดั กําลังสู งสุ ด
(๑๖) ส่ วนตั<งศูนย์ก! ึงอัตโนมัติ
(ก) ต้องตั<งศูนย์ได้เมื!อสายพานหมุนครบจํานวนรอบ
(ข) ต้องแสดงสภาวะสิ< นสุ ดการทํางานของการตั<งศูนย์
(ค) ต้องแสดงขอบเขตของการปรับค่าได้
(๑๗) ส่ วนตั<งศูนย์อตั โนมัติ นอกจากต้องมีลกั ษณะตามที!กาํ หนดไว้ใน (๑๖) แล้วต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี<ดว้ ย
(ก) ต้องสามารถทําให้หยุดการทํางานได้ระหว่างทําการทดสอบความถูกต้องของ
เครื! องชัง!
(ข) ถ้าเครื! องชัง! สายพานลําเลียงมีส่วนตั<งศูนย์อตั โนมัติ เครื! องชัง! นั<นต้องมีระบบ
ป้ องกันการตั<งศูนย์ขณะที!อยูใ่ นขั<นตอนการชัง!

๒๗
(๑๘) ส่ วนถ่ายทอดสัญญาณการเคลื!อนที!
(ก) ต้องสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องในขณะที!เครื! องชัง! สายพานลําเลียงทํางาน
ไม่วา่ จะมีส!ิ งของบนเครื! องชัง! นั<นหรื อไม่ก็ตาม
(ข) สัญญาณวัดต้องมีค่าสอดคล้องกับการเคลื!อนที!ของสายพานและไม่เกินความ
ยาวช่วงการชัง! นํ<าหนัก
(ค) ต้องจัดให้มี ที! ผ นึ ก สํา หรั บ ส่ ว นปรั บ แต่ ง ของส่ วนถ่ า ยทอดสั ญ ญาณการ
เคลื!อนที!
(๑๙) เครื! องชั!ง สายพานลํา เลี ย งที! มี ส่ วนรั บ นํ<า หนัก ชนิ ดอิ นคลู ซิ ฟ ออฟคอนเวเยอร์
สายพานลําเลียงต้องมีรูปทรงที!คงรู ป
(๒๐) ความลาดเอี ย งของแนวลู ก กลิ< ง รั บ สายพาน ต้อ งไม่ ท ํา ให้ ส!ิ ง ของที! อ ยู่ บ น
สายพานเกิดการลื!นไถล
(๒๑) ความเร็ วของสายพานขณะทําการชัง! ต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(ก) สําหรับเครื! องชัง! สายพานลําเลียงชนิ ดมีความเร็ วสายพานอัตราเดี ยว ความเร็ ว
ของสายพานต้องเปลี!ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของความเร็ วระบุ
(ข) สํา หรั บ เครื! องชั!ง สายพานลํา เลี ย งชนิ ดที! ป รั บ เปลี! ย นความเร็ วสายพานได้
ความเร็ วสายพานต้องเปลี!ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของความเร็ วที!ต< งั ค่าไว้
(๒๒) ถ้า ความยาวช่ ว งการชั!ง นํ<า หนัก สามารถปรั บ ได้ ต้อ งมี ที! ผ นึ ก สํ า หรั บ ปรั บ
ค่าความยาวนั<น
(๒๓) ต้องมีระบบป้ องกันไม่ให้เครื! องชัง! สายพานลําเลียงชัง! นํ<าหนักเกินพิกดั กําลังสู งสุ ด
(๒๔) สามารถป้ องกันการรบกวนของสัญญาณคลื!นแม่เหล็กไฟฟ้ า และคลื!นความถี!วิทยุ
ไม่ให้มีผลต่อความแม่นยําของเครื! องชัง! สายพานลําเลียง ส่ วนแสดงค่าส่ วนบันทึกค่า และส่ วนพิมพ์ค่า
(๒๕) เครื! องชัง! สายพานลําเลียงต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี< ไว้บนตัวเครื! องโดยต้อง
ทําให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก
(ก) ชั<นความเที!ยง
(ข) ค่าขั<นหมายมาตรารวมผล
(ค) อัตราการไหลสู งสุ ด
(ง) อัตราการไหลตํ!าสุ ด
(จ) นํ<าหนักชัง! รวมได้ต!าํ สุ ด
(ฉ) พิกดั กําลังสู งสุ ด
(ช) ความยาวช่วงการชัง! นํ<าหนัก สําหรับเครื! องชัง! ที!มีส่วนรับนํ<าหนักชนิ ดเวเทเบิ<ล
(ซ) ความเร็ วระบุหรื อพิสัยความเร็ วสายพาน

๒๘
(๒๖) ให้นํา ความในข้อ ๑๙ (๑๔) มาใช้บ งั คับ กับ เครื! องชั!ง สายพานลํา เลี ย งที! มี
ส่ วนประกอบเป็ นอิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม
ข้ อ ๓๙ เครื! องชัง! อัตโนมัติชนิดเครื! องชัง! แบบฮอปเปอร์ ตอ้ งมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(๑) ความเที!ยงของเครื! องชัง! แบบฮอปเปอร์ แบ่งเป็ น ๔ ชั<น คือ
(ก) ชั<น ๐.๒
(ข) ชั<น ๐.๕
(ค) ชั<น ๑
(ง) ชั<น ๒
(๒) อัตราเผือ! เหลือเผือ! ขาด
(ก) อัต ราเผื! อ เหลื อ เผื! อ ขาดทั<ง ฝ่ ายมากและฝ่ ายน้ อ ยให้ เ ป็ นไปตามตาราง
ดังต่อไปนี<
อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
เป็ นร้อยละของนํ<าหนักที!ใช้ทดสอบทั<งหมด
ชั<นความเที!ยง
สําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรก
สําหรับการตรวจสอบ
และการให้คาํ รับรองชั<นหลัง
ชั<น ๐.๒
๐.๑๐
๐.๒
ชั<น ๐.๕
๐.๒๕
๐.๕
ชั<น ๑
๐.๕
๑.๐
ชั<น ๒
๑.๐
๒.๐
(ข) อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดตาม (ก) ให้ใช้ในกรณี ที!ส!ิ งของที!ชง!ั มีค่าไม่น้อยกว่า
นํ<าหนักชัง! รวมได้ต!าํ สุ ด และหากอัตราเผือ! เหลือเผื!อขาดไม่เป็ นตัวเลขลงตัวตามค่าขั<นหมายมาตรารวม
ผล ให้ทาํ การปั ดค่าให้ใกล้เคียงที!สุดกับค่าขั<นหมายมาตรารวมผล
(ค) ถ้าเครื! องชัง! สามารถทํางานแบบไม่อตั โนมัติได้ ให้ทดสอบความถูกต้องของ
เครื! องชัง! โดยใช้อตั ราเผือ! เหลือเผื!อขาดที!กาํ หนดไว้สาํ หรับเครื! องชัง! ไม่อตั โนมัติ
(๓) การแสดงผลการชัง! และค่าขั<นหมายมาตราของส่ วนแสดงค่ารวมและส่ วนพิมพ์ค่า
ให้นาํ ความในข้อ ๓๘ (๑๓) (ก) และ (ข) มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(๔) ค่าขั<นหมายมาตรารวมผลต้องมีค่า ดังต่อไปนี<
(ก) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๐.๐๑ ของพิกดั กําลังสู งสุ ด
(ข) ไม่มากกว่าร้อยละ ๐.๒ ของพิกดั กําลังสู งสุ ด

๒๙
(๕) นํ<า หนัก ชั!ง รวมได้ต! าํ สุ ดต้องไม่ น้อยกว่า พิ ก ัดกํา ลัง ตํ!า สุ ดและค่ า ตามตาราง
ดังต่อไปนี<
ชั<นความเที!ยง
ชั<น ๐.๒
ชั<น ๐.๕
ชั<น ๑
ชั<น ๒

≥
≥
≥
≥

นํ<าหนักชัง! รวมได้ต!าํ สุ ด
๑๐๐๐ × ค่าขั<นหมายมาตรารวมผล
๔๐๐ × ค่าขั<นหมายมาตรารวมผล
๒๐๐ × ค่าขั<นหมายมาตรารวมผล
๑๐๐ × ค่าขั<นหมายมาตรารวมผล

(๖) ความแตกต่างของผลการชัง! ของส่ วนแสดงค่าและส่ วนพิมพ์ค่าใดๆ ซึ! งมีค่าขั<น
หมายมาตราเท่ากันที!น< าํ หนักชัง! เดียวกันต้องมีค่า ดังต่อไปนี<
(ก) มีค่าเท่ากับศูนย์ สําหรับส่ วนแสดงค่าหรื อส่ วนพิมพ์ค่าแบบดิจิทลั
(ข) มีค่าไม่มากกว่าค่าสัมบูรณ์ ของอัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาด สําหรับส่ วนแสดงค่า
หรื อส่ วนพิมพ์ค่าแบบแอนะล็อก
(๗) ถ้ามีปัจจัยอื!นที!มีผลต่อความถูกต้องของเครื! องชัง! เช่น การเปลี!ยนแปลงอุณหภูมิ
และการเปลี!ยนแปลงแรงดันหรื อความถี!ของกระแสไฟฟ้ า ให้นาํ ความในข้อ ๓๘ (๖) มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
(๘) เพื!อความปลอดภัยในการทํางาน ให้เครื! องชัง! มีลกั ษณะดังต่อไปนี<
(ก) ถ้าการทํางานอัตโนมัติของเครื! องชัง! ต้องหยุดลง การพิมพ์ผลการชัง! ต้องไม่
สามารถดําเนิ นการได้ หรื อแสดงเครื! องหมายพิเศษ และต้องมีเสี ยงสัญญาณเตือน หากเครื! องชัง! อยูใ่ น
สภาวะดังต่อไปนี<
๑) ทําการชัง! นํ<าหนักสู งเกิ นกว่าพิกดั กําลังสู งสุ ดมากกว่า ๙ เท่าของค่าขั<น
หมายมาตราควบคุม หรื อ
๒) ค่าของนํ<าหนักที! ทาํ การชัง! และส่ งจ่ายออกไปมีค่าน้อยกว่าพิกดั กําลัง
ตํ!าสุ ด เว้นแต่เป็ นการชัง! ครั<งสุ ดท้าย
(ข) เครื! องชัง! ต้องไม่สามารถถูกปรับแต่งใด ๆ ได้ในขณะที!เครื! องชัง! อยูใ่ นขั<นตอน
การชัง! อัตโนมัติ เว้นแต่เป็ นการทดสอบเครื! องชัง!
(ค) สิ! งของที!ยงั คงค้างอยูใ่ นส่ วนรับนํ<าหนักหลังจากส่ งจ่ายออกไปในรอบการชัง!
หนึ!งๆ ต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการชัง! ครั<งต่อไป
(ง) ถ้า ระบบการชั!งมี ระบบกํา จัดฝุ่ น ระบบกําจัดฝุ่ นนั<นต้องไม่ มีผ ลต่ อความ
ถูกต้องของเครื! องชัง!

๓๐
(๙) ส่ วนตั<งศูนย์ ในกรณี ของเครื! องชัง! ที!ไม่มีการทดนํ<าหนักหลังจากทําการชัง! และส่ งจ่าย
สิ! งของออกไปแต่ละรอบการชัง! ส่ วนตั<งศูนย์ตอ้ งมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(ก)
ส่ ว นตั< ง ศู น ย์ ต้ อ งสามารถทํา การตั<ง ศู น ย์ ไ ด้ เ ที! ย งตรง โดยมี ค วาม
คลาดเคลื!อนฝ่ ายมากหรื อฝ่ ายน้อยไม่เกิน ๐.๒๕ เท่าของค่าขั<นหมายมาตราที!เล็กที!สุดของ ส่ วนแสดงค่า
(ข) พิสัยการตั<งศูนย์ตอ้ งมีค่าไม่เกินร้อยละ ๔ ของพิกดั กําลังสู งสุ ด
(ค) การทํา งานอัต โนมัติ ข องเครื! อ งชั!ง ต้อ งหยุ ด ทัน ที ถ้า การแสดงค่ า ศู น ย์
เปลี!ยนแปลงไปดังต่อไปนี<
๑) ตั<งแต่ค่าขั<นหมายมาตรารวมผลขึ<นไป สําหรับเครื! องชัง! ที!มีส่วนตั<งศูนย์
อัตโนมัติ หรื อ
๒) ตั<งแต่ก! ึงหนึ! งของค่าขั<นหมายมาตรารวมผลขึ<นไป สําหรับเครื! องชัง! ที!มี
ส่ วนตั<งศูนย์ก! ึงอัตโนมัติหรื อส่ วนตั<งศูนย์ไม่อตั โนมัติ
(๑๐) เครื! องชัง! ที!มีส่วนควบคุ มการแสดงค่า ส่ วนรับนํ<าหนักของเครื! องชัง! ต้องมีที!วางตุม้
นํ<าหนักแบบมาตราเพื!อทดสอบเครื! องชัง! ได้ตามตารางดังต่อไปนี<
พิกดั กําลังสู งสุ ด
(Max)
Max ≤ ๕ เมตริ กตัน
๕ เมตริ กตัน < Max ≤ ๒๕ เมตริ กตัน
๒๕ เมตริ กตัน < Max ≤ ๕๐ เมตริ กตัน
๕๐ เมตริ กตัน < Max

นํ<าหนักตํ!าสุ ดของ
ตุม้ นํ<าหนักแบบมาตรา
Max
๕ เมตริ กตัน
ร้อยละ ๒๐ ของ Max
๑๐ เมตริ กตัน

(๑๑) ส่ วนแสดงค่ารวมและส่ วนพิมพ์ค่า
(ก) เครื! องชัง! ต้องมีส่วนแสดงค่ารวมหลัก
(ข) ในกรณี ที!เครื! องชัง! มี ส่วนพิมพ์ค่า ส่ วนแสดงค่ารวมหลักต้องไม่สามารถตั<ง
กลับ ไปแสดงค่ า ศู น ย์ไ ด้ หากส่ วนพิ ม พ์ค่ า ยัง ไม่ พิ ม พ์ค่ า นํ<า หนัก รวมซึ! งแสดงไว้ค รั< งสุ ด ท้า ยอย่า ง
อัตโนมัติก่อน
(ค) ในกรณี ที!เครื! องชัง! มีส่วนพิมพ์ค่า หากการทํางานอัตโนมัติของเครื! องชัง! หยุด
ลง ส่ วนพิมพ์ค่าต้องพิมพ์ค่านํ<าหนักรวมที!แสดงไว้ครั<งสุ ดท้ายอย่างอัตโนมัติ
(ง) ค่าขั<นหมายมาตราของส่ วนแสดงค่ารวมทุกส่ วนต้องมีค่าเท่ากัน ยกเว้นส่ วน
แสดงค่ารวมเสริ ม

๓๑
(จ) ค่าขั<นหมายมาตราของส่ วนแสดงค่ารวมเสริ ม ต้องมีค่าอย่างน้อยที!สุดเท่ากับ
๑๐ เท่า ของค่าขั<นหมายมาตรารวมผล
(๑๒) เครื! องชัง! ต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี< ไว้บนตัวเครื! องโดยต้องทําให้อ่านง่าย ชัดเจน
และลบเลือนยาก
(ก) ชั<นความเที!ยง
(ข) พิกดั กําลังสู งสุ ด
(ค) พิกดั กําลังตํ!าสุ ด
(ง) นํ<าหนักชัง! รวมได้ต!าํ สุ ด
(จ) ค่าขั<นหมายมาตรารวมผล
(๑๓) ถ้าเครื! องชัง! มีส่วนประกอบเป็ นอิเล็กทรอนิกส์ ให้นาํ ความในข้อ ๑๙ (๑๔) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ส่ วนที ๓
ตุ้มนํา= หนัก

ข้ อ ๔๐ ตุม้ นํ<าหนักต้องทําด้วยโลหะ หรื อโลหะผสมอย่างใดอย่างหนึ! ง ที!มีความแข็ง
ไม่นอ้ ยกว่าความแข็งของทองเหลือง เว้นแต่
(๑) ตุม้ นํ<าหนักที!มีขนาดอัตรานํ<าหนักตํ!ากว่า ๑ กรัม จะทําด้วยอะลูมิเนียมก็ได้
(๒) ตุ ้มนํ<าหนักที! มี ขนาดอัตรานํ<าหนักตํ!ากว่า ๕๐ กรั ม ห้า มทําด้วยเหล็ก ยกเว้น
เหล็กกล้าไร้สนิม
ข้ อ ๔๑ ตุ ม้ นํ<าหนักต้องมีดลภาคเกลี<ยง จะทําเป็ นรู ปทรงกระบอก หรื อเหลี! ยมหรื อ
แผ่น หรื อเป็ นเส้นลวด หรื อรู ปทรงอื!นใดที!คล้ายคลึงกันก็ได้
ตุม้ นํ<าหนักที!มีขนาดอัตรานํ<าหนักสู งกว่า ๑ กรัม ต้องไม่มีแง่หรื อมุมที!คม
ข้ อ ๔๒ ตุม้ นํ<าหนักต้องไม่เคลือบด้วยวัสดุที!หนา อ่อนหรื อเปราะ
ตุม้ นํ<าหนักที!เป็ นสนิ มง่ายต้องป้ องกันสนิ ม โดยการ เคลือบ ชุ บ ทาสี หรื อโดยวิธีอื!น
ใดที!ป้องกันสนิมได้
ข้ อ ๔๓ ตุม้ นํ<าหนักที!มีรูไว้สาํ หรับใส่ วสั ดุปรับนํ<าหนักเพื!อทําให้ตุม้ นํ<าหนักตรงอัตรา
นั<น ต้องทําให้มีลกั ษณะที!ใส่ วสั ดุปรับนํ<าหนักได้พอดีหรื อไม่หลุดออกได้โดยง่าย
วัส ดุ ป รั บ นํ<า หนัก ตามวรรคหนึ! ง ให้ ท าํ ด้วยโลหะ และห้ า มยื! น พ้น ดลภาคของตุ ้ม
นํ<าหนัก

๓๒
ข้ อ ๔๔ ตุม้ นํ<าหนักที! มีห่วงหิ< ว ห่ วงหิ< วนั<นต้องไม่สามารถถอดแยกออกไปจากตุ ม้
นํ<าหนักได้
ข้ อ ๔๕ ตุม้ นํ<าหนักที!มีขนาดอัตรานํ<าหนักตํ!ากว่า ๑ กรัม ต้องแสดงอัตรานํ<าหนักด้วย
จุด ขีด ตัวเลข หรื อวิธีหนึ!งวิธีใดที!เป็ นมาตรฐานสากล
ข้ อ ๔๖ อัต ราเผื! อ เหลื อ เผื! อ ขาดสํ า หรั บ การให้ ค ํา รั บ รองชั< นแรกและการให้
คํารั บรองชั<นหลังของตุ ม้ นํ<าหนักที!ไม่ได้ใช้ชง!ั อัญมณี ให้มีฝ่ายมากเท่านั<นตามตารางดังต่อไปนี<
ขนาดอัตรานํ<าหนัก
๕๐ กิโลกรัม
๒๐ กิโลกรัม
๑๐ กิโลกรัม
๕ กิโลกรัม
๒ กิโลกรัม
๑ กิโลกรัม
๕๐๐ กรัม
๒๐๐ กรัม
๑๐๐ กรัม
๕๐ กรัม
๒๐ กรัม
๑๐ กรัม
๕ กรัม
๒ กรัม
๑ กรัม

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
๒๕ กรัม
๑๐ กรัม
๕ กรัม
๒.๕ กรัม
๑ กรัม
๕๐๐ มิลลิกรัม
๒๕๐ มิลลิกรัม
๑๐๐ มิลลิกรัม
๕๐ มิลลิกรัม
๓๐ มิลลิกรัม
๒๕ มิลลิกรัม
๒๐ มิลลิกรัม
๑๕ มิลลิกรัม
๑๒ มิลลิกรัม
๑๐ มิลลิกรัม

ข้ อ ๔๗ อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรกและการให้คาํ รับรอง
ชั<นหลังของตุม้ นํ<าหนักที!ใช้ชง!ั อัญมณี ให้มีฝ่ายมากเท่านั<นตามตารางดังต่อไปนี<

๓๓

ขนาดอัตรานํ<าหนัก
๕๐๐ กะรัต หรื อ ๑๐๐ กรัม
๒๐๐ กะรัต หรื อ ๔๐ กรัม
๑๐๐ กะรัต หรื อ ๒๐ กรัม
๕๐ กะรัต หรื อ ๑๐ กรัม
๒๐ กะรัต หรื อ ๔ กรัม
๑๐ กะรัต หรื อ ๒ กรัม
๕ กะรัต หรื อ ๑ กรัม
๒ กะรัต หรื อ ๔๐๐ มิลลิกรัม
๑ กะรัต หรื อ ๒๐๐ มิลลิกรัม
๕ เดซิ กะรัต หรื อ ๑๐๐ มิลลิกรัม
๒ เดซิ กะรัต หรื อ ๔๐ มิลลิกรัม

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
๓๐ มิลลิกรัม
๒๕ มิลลิกรัม
๑๕ มิลลิกรัม
๑๐ มิลลิกรัม
๖ มิลลิกรัม
๓ มิลลิกรัม
๒ มิลลิกรัม
๑ มิลลิกรัม
๑ มิลลิกรัม
๑ มิลลิกรัม
๐.๕ มิลลิกรัม
๐.๕ มิลลิกรัม
๐.๕ มิลลิกรัม
๐.๒ มิลลิกรัม
๐.๒ มิลลิกรัม

๑ เดซิ กะรัต หรื อ ๒๐ มิลลิกรัม
๕ เซนติกะรัต หรื อ ๑๐ มิลลิกรัม
๒ เซนติกะรัต หรื อ ๔ มิลลิกรัม
๑ เซนติกะรัต หรื อ ๒ มิลลิกรัม

ข้ อ ๔๘ อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดสํา หรั บการตรวจสอบตุ ม้ นํ<า หนัก ทั<ง ฝ่ ายมากและ
ฝ่ ายน้อยให้มีค่าตามที!กาํ หนดไว้สาํ หรับตุม้ นํ<าหนักชนิดนั<น ๆ
หมวด ๓
เครืองตวง
ส่ วนที ๑
เครืองตวงของเหลว
ข้ อ ๔๙ เครื! องตวงของเหลวชนิดที!ไม่มีข< นั หมายมาตราต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(๑) ตัวเครื! องตวงต้องทําด้วยแก้ว โลหะ โดยโลหะนั<นต้องหนาพอที!จะไม่ให้เครื! องตวง
นั<นเสี ยรู ปทรงได้ง่าย หรื อวัสดุอื!นใดที!สาํ นักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที!ใช้แทนกันได้

๓๔
(๒) พิกดั กําลังของเครื! องตวงต้องแสดงไว้ที!ดา้ นนอกของเครื! องให้เห็นได้ชดั เจน และ
มีลกั ษณะถาวร โดยต้องกําหนดด้วยการเติมของเหลวเสมอริ ม หรื อโดยการแสดงแผ่น แท่ง หรื อเส้น
ณ จุดที!บอกปริ มาตรสู งสุ ดของเครื! องตวงนั<น โดยไม่รวมส่ วนที!เป็ นปริ มาตรของปากของเครื! องตวงนั<น
(๓) ถ้ า มี ป ลอกรั ด เพื! อ ให้ เ ครื! องตวงนั<น มั!น คง ปลอกรั ด นั< น ต้อ งติ ด แน่ น อยู่
ภายนอกเครื! อง ห้ามมีรอยขีดไว้ภายในเครื! องเป็ นส่ วนแบ่งขั<นหมายมาตรา
(๔) อัตราเผือ! เหลือเผือ! ขาด
(ก) อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรกและการให้คาํ รับรอง
ชั<นหลัง ให้มีฝ่ายมากได้ไม่เกินที!กาํ หนดไว้ตามตารางดังต่อไปนี<
พิกดั กําลัง
๒๐ ลิตร
๑๐ ลิตร
๕ ลิตร
๒ ลิตร
๑ ลิตร
๕๐๐ มิลลิลิตร
๒๐๐ มิลลิลิตร
๑๐๐ มิลลิลิตร
๕๐ มิลลิลิตร

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
๗๕ มิลลิลิตร
๕๐ มิลลิลิตร
๒๕ มิลลิลิตร
๑๐ มิลลิลิตร
๕ มิลลิลิตร
๕ มิลลิลิตร
๒ มิลลิลิตร
๒ มิลลิลิตร
๑ มิลลิลิตร

(ข) อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรกและการให้คาํ รับรอง
ชั<นหลังให้มีฝ่ายน้อยได้ไม่เกินกึ!งหนึ!งของฝ่ ายมาก
ข้ อ ๕๐ เครื! องตวงของเหลวชนิดที!มีข< นั หมายมาตราต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(๑) ต้องมีรูปทรงกระบอก
(๒) ตัวเครื! องตวงให้ทาํ ด้วยแก้ว หรื อวัสดุอื!นใดที!สํานักงานกลางตรวจสอบแล้วว่ามี
คุณสมบัติที!ใช้แทนกันได้
(๓) ตัวเครื! องตวงต้องมีความหนาสมํ!าเสมอและสามารถทําให้มองเห็ นระดับของ
ของเหลวที!บรรจุอยูข่ า้ งในได้
(๔) เมื!อวัดระยะภายในของเครื! องตวงจากก้นเครื! องตวงถึงขีดขั<นหมายมาตราสู งสุ ด
ต้องมีระยะไม่นอ้ ยกว่า ๕ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของเครื! องตวง

๓๕
(๕) ฐานตั<งเครื! องตวงต้องอยูใ่ นแนวตั<งฉากกับแนวดิ!งของเครื! องตวง และต้องมีขนาด
ใหญ่พอที! จะไม่ทาํ ให้เครื! องตวงซึ! งว่างเปล่ าล้มเมื! อวางเครื! องตวงบนพื<นเอี ยงซึ! งทํามุม ๑๕ องศากับ
พื<นราบ
(๖) ขีดขั<นหมายมาตราต้องตั<งฉากกับแนวดิ!งของเครื! องตวง ขีดขั<นหมายมาตราทุกขีด
ต้องขนานกัน มีความหนาสมํ!าเสมอ เห็นชัดเจน อ่านง่าย และมีลกั ษณะถาวร
(๗) ต้องมีขอ้ ความหรื อเครื! องหมายที!แสดงว่าเครื! องตวงใช้สําหรับจ่าย เช่น to deliver
หรื อ TD หรื อ Ex หรื อเครื! องตวงใช้สําหรับรับ เช่น to contain หรื อ TC หรื อ In และให้แสดงอุณหภูมิ
อ้างอิงของเครื! องตวงนั<นด้วย
(๘) ขั<นหมายมาตราหลักต้องแสดงค่าปริ มาตรให้เห็นชัดเจน อ่านง่าย และมีลกั ษณะ
ถาวร
(๙) อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดสํา หรั บการให้คาํ รั บ รองชั<นแรกและการให้คาํ รั บรอง
ชั<น หลัง สํ า หรั บ เครื! อ งตวงของเหลวชนิ ด ที! มี ข< นั หมายมาตราแสดงปริ ม าตรเดี ย ว และเครื! อ งตวง
ของเหลวชนิ ด ที! มี ข< ัน หมายมาตราแสดงปริ มาตรหลายปริ มาตรทั<ง ฝ่ ายมากและฝ่ ายน้ อ ยให้
เป็ นไปตามตารางใน (ก) หรื อ (ข) แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี<
(ก) เครื! องตวงของเหลวชนิดที!มีข< นั หมายมาตราแสดงปริ มาตรเดียว
พิกดั กําลัง
ไม่เกิน ๓๐ มิลลิลิตร
มากกว่า ๓๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน ๕๐ มิลลิลิตร
มากกว่า ๕๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิลิตร
มากกว่า ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิลิตร
มากกว่า ๒๕๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน ๔๐๐ มิลลิลิตร
มากกว่า ๔๐๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิลิตร
มากกว่า ๖๐๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน ๑๐๐๐ มิลลิลิตร
มากกว่า ๑๐๐๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน ๑๕๐๐ มิลลิลิตร
มากกว่า ๑๕๐๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน ๒๐๐๐ มิลลิลิตร

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
สําหรับจ่าย
สําหรับรับ
๐.๐๖ มิลลิลิตร
๐.๑ มิลลิลิตร
๐.๔ มิลลิลิตร
๐.๒ มิลลิลิตร
๑ มิลลิลิตร
๐.๕ มิลลิลิตร
๒ มิลลิลิตร
๑.๐ มิลลิลิตร
๓ มิลลิลิตร
๑.๕ มิลลิลิตร
๕ มิลลิลิตร
๒.๕ มิลลิลิตร
๘ มิลลิลิตร
๔.๐ มิลลิลิตร
๑๐ มิลลิลิตร
๕.๐ มิลลิลิตร

๓๖
(ข) เครื! องตวงของเหลวชนิดที!มีข< นั หมายมาตราแสดงปริ มาตรหลายปริ มาตร
เครื! องตวง
พิกดั กําลังไม่เกิน ๒๐๐๐ มิลลิลิตร
สําหรับจ่าย
สําหรับรับ

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
เท่ากับปริ มาตรของขีดขั<นหมายมาตราเล็กที!สุด
เท่ากับกึ!งหนึ!งของปริ มาตรของขีดขั<นหมายมาตราเล็ก
ที!สุด

ข้ อ ๕๑ เครื! องตวงนํ<ามันเชื<อเพลิงและนํ<ามันเครื! องต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(๑) ตัวเครื! องตวงต้องทําด้วยโลหะที!เหมาะสม และต้องทําเป็ นรู ปเหยือกซึ! งเมื!อตะแคง
๑๒๐ องศาจากแนวดิ!งแล้ว นํ<ามันในเครื! องตวงต้องไหลออกได้หมด
(๒) พิกดั กําลังของเครื! องตวงต้องกําหนดด้วยการเติมของเหลวเสมอคอคอดกับต้อง
มีตวั หนังสื อแสดงขนาดพิกดั กําลังให้เห็นชัดเจน อ่านได้ง่าย และมีลกั ษณะถาวรติดอยูภ่ ายในปากเสริ ม
เหนือคอคอด
(๓) อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดสําหรั บการให้ค าํ รั บรองชั<นแรกและการให้คาํ รั บรอง
ชั<นหลัง ให้มีฝ่ายมากเท่านั<นตามตารางดังต่อไปนี<
พิกดั กําลัง
๒๐ ลิตร
๑๐ ลิตร
๕ ลิตร
๒ ลิตร
๑ ลิตร
๕๐๐ มิลลิลิตร

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
๗๕ มิลลิลิตร
๕๐ มิลลิลิตร
๒๕ มิลลิลิตร
๑๐ มิลลิลิตร
๕ มิลลิลิตร
๕ มิลลิลิตร

ข้ อ ๕๒ เครื! องตวงนํ<ามันเชื<อเพลิงชนิดสู บต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(๑) ตัวเครื! องต้องทําด้วยแก้วใส หรื อวัสดุอื!นใดที!สํานักงานกลางได้ตรวจสอบแล้ว ว่ามี
คุณสมบัติที!ใช้แทนกันได้
(๒) แท่ น รั บ ตัว เครื! อ งต้อ งทํา ด้ว ยโลหะ หรื อ วัส ดุ อื! น ใดที! สํ า นัก งานกลางได้
ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที!ใช้แทนกันได้โดยเมื! อเปิ ดเครื! องตวงจนถึ งขั<นหมายมาตราขั<นสุ ดท้าย
แล้ว ต้องไม่มีน< าํ มันเหลือติดค้างอยูอ่ ีก

๓๗
(๓) ขั<นหมายมาตราแสดงปริ มาตรนํ<ามันต้องแสดงให้เห็ นชัดเจน อ่านง่าย และมี
ลักษณะถาวร
(๔) ใช้ความดันในการอัดส่ งนํ<ามันเข้าไปในเครื! องตวง
(๕) อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดสําหรั บการให้คาํ รั บรองชั<นแรกและการให้คาํ รั บรอง
ชั<นหลัง ให้มีฝ่ายมากเท่านั<นตามตารางดังต่อไปนี<
พิกดั กําลัง
๕ ลิตร
๔ ลิตร
๓ ลิตร
๒ ลิตร
๑ ลิตร

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
๒๕ มิลลิลิตร
๒๐ มิลลิลิตร
๑๕ มิลลิลิตร
๑๐ มิลลิลิตร
๕ มิลลิลิตร
ส่ วนที ๒
เครืองตวงของแห้ ง

ข้อ ๕๓ เครื! องตวงของแห้งต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(๑) ตัวเครื! องตวงของแห้ง ต้องทําด้วยวัสดุ ที! คงรู ปไม่ ว่าจะเป็ นโลหะ โลหะผสม
ไม้แข็ง หรื อวัสดุอื!นใดที!สาํ นักงานกลางตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที!ใช้แทนกันได้
(๒) เครื! องตวงของแห้งที!ทาํ ด้วยไม้ตอ้ งมีปลอกโลหะรัดทั<งปากและก้นโดยให้อยูใ่ น
ลักษณะมัน! คง และต้องไม่ทาํ ขึ<นจากไม้ท< งั ท่อนหรื อไม้ที!ฉุอุม้ นํ<า
(๓) เครื! องตวงของแห้งนอกจากเครื! องตวงตาม (๕) ต้องแสดงพิกดั กําลังของเครื! องไว้
ที!ดา้ นนอกของเครื! อง ให้เห็นได้ชดั เจน อ่านง่าย และมีลกั ษณะถาวร
(๔) เครื! อ งตวงของแห้ ง ต้อ งทํา เป็ นรู ป ทรงกระบอกและมี เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง
ภายในประมาณเท่ากับเส้นลึก
(๕) เครื! องตวงชนิดสานด้วยไม้ไผ่และหวายต้องมีลกั ษณะ
(ก) ตัวเครื! องตวงชนิ ดนี< ต้องสานให้ถี!และแน่ นและมี ลกั ษณะแข็งแรงไม่เสี ย
รู ปทรงง่าย เนื! องจากแรงกดบีบ ขอบบนต้องทําเป็ นวงกลมติดแน่นประจําอยูก่ บั ตัวเครื! อง และต้องหุ ้ม
ด้วยโลหะ โลหะที! หุ้มนั<น ทั<งด้านในและด้านนอกเครื! อง ต้องกว้างด้านละอย่างน้อย ๕ เซนติเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของขอบประมาณ ๓๐ เซนติเมตร

๓๘
(ข) เครื! องตวงชนิ ดนี< ให้ทาํ ขนาดที!มีพิกดั กําลัง ๒๐ ลิตร (หนึ! งสัดหลวง) ได้เพียง
ขนาดเดียว
(ค) เครื! องตวงชนิดนี<ตอ้ งชุบนํ<ามันยางให้ชุ่ม
(ง) พิกดั กําลังของเครื! องนั<น ต้องแสดงให้เห็ นได้ชดั เจน อ่านง่าย และมีลกั ษณะ
ถาวรไว้บนขอบโลหะด้านนอกเครื! อง และให้แสดงเป็ นตัวเลขไทยเท่านั<น
(จ) อัตราเผือ! เหลือเผือ! ขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรกและการให้คาํ รับรองชั<นหลัง
ของเครื! องตวงชนิดนี< ให้มีฝ่ายมากเท่านั<น และต้องไม่เกิน ๑๘๐ มิลลิลิตร
(ฉ) ลัก ษณะของเครื! อ งตวงชนิ ด นี< จะต้อ งไม่ เ สี ย รู ป ทรงหรื อ ชํา รุ ด เสี ย หาย
จนทําให้ผลการตวงผิดไป
(๖) ให้กาํ หนดพิกดั กําลังโดยเติมของให้เต็มเปี! ยมริ มและห้ามมีส่วนแบ่งมาตรา
(๗) เครื! องตวงของแห้งนั<น ห้ามทําชนิ ดใช้ตวงได้สองทางในลักษณะนําส่ วนก้นใส่
ตวงของได้ ไม่วา่ จะโดยจุเท่ากันทั<งสองข้างหรื อต่างส่ วนกันก็ตาม
(๘) เครื! องตวงของแห้งนั<น ห้ามใช้ชนิดที!ถอดหรื อเลื!อนก้นได้
(๙) อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรกและการให้คาํ รับรองชั<น
หลังของเครื! องตวงของแห้งนอกจากเครื! องตวงตาม (๕) ให้มีฝ่ายมากเท่านั<น และมีค่าไม่เกินที!กาํ หนด
ไว้ตามตารางดังต่อไปนี<
พิกดั กําลัง
๕๐ ลิตร
๔๐ ลิตร (๒ สัดหลวง)
๒๐ ลิตร (๑ สัดหลวง)
๑๐ ลิตร
๕ ลิตร
๒ ลิตร
๑ ลิตร (๑ ทะนานหลวง)
๕๐๐ มิลลิลิตร
๒๐๐ มิลลิลิตร
๑๐๐ มิลลิลิตร
๕๐ มิลลิลิตร

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
๒๕๐ มิลลิลิตร
๒๐๐ มิลลิลิตร
๑๖๐ มิลลิลิตร
๑๐๐ มิลลิลิตร
๕๐ มิลลิลิตร
๒๐ มิลลิลิตร
๑๐ มิลลิลิตร
๑๐ มิลลิลิตร
๕ มิลลิลิตร
๕ มิลลิลิตร
๒ มิลลิลิตร

๓๙
หมวด ๔
เครืองวัด
ส่ วนที ๑
บททัวไป

ข้ อ ๕๔ ในหมวดนี<
“สภาวะทํางานปกติ ” หมายความว่า สภาวะที! การใช้งานของมาตรวัดยังคงให้ผล
ถูกต้องอยูใ่ นค่าอัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด เช่น ชนิ ดของของเหลวหรื อก๊าซ ความหนาแน่นของของเหลว
หรื อก๊ าซ ความหนื ดของของเหลวหรื อก๊ าซ อุ ณหภูมิ และความดันของของเหลวหรื อก๊า ซ รวมทั<ง
ข้อกําหนดอื!น ๆ ที!มีผลต่อการทํางานของเครื! องวัด
“สภาวะพื<นฐาน” หมายความว่า สภาวะของของเหลวหรื อก๊าซที!ถูกวัด ซึ! งปริ มาตร
ของของเหลวหรื อก๊า ซที!ว ดั ได้ถูก แปลงค่าไปยังสภาวะนั<น ๆ เช่ น อุ ณหภูมิพ<ืนฐาน และความดัน
พื<นฐาน โดยกําหนดให้อุณหภูมิพ<ืนฐานเป็ น ๐ องศาเซลเซี ยส ๑๕ องศาเซลเซี ยส ๒๐ องศาเซลเซี ยส
หรื อ ๓๐ องศาเซลเซี ยส และความดันพื<นฐานเป็ น ๑๐๑.๓๒๕ กิโลพาสคัล
“สภาวะขณะวัด” หมายความว่า สภาวะของของเหลวหรื อก๊าซ ซึ! งถู กวัดปริ มาตร
ขณะนั<น เช่น อุณหภูมิและความดันของของเหลวหรื อก๊าซ ขณะทําการวัดปริ มาตร
“ช่ องขั<นหมายมาตรา” หมายความว่า ระยะระหว่างสองขั<นหมายมาตราที! ติดต่ อกัน
โดยวัดตามแนวกึ!งกลางของขั<นหมายมาตราที!เล็กที!สุด
“พิ ก ัด กํา ลัง ” หมายความว่ า ระยะความยาวระหว่ า งขั<น หมายมาตราศู น ย์ถึ ง
ขั<นหมายมาตราสู งสุ ด โดยไม่รวมขั<นหมายมาตราเผือ!
“ขั<น หมายมาตราเผื! อ ” หมายความว่า ขั<น หมายมาตราที! แ สดงค่ า กํา กับ ถัด จาก
ขั<นหมายมาตราสู งสุ ด แต่ตอ้ งยาวไม่เกินกว่า ๔๐ เซนติเมตร
“ส่ วนตรวจวัดระดับของของเหลว” หมายความว่า ส่ วนที!ทาํ หน้าที!ตรวจวัดระดับ
ของของเหลว และส่ งข้อมูลไปยังส่ วนแสดงค่าโดยตรงหรื อผ่านส่ วนถ่ายทอดสัญญาณ ซึ! งมี ๒ แบบ
คือ
(๑) ส่ วนตรวจวัดระดับของของเหลวแบบเคลื! อนที! ได้แก่ ส่ วนตรวจวัดระดับของ
ของเหลวซึ! ง สัม ผัสโดยตรงกับ ของเหลวภายในถัง และเคลื! อนที! ใ นแนวดิ! ง ไปพร้ อมกับระดับ ของ
ของเหลวที!เปลี!ยนแปลง

๔๐
(๒) ส่ วนตรวจวัดระดับของของเหลวแบบไม่เคลื!อนที! ได้แก่ ส่ วนตรวจวัดระดับของ
ของเหลวซึ! งติดตั<งอยูก่ บั ที! มีส่วนส่ งสัญญาณคลื!นไปกระทบกับผิวของของเหลวแล้วสะท้อนกลับมายัง
ส่ วนรับสัญญาณคลื!นของเครื! องวัด
“ระบบการวัดปริ ม าตรของเหลว” หมายความว่า ระบบที! ป ระกอบด้วยมาตรวัด
ปริ มาตรของเหลว อุปกรณ์ควบ และอุปกรณ์เสริ ม
“ระบบการวัดมวลของเหลว” หมายความว่า ระบบที! ป ระกอบด้วยมาตรวัดมวล
โดยตรง อุปกรณ์ควบ และอุปกรณ์เสริ ม
“อุ ปกรณ์ ควบ” หมายความว่า อุ ปกรณ์ ใช้งานพิเศษเฉพาะที! เกี! ยวข้องโดยตรงกับ
ผลของการวัด เช่ น ส่ วนตั<งศู นย์ ส่ วนพิ มพ์ค่ า ส่ วนแสดงราคา ส่ วนแสดงผลรวม ส่ วนแปลงค่ า หรื อ
ส่ วนตั<งปริ มาณจ่ายล่วงหน้า
“อุ ป กรณ์ เสริ ม ” หมายความว่า ส่ วนหรื ออุ ป กรณ์ ที! น อกเหนื อจากอุ ป กรณ์ ค วบ
ที! จ ํา เป็ นต้ อ งใช้ เ พื! อ เพิ! ม ความเชื! อ มั!น ในผลการวัด อย่ า งถู ก ต้ อ ง หรื อมุ่ ง ใช้ เ พื! อ ช่ ว ยให้ ก าร
ดําเนินการในการวัดสะดวกยิง! ขึ<น หรื อเป็ นอุปกรณ์ที!มีผลกระทบต่อความแม่นยําในการวัด เช่น เครื! อง
กําจัดไอ ไส้กรอง ปัj ม วาล์ว หรื อท่อ
“ปริ มาณน้อยที!สุดที!วดั ได้ของระบบ” หมายความว่า ปริ มาณน้อยที!สุดที!ระบบการวัด
ปริ มาณของของเหลวสามารถวัดได้อย่างถูกต้อง เว้นแต่
(๑) กรณี ระบบการวัดปริ มาณของของเหลวมีไว้เพื!อจ่ายของเหลว ปริ มาณน้อยที!สุดที!
วัดได้ คือ ปริ มาณจ่ายตํ!าสุ ด
(๒) กรณี ระบบการวัดปริ ม าณของของเหลวมี ไ ว้เพื! อรั บ ของเหลว ปริ ม าณน้อย
ที!สุดที!วดั ได้ คือ ปริ มาณรับตํ!าสุ ด
ทั<ง นี< ในกรณี ที! เป็ นมาตรวัดปริ ม าตรของเหลว มาตรวัดปริ ม าตรนํ<า หรื อมาตรวัด
ปริ มาตรก๊าซ ปริ มาณที!วดั มีหน่ วยเป็ นปริ มาตร และในกรณี ที!เป็ นมาตรวัดมวลโดยตรง ปริ มาณที!วดั
มีหน่วยเป็ นนํ<าหนัก
“มาตรวัดที! ใช้ในการขายปลี ก” หมายความว่า มาตรวัดที! ใช้ในการวัดปริ มาณการ
ส่ งจ่ายของเหลวโดยปกติไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร ต่อการส่ งจ่าย ๑ ครั<ง
“มาตรวัดที!ใช้ในการขายส่ ง” หมายความว่า มาตรวัดที!ใช้ในการวัดปริ มาณการส่ งจ่าย
ของเหลว ที!นอกเหนือจากมาตรวัดที!ใช้ในการขายปลีก
“ช่ วงอัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาด” หมายความว่า ค่าความแตกต่างของอัตราเผื!อเหลื อ
เผือ! ขาดระหว่างค่าสู งที!สุดของฝ่ ายมากและค่าตํ!าที!สุดของฝ่ ายน้อย

๔๑
“พิ สั ย ความคลาดเคลื! อ น”

หมายความว่ า ค่ า ความแตกต่ า งที! ม ากที! สุ ด ของ

ค่าความคลาดเคลื!อนที!วดั ได้
“อัตราการไหล” หมายความว่า ปริ ม าณของของเหลว นํ<า หรื อก๊ า ซ ที! ไ หลผ่า น
มาตรวัดต่อหนึ!งหน่วยเวลา
“อัตราการไหลสู งสุ ด” หมายความว่า อัตราการไหลสู งสุ ดที!มาตรวัดสามารถทํางาน
ได้ โดยไม่เกิ ดความเสี ยหายกับตัวมาตรวัด และความคลาดเคลื! อนของการวัดปริ มาตรของมาตรวัด
ไม่เกินไปกว่าอัตราเผือ! เหลือเผือ! ขาดที!กาํ หนด
“อัตราการไหลระบุ ” หมายความว่า อัตราการไหลที! ม าตรวัดทํา งานอย่า งปกติ
ทั<งต่อเนื! องและไม่ต่อเนื! องได้ โดยความคลาดเคลื!อนของมาตรวัดไม่เกินไปกว่าอัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
ที!กาํ หนดและอัตราการไหลระบุมีค่าเป็ น ๐.๕ เท่าของอัตราการไหลสู งสุ ด
“อัตราการไหลตํ!าสุ ด” หมายความว่า อัตราการไหลตํ!าสุ ดที!มาตรวัดสามารถทํางานได้
โดยความคลาดเคลื!อนของมาตรวัดไม่เกินไปกว่าอัตราเผือ! เหลือเผื!อขาดที!กาํ หนด
“อัตราการไหลเปลี!ยนช่วง” หมายความว่า ค่าอัตราการไหลที!แบ่งช่วงการไหลข้างตํ!า
และช่วงการไหลข้างสู ง และเป็ นจุดที!เปลี!ยนค่าอัตราเผือ! เหลือเผื!อขาดที!กาํ หนดตามช่วงการไหลนั<น ๆ
“ช่วงการไหลข้างตํ!า” หมายความว่า ช่วงการไหลที!ต!าํ กว่าอัตราการไหลเปลี!ยนช่วงไป
จนถึงอัตราการไหลตํ!าสุ ด
“ช่วงการไหลข้างสู ง” หมายความว่า ช่วงการไหลตั<งแต่อตั ราการไหลเปลี!ยนช่วง และ
ไม่เกินกว่าอัตราการไหลสู งสุ ด
“ขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง” หมายความว่า ขั<นหมายมาตราของส่ วนแสดง ค่าแบบ
แอนะล็อกหรื อส่ วนที!ละเอียดที!สุดของส่ วนแสดงค่าแบบดิ จิทลั และแบบกึ! งดิ จิทลั ที!เคลื! อนที!เร็ วที!สุด
และยังสามารถอ่านค่าได้
“ปริ มาตร ๑ รอบวัด” หมายความว่า ปริ มาตรของก๊าซเนื! องจากผลการวัดของมาตรวัด
จบรอบการทํางานของส่ วนวัด
“ค่ า ความคลาดเคลื! อนของการแสดงค่ า ” หมายความว่า ผลต่ า งของค่ า ปริ ม าตร
ซึ! งแสดงโดยส่ วนแสดงค่ากับค่าปริ มาตรจริ งของก๊าซ โดยแสดงค่าเป็ นร้อยละ

๔๒
ส่ วนที ๒
เครืองวัดความยาว

ข้ อ ๕๕ เครื! องวัดความยาวต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(๑) เครื! องวัดความยาวนั<นให้ทาํ ด้วยโลหะ ไม้เนื<อแข็ง ใยสังเคราะห์ หรื อวัสดุอื!นใดที!
สํานักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที!ใช้แทนกันได้
(๒) เครื! องวัดความยาวชนิ ดบรรทัดตรงที!ทาํ ด้วยไม้ หรื อวัสดุอื!นใดที!สํานักงานกลาง
ได้ตรวจสอบแล้วว่า มี คุณ สมบัติคล้า ยคลึ งกัน ถ้า ยาวตั<ง แต่ ๑ เมตรขึ< นไป ให้หุ้ม ปลายทั<ง สองของ
เครื! องวัดความยาวอย่างแน่นหนาด้วยโลหะที!มีความแข็งไม่นอ้ ยกว่าความแข็งของทองเหลือง และหนา
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ มิลลิเมตร
(๓) เครื! องวัดความยาวชนิดบรรทัดตรง ต้องทําให้เกลี<ยงเรี ยบ ตรง และพับม้วนไม่ได้
(๔) เครื! องวัด ความยาวที! พ ับ ได้ ต้ อ งทํา ให้ ทุ ก ส่ ว นหยุ ด ลงรอยต่ อ กัน พอดี
เมื!อกางขึงออก
(๕) ขั<นหมายมาตรา
(ก) ความยาวของขั<นหมายมาตราใหญ่ตอ้ งเห็นได้ชดั เจน อ่านง่าย มีลกั ษณะถาวร
และยาวกว่าขั<นหมายมาตราเล็ก
(ข) ความกว้างของขั<นหมายมาตราต้องไม่กว้างกว่ากึ! งหนึ! งของช่ องขั<นหมาย
มาตราเล็ ก สุ ด และไม่ เ กิ น ๐.๗๕ มิ ล ลิ เ มตร ถ้า ช่ อ งขั<น หมายมาตรากว้า งมากกว่า ๒ เซนติ เ มตร
ความกว้างของขั<นหมายมาตราต้องไม่มากกว่า ๒ มิลลิเมตร
(ค) ขั<นหมายมาตราทั<งปวงต้องทําให้ได้มุมฉากกับริ มของเครื! องวัดความยาว
(ง) ค่าขั<นหมายมาตราต้องมีค่า ๑ × ๑๐k หรื อ ๒ × ๑๐k หรื อ ๕ × ๑๐k เมตร โดย
ที! k เป็ นเลขจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ หรื อศูนย์
(๖) พิกดั กําลังของเครื! องวัดความยาวจะต้องมีค่าเท่ากับ ๐.๕ เมตร ๑ เมตร ๑.๕ เมตร
๒ เมตร ๒.๕ เมตร ๓ เมตร ๓.๕ เมตร ๔ เมตร ๔.๕ เมตร ๕ เมตร ๕.๕ เมตร ๖ เมตร ๖.๕ เมตร
๗ เมตร ๗.๕ เมตร ๘ เมตร ๘.๕ เมตร ๙ เมตร ๙.๕ เมตร หรื อค่าเลขจํานวนเต็มคูณด้วย ๕ เมตร ค่าใด
ค่าหนึ!ง
(๗) เครื! องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะม้วนกลับอัตโนมัติ ให้มีพิกดั กําลังตาม (๖)
แต่ไม่เกิน ๑๐ เมตร
(๘) เครื! องวัดความยาวชนิ ดบรรทัดตรง ให้มีพิกดั กําลังตาม (๖) แต่ไม่เกิน ๕ เมตร

๔๓
(๙) เครื! องวัดความยาวชนิ ดสายแถบที! ท าํ ด้วยใยแก้วสั ง เคราะห์ หรื อวัส ดุ อื!นใด
ที!สํานักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที!ใช้แทนกันได้ ให้มีพิกดั กําลังตาม (๖) แต่ไม่เกิ น
๑๐๐ เมตร และต้องทนแรงดึงได้ถึง ๒ กิโลกรัม
(๑๐) เครื! องวัดความยาวชนิดพับได้ ให้มีพิกดั กําลังตาม (๖) แต่ไม่เกิน ๕ เมตร
(๑๑) เครื! องวัดความยาวชนิ ดสายแถบโลหะและโซ่ ให้มีพิกดั กําลังตาม (๖) โดยเริ! ม
ตั<งแต่ ๕ เมตร และไม่เกิน ๒๐๐ เมตร และต้องทนแรงดึงได้ถึง ๕ กิโลกรัม
(๑๒) เครื! องวัดความยาวชนิ ดสายแถบโลหะที!ประกอบกับลูกดิ!ง ให้มีพิกดั กําลังตาม
(๖) โดยเริ! มตั<งแต่ ๕ เมตร และไม่เกิน ๕๐ เมตร และต้องทนแรงดึงได้อย่างน้อยเท่ากับนํ<าหนักของ
ลูกดิ!ง
(๑๓) เครื! องวัดความยาวตาม (๗) (๙) (๑๑) และ (๑๒) จะมีข< นั หมายมาตราเผือ! ก็ได้
(๑๔) อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรกและการให้คาํ รับรองชั<น
หลัง ให้เป็ นไปตามที!กาํ หนดไว้ดงั ต่อไปนี<
(ก) อัตราเผือ! เหลือเผือ! ขาดของช่องขั<นหมายมาตรา
๑) สําหรับเครื! องวัดความยาวตาม (๗) (๘) (๑๑) และ (๑๒) ให้มีท< งั ฝ่ ายมาก
และฝ่ ายน้อยตามตาราง ดังต่อไปนี<
ช่องขั<นหมายมาตรา
ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร
มากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร
มากกว่า ๑ เซนติเมตร

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
๐.๒ มิลลิเมตร
๐.๔ มิลลิเมตร
๐.๕ มิลลิเมตร

๒) สําหรับเครื! องวัดความยาวตาม (๙) และ (๑๐) ให้มีท< งั ฝ่ ายมากและฝ่ ายน้อย
ตามตาราง ดังต่อไปนี<
ช่องขั<นหมายมาตรา
ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร
มากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร
มากกว่า ๑ เซนติเมตร

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
๐.๓ มิลลิเมตร
๐.๖ มิลลิเมตร
๑.๐ มิลลิเมตร

๔๔
(ข) ช่ องขั<น หมายมาตราสองช่ อ งที! อยู่ติด กัน ต้องแตกต่ า งกัน ไม่ เกิ นอัตรา
เผือ! เหลือเผือ! ขาดตามที!กาํ หนดไว้ดงั ต่อไปนี<
๑) สําหรับเครื! องวัดความยาวตาม (๗) (๘) (๑๑) และ (๑๒) ให้มีท< งั ฝ่ ายมาก
และฝ่ ายน้อยตามตารางดังต่อไปนี<
ช่องขั<นหมายมาตรา
ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร
มากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร
มากกว่า ๑ เซนติเมตร

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
๐.๒ มิลลิเมตร
๐.๔ มิลลิเมตร
๐.๕ มิลลิเมตร

๒) สําหรับเครื! องวัดความยาวตาม (๙) และ (๑๐) ให้มีท< งั ฝ่ ายมากและฝ่ ายน้อย
ตามตารางดังต่อไปนี<
ช่องขั<นหมายมาตรา
ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร
มากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร
มากกว่า ๑ เซนติเมตร

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
๐.๓ มิลลิเมตร
๐.๖ มิลลิเมตร
๑.๐ มิลลิเมตร

(ค) อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดสําหรั บการให้คาํ รับ รองชั<นแรกและให้คาํ รั บ รอง
ชั<นหลังระหว่างขั<นหมายมาตราสองขั<นหมายมาตราที!ไม่ติดกัน และระหว่างขั<นหมายมาตราศูนย์ถึง
ขั<นหมายมาตราสู งสุ ด
๑) สําหรับเครื! องวัดความยาวตาม (๗) (๘) (๑๑) และ (๑๒) ให้มีท< งั ฝ่ าย
มากและฝ่ ายน้อยได้ไม่เกินกว่าค่าที!ได้จากการคํานวณตามสู ตร ๐.๓ + ๐.๒ L มิลลิเมตร เมื!อ L เท่ากับ
ค่าความยาวระหว่างขั<นหมายมาตรา โดยมีค่าเป็ นเลขจํานวนเต็มของหน่ วยเมตร ในกรณี ที!ไม่เป็ นเลข
จํานวนเต็มให้ปัดขึ<นเป็ นค่าของเลขจํานวนเต็ม
๒) สําหรับเครื! องวัดความยาวตาม (๙) และ (๑๐) ให้มีท< งั ฝ่ ายมากและ
ฝ่ ายน้อยได้ไม่เกินค่าที!ได้จากการคํานวณตามสู ตร ๐.๖ + ๐.๔ L มิลลิเมตร เมื!อ L เท่ากับ ค่าความยาว
ระหว่างขั<นหมายมาตรา โดยมีค่าเป็ นเลขจํานวนเต็มของหน่วยเมตร ในกรณี ที!ไม่เป็ นเลขจํานวนเต็มให้
ปั ดขึ<นเป็ นค่าของเลขจํานวนเต็ม

๔๕
(ง) อัต ราเผื!อ เหลื อเผื!อ ขาดระหว่า งขั<นหมายมาตราบนลู ก ดิ! ง ที! ป ระกอบกับ
สายแถบโลหะกับขั<นหมายมาตราบนสายโลหะที! ระยะห่ างไม่เกิ น ๑ เมตรนั<น ให้มีท< งั ฝ่ ายมากและ
ฝ่ ายน้อยได้ไม่เกินกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร
ส่ วนที ๓
มาตรวัดความยาว

ข้ อ ๕๖ มาตรวัดความยาวผ้าต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(๑) ตัวมาตรวัดต้องทําด้วยโลหะหรื อวัสดุอื!นใดที!สํานักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่า
มีคุณสมบัติที!ใช้แทนกันได้
(๒) เป็ นมาตรวัดที!บอกค่าความยาวได้ทนั ทีเมื!อเอาผ้าผ่านและถ้ามีที!แสดงค่าความยาว
หลายแห่งทุกแห่งต้องแสดงค่าความยาวได้ถูกต้องตรงกัน
(๓) ต้องมีลูกกลิ<งกดผ้าเพื!อให้ผา้ ที!ผา่ นมาตรวัดอยูใ่ นลักษณะตึง และสามารถดึงผ่าน
มาตรวัดได้โดยสะดวก
(๔) ขั<นหมายมาตรา
(ก) ความยาวขั<นหมายมาตราหลักต้องเห็นชัดเจน อ่านง่าย มีลกั ษณะถาวรและต้อง
ยาวกว่าขั<นหมายมาตรารอง
(ข) ความกว้างของขั<นหมายมาตรา ต้องไม่กว้างกว่าช่องว่างน้อยที!สุดระหว่างขั<น
หมายมาตรา และความกว้างของขั<นหมายมาตราหลักต้องไม่มากกว่า ๑.๕ เท่า ของความกว้างของขั<น
หมายมาตรารอง
(ค) ความกว้างของขั<นหมายมาตราเล็กสุ ดต้องไม่นอ้ ยกว่า ๐.๒ มิลลิเมตร
(ง) ช่องว่างระหว่างขั<นหมายมาตราต้องไม่นอ้ ยกว่า ๓ มิลลิเมตร
(๕) ตัวชี<ค่า
(ก) ปลายของตัวชี<ค่าต้องอยูใ่ นแนวขนานกับขั<นหมายมาตรา
(ข) ถ้าปลายของตัวชี< ค่าอยู่คนละระนาบกับขั<นหมายมาตรา ตัวชี< ค่าต้องยาวถึ ง
ขั<นหมายมาตราที!แสดงค่าความยาว
(ค) ถ้าปลายของตัวชี<ค่าอยูร่ ะนาบเดียวกันกับขั<นหมายมาตรา ตัวชี<ค่าต้องห่ างจาก
ขั<นหมายมาตราที!แสดงค่าความยาวร่ วมกับตัวชี<ค่านั<นไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร
(ง) ความกว้างของปลายของตัวชี<ค่าต้องไม่มากกว่าความกว้างของขั<นหมายมาตรา
เล็กสุ ด และต้องไม่เกิน ๐.๔ มิลลิเมตร

๔๖
(จ) ถ้าตัวชี<ค่าและขั<นหมายมาตราอยูต่ ่างระนาบกัน ปลายของตัวชี< ค่าต้องห่ างจาก
ระนาบของขั<นหมายมาตราไม่เกิน ๑.๕ มิลลิเมตร
(๖) ส่ วนแสดงค่าต้องสามารถตั<งศูนย์ได้โดยสะดวก และเมื!อตั<งศูนย์แล้วส่ วนแสดงค่า
ต้องไม่แสดงค่าอื!นนอกจากค่าศูนย์
(๗) อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรกและให้คาํ รับรองชั<นหลัง
ของมาตรวัดความยาวผ้า ให้มีท< งั ฝ่ ายมากและฝ่ ายน้อยได้ไม่เกินค่าที!ได้จากการคํานวณตามสู ตร ๐.๖+
๐.๔L มิลลิเมตร เมื!อ L เท่ากับค่าความยาวที!มาตรวัดแสดงโดยมีค่าเป็ นเลขจํานวนเต็มของหน่วยเมตร
ในกรณี ที!มาตรวัดไม่แสดงเป็ นเลขจํานวนเต็มให้ปัดขึ<นเป็ นเลขจํานวนเต็ม
ข้อ ๕๗ มาตรวัดความยาวแบบอัตโนมัติสําหรับวัดความสู งของระดับของของเหลว
ในถังเก็บต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(๑) มาตรวัดต้องทําด้วยวัสดุคุณภาพดีและไม่เป็ นอันตรายแก่ผใู ้ ช้งาน หรื อวัสดุอื!นใด
ที!สาํ นักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที!ใช้แทนกันได้
(๒) ส่ วนแสดงค่า
(ก) ส่ วนแสดงค่าต้องสามารถแสดงค่าปริ มาตรที!วดั ได้เป็ นตัวเลขทันทีที!ทาํ การวัด
(ข) แสดงค่ า หน่ ว ยความยาวด้ว ยตัว อัก ษรหรื อ สัญลักษณ์ได้อย่างชัดเจน
(ค) ค่าขั<นหมายมาตราอย่างน้อยที!สุดต้องอ่านได้ละเอียดถึง ๑ มิลลิเมตร
(ง) ส่ วนแสดงค่าแบบแอนะล็อกต้องมีช่องว่างระหว่างขั<นหมายมาตราไม่นอ้ ยกว่า
๑ มิลลิเมตร
(จ) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งต้องแสดงค่าสอดคล้องกัน
(ฉ) ให้นาํ ความใน (ข) (ค) และ (จ) มาใช้บงั คับกับส่ วนพิมพ์ค่าโดยอนุโลม
(๓) ส่ วนประกอบอื!นใดที!ไม่ได้กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงนี< หากนํามาใช้กบั เครื! องวัด
จะต้องไม่มีผลกระทบต่อความแม่นยําของการวัด
(๔) สามารถป้ องกันการรบกวนของสัญญาณคลื!นแม่เหล็กไฟฟ้ า และคลื!นความถี!วิทยุ
ไม่ให้มีผลต่อความแม่นยําของการวัด
(๕) เส้ นลวดหรื อสายแถบซึ! งแขวนไว้กบั ส่ วนตรวจวัดระดับของของเหลวแบบ
เคลื! อนที! ซึ! งม้วนเก็บอยู่ในชุ ดม้วนเก็ บ ต้องถู ก ดึ งออกหรื อม้วนเข้าได้อย่า งคล่ องตัวไม่ติดขัด และ
จะต้องตึงขณะทําการวัด
(๖) การเปลี! ยนแปลงตําแหน่ งของส่ วนตรวจวัดระดับของของเหลว อันเนื! องจาก
สภาวะแวดล้อม เช่น การสั!นสะเทือน อุณหภูมิ ความดันไอ หรื อการเปลี!ยนแปลงชนิ ดของของเหลว ภายใต้
สภาวะทํางานปกติ ต้องไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร

๔๗
(๗) การติดตั<งส่ วนตรวจวัดระดับของของเหลว
(ก) ในกรณี ที!ถ ังเก็ บมี ช่องทิ< งดิ! ง วัดระดับ ต้องติ ดตั<งส่ วนตรวจวัดระดับ ของ
ของเหลวใกล้ช่องทิ<งดิ!งวัดระดับ
(ข) ส่ วนตรวจวัดระดับของของเหลวแบบเคลื!อนที!ตอ้ งเคลื!อนที!ได้อย่างอิสระไป
พร้อมกับการเปลี!ยนแปลงระดับของของเหลว และอย่างสมดุลตลอดระยะเวลาการวัด
(๘) ให้นาํ ความในข้อ ๑๙ (๑๔) มาใช้บ งั คับ กับ มาตรวัดที! มี ส่วนประกอบเป็ น
อิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม
(๙) ความเที!ยงของมาตรวัดแบ่งเป็ น ๒ ชั<น ดังต่อไปนี<
(ก) ชั<น ๒ ใช้กบั มาตรวัดที!ใช้กบั ถังเก็บที!บรรจุปิโตรเลียมเหลวที!มีอุณหภูมิไม่ต!าํ
กว่า -๑๐ องศาเซลเซี ยส
(ข) ชั<น ๓ ใช้ก ับมาตรวัดที! ใช้กบั ถังเก็ บที! บ รรจุ ปิโตรเลี ยมเหลวที! มีอุณหภู มิ
ตํ!ากว่า–๑๐ องศาเซลเซี ยส
(๑๐) อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรกและการให้คาํ รั บรอง
ชั<นหลัง
(ก) ให้มีท< งั ฝ่ ายมากและฝ่ ายน้อยที!สภาวะทํางานปกติ ตามตารางดังต่อไปนี<
ชั<นความเที!ยง
ชั<น ๒
ชั<น ๓

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
B
ร้อยละ ๐.๐๔
ของระยะที!วดั
ร้อยละ ๐.๐๖
ของระยะที!วดั

D
๓ มิลลิเมตร
๔ มิลลิเมตร

ทั<งนี< เมื!ออัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาด B คือ ค่าอัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดสัมพัทธ์ และ
อัตราเผือ! เหลือเผือ! ขาด D คือ ค่าสัมบูรณ์ของค่าอัตราเผือ! เหลือเผื!อขาด
(ข) อัตราเผือ! เหลือเผือ! ขาดตาม (ก) จะต้องอยูภ่ ายใต้เงื!อนไขดังต่อไปนี<
๑) ในกรณี ที!ใช้มาตรวัดสําหรับการแสดงค่าระดับความสู งของของเหลว หรื อ
ระดับความสู งของที! ว่างภายในถังเก็บ ให้มีอตั ราเผื!อเหลื อเผื!อขาดทั<งฝ่ ายมากและฝ่ ายน้อยที! สภาวะ
ทํางานปกติเท่ากับค่า B หรื อค่า D ค่าใดค่าหนึ!งแล้วแต่วา่ ค่าใดจะสู งกว่า
๒) ในกรณี ที! ใช้มาตรวัดสําหรั บการแสดงค่าความแตกต่างของระยะวัด ๒
ระดับ ในทิ ศทางเดี ยวกัน ให้มี อตั ราเผื!อเหลื อเผื!อขาดทั<งฝ่ ายมากและฝ่ ายน้อยที! สภาวะทํา งานปกติ
เท่ากับค่า B หรื อค่า D ค่าใดค่าหนึ!งแล้วแต่วา่ ค่าใดจะสู งกว่า

๔๘
๓) ค่าดิสคริ มิเนชันของมาตรวัด
ก) มาตรวัดซึ! งมีช< นั ความเที!ยงชั<น ๒ ต้องแสดงค่าเปลี!ยนแปลงไป
อย่างน้อย ๑ มิลลิเมตร เมื!อระดับของเหลวเปลี!ยนแปลงไป ๒ มิลลิเมตร
ข) มาตรวัดซึ! งมีช< นั ความเที!ยงชั<น ๓ ต้องแสดงค่าเปลี! ยนแปลงไป
อย่างน้อย ๑ มิลลิเมตร เมื!อระดับของของเหลวเปลี!ยนแปลงไป ๓ มิลลิเมตร
๔) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหรื อส่ วนพิมพ์ค่าหลายแห่ งความคลาดเคลื!อนของส่ วน
แสดงค่าหรื อส่ วนพิมพ์ค่าต้องไม่เกินอัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดตาม ๑) หรื อ ๒) และ ผลต่างของส่ วน
แสดงค่าหรื อส่ วนพิมพ์ค่าต้องไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร
(๑๑) การแสดงเครื! องหมาย ต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี< ให้สามารถอ่านได้ง่าย
ชัดเจน และมีลกั ษณะถาวร
(ก) สภาวะทํางานปกติ
(ข) ขอบเขตการวัด
(ค) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวดหรื อความหนาของสายแถบ
(ง) นํ<าหนักของส่ วนตรวจวัดระดับของของเหลว
(จ) ช่วงความถี! สําหรับมาตรวัดแบบใช้คลื!นแม่เหล็กไฟฟ้ าหรื อคลื!นเสี ยง
ส่ วนที ๔
มาตรวัดปริมาตรของเหลว

ข้ อ ๕๘ ในส่ วนนี<
“ของเหลว” หมายความว่า นํ<ามันเชื<อเพลิง นํ<ามันหล่อลื!น และก๊าซปิ โตรเลียมเหลวแต่
ไม่รวมถึงนํ<า
ข้อ ๕๙ ส่ วนแสดงค่าและส่ วนพิมพ์ค่าของมาตรวัดปริ มาตรของเหลวต้องมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี<
(๑) ต้องมีส่วนแสดงค่าหลัก
(๒) ส่ วนแสดงค่าต้องแสดงชื! อหรื อสัญลักษณ์ ของหน่วยที!ใช้ในการวัด ค่าขั<นหมาย
มาตรา ให้แสดงเป็ นค่า ๑ × ๑๐k ๒ × ๑๐ k หรื อ ๕ × ๑๐ k โดยที! k เป็ นเลขจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ
หรื อศูนย์
(๓) ส่ วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก
(ก) ขั<นหมายมาตรา
๑) ขั<น หมายมาตราหลัก และขั<น หมายมาตรารองต้อ งมี ค วามยาว
แตกต่า งกัน เพื!อให้ง่ ายต่อการอ่า นค่า ทั<ง นี< ขั<นหมายมาตราหลักต้องมี ความยาวมากกว่าขั<นหมาย
มาตรารอง

๔๙
๒) ขั<น หมายมาตราที! ถู ก ต้อ งสอดคล้อ งกัน ต้อ งมี ข นาดความกว้า ง
เท่ากัน เป็ นเส้นตรงสมํ!าเสมอ มีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๐.๒ มิลลิเมตร และต้องไม่เกินช่องว่างระหว่าง
ขั<นหมายมาตราตํ!าสุ ด ๒ ขั<นหมายมาตรา ที!อยูต่ ิดกัน
๓) ขั<นหมายมาตราหลักต้องมีความกว้างไม่เกิน ๑.๕ เท่าของขั<นหมาย
มาตรารอง
๔) ช่องว่างระหว่างขั<นหมายมาตราต้องไม่นอ้ ยกว่า ๒ มิลลิเมตร
(ข) ตัวชี<ค่า
๑) ตัวชี<ค่าต้องอยูใ่ นแนวขนานกับขั<นหมายมาตรา
๒) ถ้าตัวชี< ค่าอยูค่ นละระนาบกับขั<นหมายมาตรา ปลายของตัวชี<ค่าจะต้อง
ยาวถึงขั<นหมายมาตราที!แสดงค่าปริ มาตร
๓) ถ้าตัวชี< ค่าอยูร่ ะนาบเดี ยวกันกับขั<นหมายมาตรา ปลายของตัวชี< ค่าต้อง
ห่างจากขั<นหมายมาตราไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร
๔) ความกว้าง
ก) ปลายของตัวชี< ค่าต้องมี ความกว้างไม่เกิ นความกว้างของขั<นหมาย
มาตราที!กว้างที!สุด
ข) กรณี ที!ตวั ชี< ค่าเป็ นเข็ม ปลายของตัวชี< ค่าต้องมี ความกว้างสมํ!าเสมอ
ตลอดแนวจนทับกันได้สนิทกับขั<นหมายมาตรา
๕) ถ้าตัวชี<ค่าและขั<นหมายมาตราอยูต่ ่างระนาบกัน ระยะห่างระหว่างตัวชี< ค่า
และระนาบของขั<นหมายมาตรา ต้องไม่เกิน ๑.๕ มิลลิเมตร
(๔) ส่ วนแสดงค่าแบบดิ จิทลั ต้องแสดงผลการวัดอย่างต่อเนื! องในขณะที!ทาํ การวัด
ปริ มาตรของของเหลวเพื!อการซื< อขาย
(๕) ส่ วนตั<งศูนย์สาํ หรับส่ วนแสดงค่าปริ มาตร
(ก) ส่ วนแสดงค่าปริ มาตรอาจให้มีส่วนตั<งศูนย์ ซึ! งสามารถปรับด้วยมือหรื อ
ด้วยระบบอัตโนมัติก็ได้
(ข) เมื!อเริ! มทําการตั<งศูนย์ ส่ วนแสดงค่าปริ มาตรต้องแสดงผลไม่แตกต่างไปจาก
ผลการวัดที!ปรากฏอยูเ่ ดิม และจะแสดงค่าศูนย์เมื!อการตั<งศูนย์เสร็ จสมบูรณ์
(ค) ส่ วนตั<ง ศูนย์ตอ้ งไม่ท าํ ให้เกิ ดการเปลี! ยนแปลงใด ๆ ต่ อผลการวัด เว้นแต่
การเปลี!ยนไปแสดงค่าศูนย์
(ง) ในขณะที!ทาํ การวัด ต้องไม่มีวธิ ี การใดที!สามารถปรับส่ วนแสดงค่าปริ มาตรให้
แสดงค่าเป็ นศูนย์ได้
(จ) ในกรณี ที!เป็ นส่ วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก การแสดงค่าปริ มาตรหลังจากการ
ตั<งศูนย์ ให้มีความคลาดเคลื!อนได้ไม่เกินกึ!งหนึ! งของอัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการวัดปริ มาณน้อย
ที!สุดที!วดั ได้ของระบบ
(ฉ) ในกรณี ที!เป็ นส่ วนแสดงค่าแบบดิ จิทลั การแสดงค่าปริ มาตรหลังจากการตั<ง
ศูนย์ตอ้ งไม่มีความคลาดเคลื!อนและต้องแสดงค่าเป็ นศูนย์เท่านั<น

๕๐
(๖) มาตรวัดที!ใช้ในการขายปลีก
(ก) การแสดงค่าปริ มาตรส่ งจ่าย ก่ อนทําการส่ งจ่ายส่ วนแสดงค่าปริ มาตรต้อง
แสดงค่าศูนย์ และเมื!อเริ! มทําการส่ งจ่ายส่ วนแสดงค่าปริ มาตรต้องแสดงปริ มาตรการส่ งจ่ายขณะนั<นบน
ส่ วนแสดงค่า
(ข) มาตรวัดที!คาํ นวณราคาได้ตอ้ งแสดงราคาต่อหน่วยอย่างถูกต้องตรงตามชนิ ด
ของผลิตภัณฑ์ก่อนทําการส่ งจ่ายทุกครั<ง
(ค) ส่ วนคํานวณราคา
๑) ต้องคํานวณราคาทั<งหมดตามราคาต่อหน่วยของการซื< อขายใน แต่ละ
ครั<งขณะทําการวัด
๒) การแสดงราคาซื< อขายรวมตามปริ มาตรส่ งจ่ายใด ๆ ต้องแสดงค่าได้
เที!ยงตรงโดยมีความคลาดเคลื!อนฝ่ ายมากหรื อฝ่ ายน้อยไม่เกินผลคูณของ ๐.๐๕ ลิตร กับราคาต่อหน่วย
(ง) การแสดงราคาต่อหน่วย ในกรณี ที!มาตรวัดแต่ละเครื! องใช้วดั ปริ มาตรส่ งจ่าย
ของผลิ ตภัณ ฑ์แตกต่ า งกัน แต่ ใ ช้ส่ วนแสดงค่ า ชุ ดเดี ย วร่ วมกัน ก่ อนทํา การวัดปริ ม าตรส่ ง จ่ า ยของ
ผลิ ตภัณฑ์ใดในแต่ละครั<ง ส่ วนแสดงค่าต้องแสดงราคาต่อหน่ วยของผลิ ตภัณฑ์น< นั และในขณะที!ทาํ
การวัดต้องไม่มีวธิ ี การใดที!สามารถปรับเปลี!ยนการแสดงราคาต่อหน่วยได้
(จ) การแสดงปริ มาตรรวมและราคาซื< อขายรวม สําหรับการซื< อขายครั<งหนึ! ง ๆ เมื!อ
การวัดปริ มาตรส่ งจ่ายเสร็ จสิ< นลง ส่ วนแสดงค่าต้องแสดงปริ มาตรส่ งจ่ายรวมและราคาซื< อขายรวมเป็ น
เวลาอย่างน้อย ๕ นาที หรื อจนกระทัง! มีการซื< อขายครั<งต่อไป
(ฉ) ในกรณี ที!มีส่วนพิมพ์ค่าประกอบเข้ากับอุปกรณ์ส่งจ่ายนํ<ามัน การพิมพ์
ข้อมูลการส่ งจ่ายผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี<
๑) ปริ มาตรส่ งจ่ายทั<งหมด
๒) ราคาต่อหน่วย
๓) ราคาซื< อขายรวม
๔) ชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น ชื!อ สัญลักษณ์ อักษรย่อ หรื อเลขรหัส
(๗) มาตรวัดที!ใช้ในการขายส่ งหากคํานวณราคาได้ตอ้ งพิมพ์หรื อแสดงราคาซื< อขาย
รวมสอดคล้องกับผลการคํานวณทางคณิ ตศาสตร์
ข้ อ ๖๐ มาตรวัดปริ มาตรของเหลวต้องมี อุปกรณ์ ควบและอุปกรณ์ เสริ มที! มีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี<
(๑) เครื! องกําจัดไอหรื ออากาศ หรื อวิธีการอัตโนมัติอื!นที!ป้องกันไม่ให้ไอหรื ออากาศ
ผ่านเข้าไปในมาตรวัดขณะทําการวัด
(๒) วาล์วป้ องกันการไหลย้อนกลับหรื อวิธีการป้ องกันการไหลย้อนกลับใดๆ ไม่ให้
ของเหลวไหลย้อนกลับสู่ มาตรวัดอีก

๕๑
(๓) สําหรับมาตรวัดปริ มาตรนํ<ามันหล่อลื! น เมื!อระดับของแหล่งจ่ายนํ<ามันหล่อลื! น
ลดระดับตํ!าลงจนมีผลต่อความแม่นยําของการวัด มาตรวัดต้องมีอุปกรณ์ที!หยุดทํางานได้โดยอัตโนมัติ
หรื อมีสัญญาณเตือนที!เห็นได้ชดั เจน
(๔) สําหรับมาตรวัดมวลโดยตรง หากต้องการแสดงค่าเป็ นปริ มาตร มาตรวัดมวล โดยตรง
ต้องมีวิธีการอัตโนมัติที!สามารถวัดค่าและแก้ไขค่าความหนาแน่ นของผลิ ตภัณฑ์ในขณะที!ทาํ การวัด
เมื!อการเปลี!ยนแปลงความหนาแน่นมีผลต่อความแม่นยําของการวัด
ข้ อ ๖๑ มาตรวัดปริ มาตรของเหลวอาจมี อุปกรณ์ ควบและอุ ปกรณ์ เสริ มที!มีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี<
(๑) กลไกการหยุดการส่ งจ่าย
(ก) ต้องสามารถหยุดการส่ งจ่ายได้แม่นยํา และในกรณี ที!มาตรวัดสามารถตั<งค่า
ล่วงหน้าได้ เมื!อหยุดการส่ งจ่าย ส่ วนแสดงค่าต้องแสดงปริ มาตรส่ งจ่ายตรงกับค่าที!ได้ต< งั ไว้ล่วงหน้า
(ข) ส่ วนกําหนดการหยุดต้องทําให้กลไกการหยุดสามารถปรับระยะการหยุดได้
เพื!อให้ปริ มาตรส่ งจ่ายอยูใ่ นขอบเขตที!กาํ หนด
(๒) มาตรวัดที! ใช้ในการขายส่ งซึ! งประกอบด้วยเครื! องชดเชยอุณหภูมิอตั โนมัติ
(ก) การแสดงค่าและการพิมพ์ค่าการวัดปริ มาตรที!อุณหภูมิใดๆ ให้แสดงเป็ นค่า
ปริ มาตรที!อุณหภูมิพ<ืนฐาน
(ข) ต้องมีวิธีการที!สามารถยับยั<งการทํางานของเครื! องชดเชยอุณหภูมิอตั โนมัติ
เพื!อให้มาตรวัดแสดงค่าและพิมพ์ค่าปริ มาตรที!วดั ได้ตามอุณหภูมิน< นั ๆ ได้
(ค) เครื! องชดเชยอุณหภูมิอตั โนมัติตอ้ งวัดอุณหภูมิของของเหลวภายในห้องวัด
ของเหลว หรื อในตําแหน่งท่อทางเข้าหรื อทางออกที!อยูต่ ิดกับมาตรวัด
(ง) ระบบชดเชยอุณหภูมิอตั โนมัติตอ้ งมีที!สําหรับผนึ กเพื!อป้ องกันไม่ให้สามารถ
ปรับแต่งค่าได้
(๓) เครื! องวัดอุณหภูมิ เครื! องวัดความดัน และเครื! องวัดความหนาแน่ น ซึ! งทํางาน
ร่ วมกับระบบการวัดปริ มาตรของเหลวในแต่ละชั<นความเที!ยง หากมี ผลกระทบใด ๆ ต่อการวัดของ
มาตรวัด จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที!รัฐมนตรี กาํ หนด
ข้ อ ๖๒ ท่อส่ งจ่ายและวาล์วต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(๑) ต้องไม่ทาํ ให้ของเหลวที!วดั ปริ มาตรแล้วเกิดการเบี!ยงเบนออกจากห้องวัด หรื อท่อ
ส่ งจ่ายได้
(๒) ในกรณี ที!มีการติ ดตั<ง ท่อส่ งจ่ายสองทางขึ<นไป ต้องมี วิธีการอัตโนมัติเพื!อให้
(ก) ในขณะทําการส่ งจ่าย ของเหลวต้องไหลออกจากทางส่ งจ่ายได้เพียง ทางเดียว
เท่านั<น
(ข) อุ ป กรณ์ ที! ใ ช้ ค วบคุ ม ทิ ศ ทางการไหลต้อ งแสดงทิ ศ ทางการไหลอย่ า ง
ชัดเจน

๕๒
ข้ อ ๖๓ มาตรวัดปริ มาตรของเหลวต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี<
(๑) ระบบการวัดปริ มาตรของเหลวต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี< ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและ
ลบเลือนได้ยาก
(ก) ปี ที!ผลิต
(ข) ปริ มาณน้อยที!สุดที!วดั ได้ของระบบ
(ค) อัตราการไหลตํ!าสุ ดและอัตราการไหลสู งสุ ด
(ง) ความดันของเหลวตํ!าสุ ดและสู งสุ ด
(จ) ช่วงอุณหภูมิของเหลวที!วดั
(ฉ) ช่วงความหนืดหรื อชนิดผลิตภัณฑ์ที!ใช้งาน
(๒) ถ้ามาตรวัดมี เครื! องชดเชยอุ ณหภูมิ ต้องแสดงอุ ณหภูมิและความดันที! สภาวะ
พื<นฐานอย่างชัดเจนใกล้กบั ส่ วนแสดงค่าปริ มาตร
(๓) ถ้ามาตรวัดประกอบด้วยเครื! องชดเชยอุณหภูมิอตั โนมัติ ต้องมีเครื! องหมายหรื อ
สัญลักษณ์ แสดงบนส่ วนแสดงค่า และส่ วนพิ มพ์ค่า อย่างชัดเจนว่าค่ าปริ ม าตรแสดงเป็ นปริ มาตรที!
อุณหภูมิพ<ืนฐาน
(๔) เมื!อทําการติดตั<งมาตรวัดพร้อมใช้งานแล้วมาตรวัดที!ใช้ในการขายปลีกที!มีอตั รา
การไหลสู งสุ ดเท่ากับ ๑๐๐ ลิตรต่อนาทีข< ึนไป ต้องแสดงอัตราการไหลตํ!าสุ ดและอัตราการไหลสู งสุ ด
ให้เห็นได้อย่างชัดเจนบนมาตรวัดและอัตราการไหลตํ!าสุ ดต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของ
อัตราการไหลสู งสุ ด
(๕)

ถ้า มาตรวัด หลายเครื! อ งทํา งานโดยใช้ ส่ ว นประกอบร่ ว มกัน ต้อ งแสดง

ข้อกําหนดในแต่ละส่ วนของระบบ และอาจจะแสดงร่ วมกันบนแผ่นข้อมูลเดียวกันก็ได้
ข้ อ ๖๔ ความเที!ยงของมาตรวัดปริ มาตรของเหลว แบ่งเป็ น ๒ ชั<น คือ
(๑) ชั<น ๐.๕
(๒) ชั<น ๑.๐

๕๓
ข้ อ ๖๕ หลักเกณฑ์การแบ่งชั<นความเที!ยงของมาตรวัดปริ มาตรของเหลวให้เป็ นไป
ตามตาราง ดังต่อไปนี<
ประเภทของมาตรวัด

ชั<นความเที!ยง

มาตรวัดปริ มาตรก๊าซปิ โตรเลียมเหลว

ชั<น ๑.๐

มาตรวัดปริ มาตรนํ<ามันเชื< อเพลิงและมาตรวัดปริ มาตรนํ<ามัน
หล่อลื!น มีอตั ราการไหลสู งสุ ดไม่เกิน ๒๐ ลิตร/ชัว! โมง

ชั<น ๑.๐

มาตรวัดปริ มาตรนํ<ามันเชื< อเพลิงและมาตรวัดปริ มาตรนํ<ามัน
หล่อลื!น มีความหนื ดพลศาสตร์ มากกว่า ๑๐๐๐ mPa.s

ชั<น ๑.๐

มาตรวัดปริ มาตรนํ<ามันเชื< อเพลิงและมาตรวัดปริ มาตรนํ<ามัน
หล่อลื!น ที!มีอตั ราการไหลสู งสุ ดมากกว่า ๒๐ ลิตร/ชัว! โมง และมีความหนืด
พลศาสตร์ ไม่เกิน ๑๐๐๐ mPa.s อาทิ มาตรวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที!เป็ น
ของเหลว ณ สภาวะอุณหภูมิและความดันปกติ

ชั<น ๐.๕

ข้ อ ๖๖ ให้อตั ราเผือ! เหลือเผือ! ขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรกและการให้คาํ รับรอง
ชั<นหลังของมาตรวัดปริ มาตรของเหลว เป็ นไปตามที!กาํ หนดไว้ ดังต่อไปนี<
(๑) มาตรวัดที! ได้ติดตั<งเข้าระบบการวัดปริ มาตรของเหลวแล้ว ให้อตั ราเผื!อเหลื อ
เผือ! ขาดมีท< งั ฝ่ ายมากและฝ่ ายน้อยตามตารางดังต่อไปนี<
ปริ มาณที!ทดสอบ
(V)
(ลิตร)
๐.๐๒ ถึง ๐.๑
๐.๑ ถึง ๐.๒
๐.๒ ถึง ๐.๔
๐.๔ ถึง ๑
๑ ถึง ๒
ตั<งแต่ ๒ ขึ<นไป

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
ชั<นความเที!ยง ชั<น ๐.๕

ชั<นความเที!ยง ชั<น ๑.๐

๒ มิลลิลิตร
๐.๐๒ V
๔ มิลลิลิตร
๐.๐๑ V
๑๐ มิลลิลิตร
๐.๐๐๕ V

๔ มิลลิลิตร
๐.๐๔ V
๘ มิลลิลิตร
๐.๐๒ V
๒๐ มิลลิลิตร
๐.๐๑ V

๕๔

(๒) มาตรวัด ที! ย ัง ไม่ ไ ด้ ติ ด ตั<ง เข้า ระบบการวัด ปริ มาตรของเหลว ให้ อ ัต รา
เผื!อเหลื อเผื!อขาดเป็ นกึ! งหนึ! งของอัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดตาม (๑) แต่ตอ้ งไม่ต! าํ กว่าร้ อยละ ๐.๓ ของ
ปริ มาตรที!ทดสอบ
(๓) มาตรวัดที!ได้ติดตั<งเข้าระบบการวัดปริ มาตรของเหลวแล้ว ให้อตั ราเผื!อเหลือเผื!อ
ขาดสําหรับปริ มาณน้อยที!สุดที!วดั ได้ของระบบเป็ นสองเท่าของอัตราเผื!อเหลือเผือ! ขาดตาม (๑)
(๔) มาตรวัดที!ยงั ไม่ได้ติดตั<งเข้าระบบการวัดปริ มาตรของเหลว ให้อตั ราเผื!อเหลื อ
เผือ! ขาดสําหรับปริ มาณน้อยที!สุดที!วดั ได้ของระบบเป็ นสองเท่าของอัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดตาม (๒)
(๕) อัต ราเผื! อ เหลื อ เผื! อ ขาดของมาตรวัด ไม่ ว่า กรณี ใ ด ๆ จะต้อ งกํา หนดให้ มี
ค่าไม่นอ้ ยกว่าอัตราเผือ! เหลือเผือ! ขาดสําหรับปริ มาณน้อยที!สุดที!วดั ได้ของระบบ
(๖) ค่าความคลาดเคลื!อนของมาตรวัดทุกอัตราการไหลที!คลาดเคลื!อนในฝ่ ายเดียวกัน
อย่างน้อยต้องมีค่าใดค่าหนึ!งไม่เกินกึ!งหนึ!งของอัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
(๗) พิสัยความคลาดเคลื! อนของระบบการวัดปริ มาตรของเหลว ต้องไม่เกินกึ! งหนึ! ง
ของช่วงอัตราเผือ! เหลือเผือ! ขาด
(๘) อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดอาจจะกํา หนดให้น้อยกว่าหรื อมากกว่านี< ก็ได้ ถ้า การ
ทดสอบความถูกต้องของมาตรวัดทดสอบด้วยของเหลวต่างชนิ ดกับของเหลวที!จะใช้กบั มาตรวัดนี< ทั<งนี<
ตามที!รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
(๙) ผลการวัดปริ มาตรของของเหลวที!มีปริ มาตรไม่น้อยกว่าห้าเท่าของปริ มาณน้อย
ที!สุดที!วดั ได้ของระบบ มาตรวัดต้องมีความสามารถในการทําซํ<าได้ไม่เกิ น ๒ ใน ๕ เท่า ของค่าอัตรา
เผือ! เหลือเผือ! ขาดตาม (๑) หรื อ (๒) แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๖๗ มาตรวัด ปริ มาตรนํ< ามั น เชื< อเพลิ ง ตามสถานี บ ริ การต้ อ งมี ล ั ก ษณะ
เพิ!มเติม ดังต่อไปนี<ดว้ ย
(๑) ต้องออกแบบให้มีอตั ราส่ วนของอัตราการไหลสู งสุ ดต่ออัตราการไหลตํ!าสุ ดไม่
น้อยกว่า ๑๐ ต่อ ๑
(๒) ก่อนทําการส่ งจ่ายนํ<ามันเชื< อเพลิง ส่ วนแสดงค่าปริ มาตรและส่ วนแสดงราคาซื< อ
ขายรวมต้องแสดงค่าศูนย์
(๓) ในกรณี ที!ระบบการวัดปริ ม าตรของเหลวมี อตั ราการไหลสู ง สุ ดไม่เกิ น ๓.๖
ลูกบาศก์เมตร/ชัว! โมง ปริ มาตรจ่ายตํ!าสุ ดต้องไม่เกิน ๕ ลิตร
มิให้นาํ ความในข้อ ๖๖ (๙) มาใช้บงั คับกับมาตรวัดปริ มาตรนํ<ามันเชื< อเพลิงตามสถานี
บริ การ

๕๕
ข้ อ ๖๘ มาต รวั ด ปริ มาตรก๊ าซ ปิ โ ตรเลี ย มเหล ว ต้ อ งมี ลั ก ษ ณะ เ พิ! ม เติ ม
ดังต่อไปนี<ดว้ ย
(๑) ระบบการวัดปริ มาตร
(ก) ต้องมีส่วนรักษาสถานะของเหลว เพื!อรักษาสถานะของก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ให้อยูใ่ นสถานะของเหลวตลอดช่วงทําการวัด และถ้าส่ วนนี< สามารถปรับแต่งได้ตอ้ งมีผนึ กเพื!อป้ องกัน
การแก้ไขหลังจากปรับแต่งแล้ว
(ข) มาตรวัดปริ มาตรอาจมีส่วนประกอบดังต่อไปนี<ก็ได้
๑) หลุมใส่ เครื! องวัดอุณหภูมิ
๒) เครื! องชดเชยอุณหภูมิอตั โนมัติ ซึ! งมีลกั ษณะการทํางานดังต่อไปนี<
ก) การแสดงค่าและการพิมพ์ค่าการวัดปริ มาตรที!อุณหภูมิใด ๆ ให้แสดง
เป็ นค่าปริ มาตรที!สภาวะพื<นฐาน โดยส่ วนแสดงค่าหรื อส่ วนพิมพ์ค่าต้องแสดงไว้อย่างชัดเจนและเห็ น
ได้ชดั ว่าปริ มาตรที!ถูกจ่ายออกไปดังกล่าวได้รับการแก้ไขไปยังค่าปริ มาตรที!สภาวะพื<นฐาน
ข) ต้องมี วิธีการที! สามารถยับยั<งการทํางานของเครื! องชดเชยอุ ณหภูมิ
อัตโนมัติ เพื!อให้มาตรวัดแสดงค่าและพิมพ์ค่าปริ มาตรที!วดั ได้ที!สภาวะขณะวัด
ค) เครื! องชดเชยอุ ณหภู มิอตั โนมัติตอ้ งวัดอุ ณหภูมิของของเหลวที! อยู่
ภายในห้องวัดของเหลว หรื อในตําแหน่งท่อทางเข้าหรื อทางออกที!อยูต่ ิดกับมาตรวัด
ง) เครื! องชดเชยอุณหภูมิอตั โนมัติ ต้องมีที!สําหรับผนึ กเพื!อไม่ให้สามารถ
ถอดเครื! องชดเชยอุ ณหภู มิอตั โนมัติออกจากระบบการวัดปริ ม าตร รวมทั<ง ทําให้ไ ม่สามารถทํา การ
ปรับแต่งใดๆ ได้
๓) เครื! องวัดอุณหภูมิซ! ึ งทํางานร่ วมกับเครื! องชดเชยอุณหภูมิอตั โนมัติ ต้องอ่าน
ได้ละเอียดอย่างน้อยที!สุด ๐.๕ องศาเซลเซี ยส
(๒) มาตรวัดที!ใช้ในการขายปลีกต้องออกแบบให้มีอตั ราส่ วนของอัตราการไหล
สู งสุ ดต่ออัตราการไหลตํ!าสุ ดไม่น้อยกว่า ๑๐ ต่อ ๑ และถ้าทําการติ ดตั<งใช้งานแล้วต้องมี อตั ราส่ วน
ดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า ๕ ต่อ ๑
ส่ วนที ๕
มาตรวัดมวลโดยตรง

ข้ อ ๖๙ ระบบการวัดมวลของเหลวต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(๑) อัตราส่ วนระหว่างอัตราการไหลสู งสุ ดกับอัตราการไหลตํ!าสุ ดสํา หรั บระบบ
การวัด
(ก) ในกรณี ก๊าซเหลว ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๕ ต่อ ๑
(ข) ในกรณี ที!ไม่ใช่ก๊าซเหลว ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ต่อ ๑

๕๖
(๒) ต้องมีวิธีการปรับแต่งมาตรวัดมวลโดยตรงเพื!อปรับเปลี!ยนค่าอัตราส่ วนระหว่าง
ปริ มาณที! แสดงกับ ปริ ม าณของของเหลวที! วดั ได้จริ งโดยระบบการวัดของมาตรวัด ซึ! งวิธีก ารปรั บ
แต่งดังกล่าวต้องไม่ใช้ระบบท่อทางลัดและต้องมีผนึกเพื!อป้ องกันการปรับแต่งในภายหลัง
(๓) ส่ วนแสดงค่า
(ก) ต้องมีส่วนแสดงค่าหลัก
(ข) ส่ วนแสดงค่าต้องแสดงชื!อหรื อสัญลักษณ์ของหน่วยที!ใช้ในการวัด
(ค) ค่าขั<นหมายมาตราให้แสดงเป็ นค่า ๑ × ๑๐k ๒ × ๑๐ k หรื อ ๕ × ๑๐ k
โดย k เป็ นเลขจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ หรื อศูนย์
(ง) ค่าขั<นหมายมาตราต้องไม่มากกว่าร้ อยละ ๐.๕ ของปริ มาณน้อยที!สุดที!วดั ได้
ของระบบ
(จ) การแสดงค่าแบบดิ จิทลั ให้แสดงตัวเลขอย่างน้อย ๑ ตําแหน่ งที!ตาํ แหน่งขวา
สุ ด โดยให้มีเครื! องหมายจุดทศนิ ยม (.) หรื อเครื! องหมายจุลภาค (,) คัน! ระหว่างเลขจํานวนเต็มและเลข
หลังจุดทศนิ ยม และในการแสดงค่านี< ตอ้ งแสดงตัวเลขทางซ้ายของเครื! องหมายจุดทศนิ ยมอย่างน้อย ๑
ตําแหน่ง และแสดงตัวเลขทางขวาของเครื! องหมายทุกตําแหน่ ง สําหรับการแสดงค่าศูนย์อาจแสดงโดย
เลขศูนย์ ๑ ตําแหน่งทางขวาสุ ดโดยไม่ตอ้ งมีเครื! องหมายก็ได้
(ฉ) ส่ วนแสดงค่าต้องมีวิธีการตั<งศูนย์อย่างถูกต้องไม่ว่าโดยวิธีอตั โนมัติ หรื อไม่
เว้นแต่ในกรณี ที!เป็ นส่ วนแสดงค่าของมาตรวัดที!ติดตั<งอยูใ่ นระบบขนส่ งทางท่อ
(ช) ให้นาํ ความในข้อ ๕๙ (๕) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) มาใช้บงั คับกับส่ วนตั<งศูนย์ของ
ส่ วนแสดงค่าโดยอนุโลม
(๔) ส่ ว นคํา นวณราคาต้อ งแสดงราคาต่ อ หน่ วยอย่า งถู ก ต้องตรงตามชนิ ด ของ
ผลิตภัณฑ์ก่อนทําการส่ งจ่ายทุกครั<ง
(๕) การแสดงปริ มาณและราคาซื< อขายรวมสําหรับการซื< อขายครั<งหนึ! ง ๆ เมื!อการวัด
ปริ มาณส่ งจ่ายเสร็ จสิ< นลง ต้องแสดงปริ มาณส่ งจ่ายรวมและราคาซื< อขายรวมเป็ นเวลาอย่างน้อย ๕ นาที
หรื อจนกว่าจะมีการซื<อขายครั<งต่อไป
ข้ อ ๗๐ ในกรณี ที!ระบบการวัดมวลของเหลวมีส่วนพิมพ์ค่าหรื อเครื! องบันทึกการเก็บ
เงิน ส่ วนพิมพ์ค่าหรื อเครื! องบันทึกการเก็บเงินนั<นต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(๑) มีข< นั หมายมาตราเท่ากับส่ วนแสดงค่า
(๒) พิมพ์ผลการวัดให้ตรงกับผลการวัดซึ! งแสดงโดยส่ วนแสดงค่า

๕๗
(๓) พิมพ์ผลการวัดเมื!อการวัดเสร็ จสิ< นสมบูรณ์
(๔) แสดงรายละเอียดการพิมพ์ผลการวัด ดังต่อไปนี<
(ก) ปริ มาณการส่ งจ่ายทั<งหมด
(ข) ราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์
(ค) ราคาซื<อขายรวม
(ง) ข้อมูลบ่งบอกชนิดของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ชื!อ สัญลักษณ์ อักษรย่อ หรื อ
รหัสสิ นค้า
(จ) วัน เดือน ปี ที!จาํ หน่าย
ข้ อ ๗๑ มาตรวัดมวลโดยตรงต้องมีส่วนแก้ไขค่าความหนาแน่ นของของเหลวที!ทาํ
การวัด และส่ วนประกอบตามข้อ ๖๘ (๑) (ก)
ข้ อ ๗๒ ให้นาํ ความในข้อ ๖๒ (๑) และ (๒) มาใช้บงั คับกับท่อส่ งจ่ายและ วาล์วของ
มาตรวัดมวลโดยตรง โดยอนุโลม
ข้ อ ๗๓ ระบบการวั ด ของมาตรวั ด มวลโดยตรงต้ อ งแสดงรายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี< ให้เห็นได้ชดั เจน และลบเลือนยาก
(๑) ปี ที!ผลิต
(๒) อัตราการไหลตํ!าสุ ด และอัตราการไหลสู งสุ ด
(๓) ความดันทํางานสู งสุ ด
(๔) พิสัยอุณหภูมิใช้งาน
(๕) พิสัยความหนืด หรื อชนิดผลิตภัณฑ์ที!ใช้งาน
(๖) ปริ มาณน้อยที!สุดที!วดั ได้ของระบบ
(๗) สภาวะทํางานปกติ
(๘) ในกรณี ที!มีขอ้ จํากัดอื!น ๆ ให้แสดงข้อจํากัดนั<นด้วย
ข้ อ ๗๔ อัต ราเผื! อ เหลื อ เผื! อ ขาดของมาตรวัด มวลโดยตรงให้ เ ป็ นไปดัง ต่ อ ไปนี<
(๑) อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรกและการให้คาํ รับรองชั<น
หลังกรณี ใช้วดั ของเหลวทัว! ไปที!ปริ มาณที!ทดสอบไม่น้อยกว่าปริ มาณน้อยที!สุดที!วดั ได้ของระบบ ณ
อุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหลใดๆ ให้มีท< งั ฝ่ ายมากและฝ่ ายน้อยดังต่อไปนี<

๕๘
(ก) สําหรับมาตรวัดที!ได้ติดตั<งเข้าระบบการวัดมวลของเหลว ให้อตั ราเผื!อเหลื อ
เผือ! ขาดเป็ นไปตามตาราง ดังต่อไปนี<
ปริ มาณที!ทดสอบ (M)
(กิโลกรัม)
๐.๑ ถึง ๐.๒
๐.๒ ถึง ๐.๔
๐.๔ ถึง ๑
๑ ถึง ๒
ตั<งแต่ ๒ ขึ<นไป

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
๐.๐๒ M
๔ มิลลิกรัม
๐.๐๑ M
๑๐ มิลลิกรัม
๐.๐๐๕ M

(ข) สําหรับมาตรวัดที!ยงั ไม่ได้ติดตั<งเข้าระบบการวัดมวลของเหลว ให้อตั ราเผื!อ
เหลือเผื!อขาดเป็ นกึ!งหนึ! งของอัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดตาม (ก) แต่ตอ้ งไม่ต!าํ กว่าร้อยละ ๐.๓ ของปริ มาณ
ที!ทดสอบ
(๒) อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรกและการให้คาํ รับรอง ชั<นหลัง
กรณี ใช้วดั ก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวที! ปริ มาณที! ทดสอบไม่ น้อยกว่าปริ มาณน้อยที! สุดที! วดั ได้ ของระบบ ณ
อุณหภูมิ ความดันใดๆและอัตราการไหลใดๆ ให้มีท< งั ฝ่ ายมากและฝ่ ายน้อย ดังต่อไปนี<
(ก) สําหรับมาตรวัดที!ได้ติดตั<งเข้าระบบการวัดมวลของก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ให้อตั ราเผือ! เหลือเผือ! ขาดเป็ นไปตามตาราง ดังต่อไปนี<
ปริ มาณที!ทดสอบ
(M)
(กิโลกรัม)
๐.๑ ถึง ๐.๒
๐.๒ ถึง ๐.๔
๐.๔ ถึง ๑
๑ ถึง ๒
ตั<งแต่ ๒ ขึ<นไป

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
๐.๐๔ M
๘ มิลลิกรัม
๐.๐๒ M
๒๐ มิลลิกรัม
๐.๐๑ M

(ข) สําหรับมาตรวัดที!ยงั ไม่ได้ติดตั<งเข้าระบบการวัดปริ มาณของก๊าซปิ โตรเลียม
เหลว ให้อตั ราเผือ! เหลือเผือ! ขาดเป็ นกึ!งหนึ! งของอัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดตาม (ก) แต่ตอ้ งไม่ต!าํ กว่าร้อยละ
๐.๖ ของปริ มาณที!ทดสอบ

๕๙
(๓) อัตราเผือ! เหลือเผือ! ขาดสําหรับปริ มาณน้อยที!สุดที!วดั ได้ของระบบ
(ก) สําหรั บ มาตรวัดที! ได้ติดตั<งเข้าระบบการวัดมวลของเหลวทัว! ไปและก๊า ซ
ปิ โตรเลียมเหลว ให้อตั ราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับปริ มาณน้อยที!สุดที!วดั ได้ของระบบเป็ น ๒ เท่าของ
อัตราเผือ! เหลือเผือ! ขาดตาม (๑) (ก) หรื อ (๒) (ก)
(ข) สําหรับมาตรวัดที!ยงั ไม่ได้ติดตั<งเข้าระบบการวัดมวลของเหลวทัว! ไปและก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลว ให้อตั ราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับปริ มาณน้อยที!สุดที!วดั ได้ของระบบเป็ น ๒ เท่าของ
อัตราเผือ! เหลือเผือ! ขาดตาม (๑) (ข) หรื อ (๒) (ข)
(๔) อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดสําหรั บทุ กกรณี ตอ้ งไม่น้อยกว่าอัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาด
สําหรับปริ มาณน้อยที!สุดที!วดั ได้ของระบบของของเหลวทัว! ไปหรื อก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
(๕) ของเหลวที!นาํ มาใช้ในการทดสอบมาตรวัดต้องเป็ นของเหลวชนิ ดเดี ยวกันกับ
ของเหลวที!จะวัดจริ ง หรื อเป็ นของเหลวที!มีคุณสมบัติทางกายภาพใกล้เคียงหรื อเทียบเท่าของเหลวที!จะ
วัดจริ ง หรื อเป็ นของเหลวตามที!รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ข้ อ ๗๕ ความสามารถในการทําซํ<าได้ของมาตรวัดมวลโดยตรงต้องไม่เกิ น ร้ อยละ
๐.๒ ของปริ มาณที!ทดสอบ
ส่ วนที ๖
มาตรวัดปริมาตรนํา=
ข้อ ๗๖ มาตรวัดปริ มาตรนํ<าต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(๑) ถ้า มาตรวัด ปริ ม าตรนํ<า ได้รั บ การออกแบบเพื! อ ติ ด ตั<ง ในลัก ษณะที! ย อมให้
กระแสนํ<าไหลย้อนกลับผ่านมาตรวัดปริ มาตรนํ<าได้ เมื!อกระแสนํ<าไหลย้อนกลับผ่านมาตรวัดปริ มาตร
นํ<า ส่ วนวัดและส่ วนแสดงค่าต้องเคลื! อนที! ยอ้ นกลับ และต้องไม่ทาํ ให้มาตรวัดปริ มาตรนํ<าเกิ ดความ
เสี ยหายหรื อทําให้ความเที!ยงตรงในการวัดลดน้อยลง
(๒) มาตรวัดปริ มาตรนํ<าต้องทําจากวัสดุคงทนถาวรต่อการใช้งาน ไม่เกิดสนิ มได้ง่าย
และทนต่ออุณหภูมิที!เปลี!ยนแปลง
(๓) มาตรวัดปริ มาตรนํ<าต้องทนความดันได้อย่างน้อย ๑๐๐๐ กิโลพาสคัล โดย
ไม่ทาํ ให้ประสิ ทธิ ภาพการทํางานลดลง ไม่ก่อให้เกิดนํ<ารั!วซึ มออกตามมาตรวัดปริ มาตรนํ<า และ
ไม่ทาํ ให้รูปร่ างมาตรวัดปริ มาตรนํ<าเปลี!ยนไป
(๔) มาตรวัดปริ ม าตรนํ<า ต้องมี ค วามดันสู ญเสี ย ของนํ<า ไม่ เกิ น ๒๕ กิ โลพาสคัล
ที!อตั ราการไหลตํ!าสุ ด และไม่เกิน ๑๐๐ กิโลพาสคัล ที!อตั ราการไหลสู งสุ ด

๖๐
(๕) ส่ วนแสดงค่า
(ก) ส่ วนแสดงค่าต้องผนึกให้แน่น เพื!อป้ องกันการเกิดฝ้ า
(ข) ส่ วนแสดงค่าที!มีการแสดงค่าย่อย ต้องแสดงค่าปริ มาตรนํ<าให้เข้าใจได้ง่ายและ
ชัดเจน
(ค)

การแสดงค่ า ปริ มาตรนํ<า อาจแสดงได้ใ นลัก ษณะอย่ า งหนึ! งอย่ า งใด

ดังต่อไปนี<
๑) แสดงค่ า แบบแอนะล็ อก โดยมี ข< นั หมายมาตรา และมี ตวั เลขกํา กับ
ขั<นหมายมาตรา และจะประกอบด้วย ๑ ส่ วน หรื อหลายส่ วน ภายในหน้าปั ดเดียวกันก็ได้
๒) แสดงค่าแบบดิจิทลั
๓) แสดงค่าแบบกึ!งดิจิทลั
๔) แสดงค่าทั<งแบบแอนะล็อก และแบบกึ!งดิจิทลั ร่ วมกัน
(ง) ชุ ดตัวเลขแบบดิจิทลั และชุ ดตัวเลขแบบกึ!งดิจิทลั ต้องมีขนาดส่ วนสู งไม่ต! าํ
กว่า ๔ มิลลิเมตร
(จ) มาตรวัดปริ มาตรนํ<าต้องแสดงค่าปริ มาตรเป็ นหน่วยลูกบาศก์เมตร โดย
๑)ตัวเลขที!แสดงค่าปริ มาตรเป็นจํานวนเตม็ ของลูกบาศก์เมตรต้องไม่มีพหุ คูณ
๒) ตัวเลขที!แสดงค่าปริ มาตรเป็ นจํานวนเต็มของลูกบาศก์เมตร และเศษของ
ลูกบาศก์เมตร ให้แสดงด้วยสี หรื อวิธีการใด ๆ ที!ทาํ ให้เห็นแตกต่างกันอย่างชัดเจน
(ฉ) ส่ วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก ค่าขั<นหมายมาตราต้องแสดงค่าปริ มาตรเป็ น
หน่วยลูกบาศก์เมตร และมีค่าเป็ น ๑๐k โดยที! k เป็ นเลขจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ หรื อศูนย์ และ
ให้แสดงสัญลักษณ์ไว้ดา้ นข้างของส่ วนแสดงค่าโดยเรี ยงลําดับในลักษณะ ×๑๐๐๐ , ×๑๐๐ , ×๑๐ ,
×๑ , ×๐.๑ , ×๐.๐๑ , ×๐.๐๐๑
(ช) ขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง ต้องแสดงเป็ นค่า ๑ × ๑๐k ๒ × ๑๐ k หรื อ ๕ ×
๑๐ k โดยที! k เป็ นเลขจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ หรื อศูนย์ และมี ค่าละเอียด พอเพียง สําหรั บ
พิจารณาตรวจสอบให้คาํ รับรอง โดยค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรองต้องอ่านได้เท่ากับหรื อละเอียดกว่า
ค่าที!คาํ นวณได้จากสมการดังต่อไปนี<
ค่ าขันหมายมาตราตรวจรั บรอง ≤ [Qmin (ลบ.ม./ชม.)× ๑.๕(ชม.)× ๐.๐๕ ] ลบ.ม.
(ซ) ขั<นหมายมาตรา
๑) ขั<นหมายมาตราที!สอดคล้องกัน ต้องมีขนาดความกว้างเท่ากันเป็ น เส้นตรง
สมํ!าเสมอกัน และต้องมีความกว้างไม่เกินกว่า ๑/๔ เท่าของช่องว่างระหว่างขั<นหมายมาตรา
๒) ช่องว่างระหว่างขั<นหมายมาตราตรวจรับรองต้องไม่นอ้ ยกว่า ๑ มิลลิเมตร

๖๑
(ฌ) ส่ วนแสดงค่าของมาตรวัดปริ มาตรนํ<า ต้องสามารถแสดงค่าปริ มาตรโดย
ปราศจากการหมุนกลับศูนย์ได้ไม่นอ้ ยกว่า ๒,๐๐๐ ชัว! โมงที!อตั ราการไหลสู งสุ ด
(๖) ให้มาตรวัดปริ มาตรนํ<ามีส่วนปรับความถูกต้องที!สามารถปรับสัดส่ วนของ
ปริ มาตรที!แสดงและปริ มาตรของนํ<าที!ไหลผ่านจริ งได้
(๗) ในกรณี ที!มาตรวัดปริ มาตรนํ<าขับเคลื!อนด้วยแม่เหล็ก มาตรวัดปริ มาตรนํ<าต้องมี
อุปกรณ์ที!สามารถป้ องกันสนามแม่เหล็กที!มีผลกระทบต่อความถูกต้อง
ข้ อ ๗๗ มาตรวัดปริ มาตรนํ<าต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี< ให้เห็นได้ชดั เจนและ
ลบเลือนยาก
(๑) ชั<นความเที!ยงของการวัด
(๒) อัตราการไหลระบุ
(๓) ปี ที!ผลิต
(๔) เครื! องหมายแสดงทิศทางของกระแสนํ<า
(๕) ค่าความดันใช้งานสู งสุ ด ถ้ามีค่ามากกว่า ๑๐๐๐ กิโลพาสคัล
ในกรณี ม าตรวัด ปริ ม าตรนํ<า ที! มี ช< ัน ความเที! ย งของการวัด ชั<น A จะไม่ แ สดง
รายละเอียดตาม (๑) ก็ได้
ข้ อ ๗๘ การกําหนดชั<นความเที!ยงของการวัดของมาตรวัดปริ มาตรนํ<าตามค่าอัตราการ
ไหลระบุ (Qn) ค่าอัตราการไหลตํ!าสุ ด (Qmin) และค่าอัตราการไหลเปลี!ยนช่วง (Qt) ให้เป็ นไปตามตาราง
ดังต่อไปนี<
ชั<นความเที!ยงของการวัด
ชั<น A
Qn < ๑๕ ลูกบาศก์เมตร/ชัว! โมง
Qn ≥ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร/ชัว! โมง
ชั<น B
Qn < ๑๕ ลูกบาศก์เมตร/ชัว! โมง
Qn ≥ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร/ชัว! โมง
ชั<น C
Qn < ๑๕ ลูกบาศก์เมตร/ชัว! โมง
Qn ≥ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร/ชัว! โมง

ค่าอัตราการไหลตํ!าสุ ด
(Qmin)

ค่าอัตราการไหลเปลี!ยนช่วง
(Qt)

๐.๐๔ Qn
๐.๐๘ Qn

๐.๑ Qn
๐.๓ Qn

๐.๐๒ Qn
๐.๐๓ Qn

๐.๐๘ Qn
๐.๒ Qn

๐.๐๑ Qn
๐.๐๐๖ Qn

๐.๐๑๕ Qn
๐.๐๑๕ Qn

๖๒
ข้ อ ๗๙ อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรกและการให้คาํ รับรอง
ชั<นหลังของมาตรวัดปริ มาตรนํ<า ให้มีท< งั ฝ่ ายมากและฝ่ ายน้อย ดังต่อไปนี<
(๑) สําหรั บช่ วงการไหลข้า งตํ!า ให้อตั ราเผื!อเหลื อเผื!อขาดเท่ ากับ ร้ อยละ ๕ ของ
ปริ มาตรที!ทดสอบ
(๒) สําหรั บ ช่ วงการไหลข้า งสู ง ให้อตั ราเผื!อเหลื อเผื!อขาดเท่ากับร้ อยละ ๒ ของ
ปริ มาตรที!ทดสอบ
ส่ วนที ๗
มาตรวัดปริมาตรก๊ าซทีมีสถานะเป็ นไอ
ข้ อ ๘๐ มาตรวัดปริ มาตรก๊าซที!มีสถานะเป็ นไอต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี<
(๑) ต้องทําด้วยวัสดุที!เหมาะสมกับก๊าซที!วดั มีความคงทน และปลอดภัยในการ
ใช้งานในสภาวะทํางานปกติ
(๒) ระบบการวัด ปริ ม าตรก๊ า ซต้อ งแสดงรายละเอี ย ดดัง ต่ อ ไปนี< ให้ เ ห็ น ได้
ชัดเจนและลบเลือนยาก
(ก) ปี ที!ผลิต
(ข) อัตราการไหลตํ!าสุ ดและอัตราการไหลสู งสุ ด
(ค) ความดันขณะทํางานสู งสุ ด
(ง) พิสัยสภาวะขณะวัด
(จ) สําหรับมาตรวัดปริ มาตรก๊าซแบบโพซิ ทิฟดิสเพลซเมนต์ ต้องแสดงปริ มาตร ๑
รอบวัด
(๓) ส่ วนแสดงค่า
(ก) ต้องแสดงผลการวัดปริ มาตรก๊าซได้ทนั ที โดยแสดงหน่วยวัดบนส่ วนแสดงค่า
พร้ อมตัวเลข ในกรณี ที!แสดงค่าปริ มาตรก๊าซที!สภาวะพื<นฐาน ต้องแสดงค่าสภาวะ พื<นฐานควบคู่กบั
ผลการวัดปริ มาตรก๊าซดังกล่าวให้เห็นชัดเจน
(ข) ค่าขั<นหมายมาตรา ต้องมีค่าไม่เกิ น ๑ ลูกบาศก์เมตร หรื อไม่เกิ นปริ มาตร ไหลผ่าน
มาตรวัดปริ มาตรก๊าซภายในระยะเวลา ๑ ชัว! โมง ที!อตั ราการไหลตํ!าสุ ด แล้วแต่วา่ ค่าใดจะสู งกว่า
(ค) ค่าขั<นหมายมาตราให้แสดงเป็ นค่า ๑ × ๑๐k ๒ × ๑๐ k หรื อ ๕ × ๑๐ k
โดยที! k เป็ นเลขจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ หรื อศูนย์
(ง) ต้องสามารถแสดงค่าปริ มาตรได้ เมื!อก๊าซไหลผ่านมาตรวัดปริ มาตรก๊าซ
ที!อตั ราการไหลสู งสุ ดเป็ นเวลา ๒,๐๐๐ ชัว! โมง โดยไม่กลับมาแสดงค่า ณ ตําแหน่งเริ! มต้น
(๔) ป้ องกันการรบกวนของสัญญาณคลื!นแม่เหล็กไฟฟ้ า และคลื!นความถี!วิทยุ ไม่ให้มี

๖๓
ผลต่อความแม่นยําของระบบมาตรวัดปริ มาตรก๊าซ การแสดงค่าผลการวัด และการพิมพ์ค่าผลการวัดได้
(๕) เครื! องวัดอุณหภูมิ เครื! องวัดความดัน และเครื! องวัดความหนาแน่ น ซึ! งทํางาน
ร่ วมกับมาตรวัดปริ มาตรก๊าซ หากมีผลกระทบใด ๆ ต่อการวัดของมาตรวัดปริ มาตรก๊าซ จะต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที!รัฐมนตรี กาํ หนด
(๖) การตรวจสอบให้คาํ รับรองมาตรวัดปริ มาตรก๊าซด้วยอากาศ อากาศต้องมีความ
หนาแน่นโดยประมาณ ๑.๒ กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ข้ อ ๘๑ มาตรวั ด ปริ มาตรก๊ า ซ แบ บไดอะ แฟ รมต้ อ ง มี ลั ก ษ ณะ เพิ! ม เติ ม
ดังต่อไปนี<ดว้ ย
(๑) พิสัยอัตราการไหลของมาตรวัดปริ มาตรก๊าซแบบไดอะแฟรมต้องเป็ นไปตาม
ตารางดังต่อไปนี<
อัตราการไหลสู งสุ ด (Qmax)
(ลูกบาศก์เมตร/ชัว! โมง)
๑
๑.๖
๒.๕
๔
๖
๑๐
๑๖
๒๕
๔๐
๖๕
๑๐๐
๑๖๐
๒๕๐
๔๐๐
๖๕๐
๑๐๐๐

อัตราการไหลตํ!าสุ ด (Qmin) ต้องไม่มากกว่า
(ลูกบาศก์เมตร/ชัว! โมง)
๐.๐๑๖
๐.๐๑๖
๐.๐๑๖
๐.๐๒๕
๐.๐๔๐
๐.๐๖๐
๐.๑๐๐
๐.๑๖๐
๐.๒๕๐
๐.๔๐๐
๐.๖๕๐
๑.๐๐๐
๑.๖๐๐
๒.๕๐๐
๔.๐๐๐
๖.๕๐๐

๖๔
(๒) ถ้ามาตรวัดปริ มาตรก๊าซมีส่วนแปลงค่าอุณหภูมิดว้ ยต้องมีส่วนแสดงค่าปริ มาตร
ที!สภาวะพื<นฐานเพียง ๑ ส่ วน
(๓) ความดันสู ญเสี ยโดยเฉลี!ยของมาตรวัดปริ มาตรก๊าซแบบไดอะแฟรม ตลอดการ
วัด ที! อ ัต ราการไหลของก๊ า ซสู ง สุ ด เมื! อใช้อ ากาศทดสอบ ต้อ งมี ค่ า ไม่ เ กิ น ที! ก าํ หนดไว้ต ามตาราง
ดังต่อไปนี<

อัตราการไหลของก๊าซสู งสุ ด
(ลูกบาศก์เมตร/ชัว! โมง)
๑
๑๖
๑๐๐

ถึง
ถึง
ถึง

๑๐
๖๕
๑๐๐๐

ความดันสู ญเสี ยสู งสุ ด
สําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรก
สําหรับการตรวจสอบ
และการให้คาํ รับรองชั<นหลัง
(พาสคัล)
(พาสคัล)
๒๐๐
๒๒๐
๓๐๐
๓๓๐
๔๐๐
๔๔๐

ข้ อ ๘๒ อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรกและการให้
คํา
รั บ รองชั< นหลั ง ของมาตรวัด ปริ มาตรก๊ า ซแบบไดอะแฟรม ให้ มี ท< ั งฝ่ ายมากและฝ่ ายน้ อ ย
ดังต่อไปนี<
(๑) เมื!อทําการตรวจสอบให้คาํ รับรองมาตรวัดด้วยอากาศ ต้องมีอตั ราเผือ! เหลือ
เผือ! ขาดตามตารางดังต่อไปนี<

อัตราการไหล

Qmin≤ Q < ๐.๑Qmax
๐.๑Qmax≤ Q ≤ Qmax

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
สําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรก สําหรับการตรวจสอบ
และการให้คาํ รับรองชั<นหลัง
ฝ่ ายมากและฝ่ ายน้อย
ฝ่ ายมาก ฝ่ ายน้อย
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
๓
๓
๖
๑.๕
๓
๓

(๒) สําหรับการตรวจรับรองชั<นแรกและการตรวจรั บรองชั<นหลัง ถ้าผลการตรวจ
รับรองที!อตั ราการไหลต่าง ๆ ระหว่าง ๐.๑Qmax ถึง Qmax พบว่ามีความคลาดเคลื!อนฝ่ ายมาก ทั<งหมดหรื อ
ฝ่ ายน้อยทั<งหมด ค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื!อนแต่ละค่าต้องมีค่าไม่เกินร้ อยละ ๑.๐ ของปริ มาตรที!
ทดสอบ

๖๕
(๓) สําหรับมาตรวัดปริ มาตรก๊าซแบบไดอะแฟรมซึ! งมีส่วนแปลงค่าอุ ณหภูมิ ค่า
ปริ มาตรที!วดั ได้ ณ สภาวะขณะวัดจะต้องถูกแปลงไปเป็ นค่าปริ มาตร ณ สภาวะพื<นฐาน และให้กาํ หนด
อัตราเผือ! เหลือเผือ! ขาด ดังต่อไปนี<
(ก) อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดตาม (๑) ให้มีค่าเพิ!มขึ<นทั<งฝ่ ายมากและฝ่ ายน้อยอีกร้อย
ละ ๐.๕ ต่อช่วงอุณหภูมิ ๑๐ องศาเซลเซี ยส ที!แตกต่างจากอุณหภูมิที!ระบุโดยผูผ้ ลิต
(ข) ถ้ า อุ ณ หภู มิ ณ สภาวะขณะวัด อยู่ ใ นช่ ว ง ๑๕ องศาเซลเซี ย ส ถึ ง
๒๕ องศาเซลเซี ยส ให้ใช้อตั ราเผื!อเหลื อเผื!อขาดที!กาํ หนดตาม (๑) แต่ถา้ อุณหภูมิ ณ สภาวะขณะวัด
ไม่ได้อยู่ในช่ วงดังกล่ าว อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาดที! กาํ หนดตาม (๑) ให้มีค่าเพิ!มขึ< น ทั<งฝ่ ายมากและ
ฝ่ ายน้อยอีกร้อยละ ๑.๐
ข้ อ ๘๓ มาตรวัดปริ ม าตรก๊ า ซแบบลู ก สู บ โรทารี และมาตรวัดปริ ม าตรก๊ า ซแบบ
เทอร์ ไบน์ ต้องมีลกั ษณะเพิ!มเติมดังต่อไปนี<ดว้ ย
(๑) พิสัยทํางานของมาตรวัดปริ มาตรก๊าซแบบลูกสู บโรทารี และมาตรวัดปริ มาตรก๊าซ
แบบเทอร์ ไบน์ให้เป็ นไปตามที!กาํ หนดไว้ตามตาราง ดังต่อไปนี<

ชนิดการออกแบบ

อัตราการไหลสู งสุ ด
(ลูกบาศก์เมตร/ชัว! โมง)

G ๑๖
G ๒๕
G ๔๐
G ๖๕
G ๑๐
G ๑๖๐
G ๒๕๐
G ๔๐๐
G ๖๕๐
G ๑๐๐๐

๒๕
๔๐
๖๕
๑๐๐
๑๖๐
๒๕๐
๔๐๐
๖๕๐
๑,๐๐๐
๑,๖๐๐

พิสัยทํางาน
๑:๑๐
๑:๒๐
๑:๓๐
๑:๕๐
อัตราการไหลตํ!าสุ ดต้องไม่มากกว่า
(ลูกบาศก์เมตร/ชัว! โมง)
๐.๕
๒.๕
๑.๓
๐.๘
๒
๑.๓
๐.๘
๔
๖
๓
๒
๑.๓
๕
๓
๒
๑๐
๑๖
๘
๕
๒๓
๑๓
๘
๕
๒๕
๔๐
๒๐
๑๓
๘
๑๓
๖๕
๓๒
๒๐
๒๐
๑๐๐
๕๐
๓๒
๑๖๐
๘๐
๕๐
๓๒

๖๖
(๒) ถ้ามาตรวัดปริ มาตรก๊าซมีส่วนแปลงค่าอุณหภูมิซ! ึ งแปลงค่าปริ มาตรที!วดั ได้
ณ สภาวะขณะวัด ไปเป็ นค่าปริ มาตร ณ สภาวะพื<นฐาน ส่ วนแสดงค่าปริ มาตรในสภาวะพื<นฐานต้อง
สามารถแสดงค่าปริ มาตรได้ เมื!อก๊าซไหลผ่านมาตรวัดปริ มาตรก๊าซเป็ นเวลา ๒,๐๐๐ ชัว! โมง ที!อตั รา
การไหลสู งสุ ด และอุณหภูมิต!าํ สุ ด โดยไม่กลับมาแสดงค่า ณ ตําแหน่งเริ! มต้น
ข้ อ ๘๔ อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรกและการให้คาํ รับรอง
ชั<นหลังของมาตรวัดปริ มาตรก๊าซ ให้มีท< งั ฝ่ ายมากและฝ่ ายน้อย ดังต่อไปนี<
(๑) เมื!อทําการตรวจสอบ ให้คาํ รับรองมาตรวัดด้วยอากาศมีอตั ราเผื!อเหลื อเผื!อขาด
ตามตาราง ดังต่อไปนี<

อัตราการไหล
Qmin
Qt

≤ Q < Qt
≤ Q ≤ Qmax

อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด
สําหรับการให้คาํ รับรองชั<นแรก
สําหรับการตรวจสอบ
และการให้คาํ รับรองชั<นหลัง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
๒
๓
๑
๑.๕

โดยที! Qt หรื ออัตราการไหลเปลี!ยนช่วงมีค่าดังต่อไปนี<
พิสัยทํางาน
๑:๑๐
๑:๒๐
๑:๓๐
๑:๕๐

อัตราการไหลเปลี!ยนช่วง
(Qt)
๐.๒๐ Qmax
๐.๒๐ Qmax
๐.๑๕ Qmax
๐.๑๐ Qmax

(๒) ในกรณี ที!มีเพลาต่อออกจากตัวมาตรวัดปริ มาตรก๊าซเพื!อใช้ขบั อุ ปกรณ์ เสริ มหรื อ
อุปกรณ์ เพิ!มเติ มใดๆ ที! ติดตั<งร่ วมอยู่กบั มาตรวัด แรงบิดของเพลาดังกล่าวต้องไม่เป็ นสาเหตุให้การ
แสดงค่าของส่ วนแสดงค่าผิดไป โดยเปรี ยบเทียบค่าผลต่างของการแสดงค่าของมาตรวัดที!อตั ราการ
ไหลตํ!าสุ ด (Qmin) ระหว่างเพลาต่อออกจากตัวมาตรวัดปริ มาตรก๊าซ

๖๗
ขับอุปกรณ์ เสริ มหรื ออุปกรณ์ เพิ!มเติมใดๆ และเพลาต่อออกจากตัวมาตรวัดปริ มาตรก๊าซหมุนอิสระ
โดยใช้อากาศทดสอบ ทั<งนี< การแสดงค่าผลการวัดปริ มาตรต้องมีความคลาดเคลื!อนทั<งฝ่ ายมากและฝ่ าย
น้อยไม่เกินค่าที!กาํ หนดไว้ในตาราง ดังต่อไปนี<
ค่าความคลาดเคลื!อนของการแสดง
ค่าปริ มาตรก๊าซที!วดั ได้ที! Qmin
(ร้อยละ)
๑
๑
๑
๐.๕

ค่าอัตราการไหลตํ!าสุ ด
Qmin
๐.๐๒ Qmax
๐.๐๓ Qmax
๐.๐๕ Qmax
๐.๑๐ Qmax
ลักษณะ ๔
คํารับรอง

ข้ อ ๘๕ ให้เครื! องหมายคํารับรองของสํานักงานกลางหรื อสํานักงานสาขาเป็ นไปตาม
แบบดังต่อไปนี<
(๑) ในกรณี ที! เป็ นการให้ ค าํ รั บ รองโดยพนัก งานเจ้า หน้า ที! ให้ใ ช้ค าํ รั บ รองเป็ น
รู ปขอบนอกของตราครุ ฑตามแบบ ชว. ๑๐๓ ท้ายกฎกระทรวงนี<
(๒) ในกรณี ที!เป็ นการให้คาํ รับรองโดยผูร้ ับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ให้ใช้คาํ รับรอง
เป็ นรู ปตัวอักษร “ชว” ตามแบบ ชว. ๑๐๔ ท้ายกฎกระทรวงนี<
ข้ อ ๘๖ แบบของเครื! องหมายคํารับรองตามข้อ ๘๕ มี ๓ ชนิด ดังต่อไปนี<
(๑) ชนิ ดตราตอกประทับ ให้ทาํ เป็ นตรานูนเมื!อประทับลงบนเครื! องชัง! ตวงวัดแล้ว ทําให้
เกิดเป็ นรอยรู ปของเครื! องหมายคํารับรอง
(๒) ชนิ ดคี มบีบประทับ ด้านหนึ! งเป็ นตราเครื! องหมายคํารั บรอง อี กด้านหนึ! งเป็ น
หมายเลขประจําคีมบีบประทับของสํานักงานกลาง ให้ทาํ เป็ นตราร่ องทั<งสองด้าน ซึ! งเมื!อประทับลงบน
ที!ประทับตราเครื! องหมายคํารับรองของเครื! องชัง! ตวงวัดแล้วทําให้เกิดเป็ นรอยนูนรู ปของเครื! องหมายคํา
รับรองและหมายเลขนั<น
(๓) ชนิ ดแถบผนึ ก ต้องทําให้แถบผนึ กติดแน่ นบนเครื! องชัง! ตวงวัดในลักษณะที!ถ้า
แกะออกแล้ว แถบผนึ กดังกล่าวต้องขาดแยกออกจากกันหรื อชํารุ ดหรื อเสี ยสภาพเดิ ม จนไม่สามารถ
ใช้ได้อีก
เครื! องหมายคํารับรองให้มีขนาดตามความเหมาะสมของขนาดเครื! องชัง! ตวงวัด

๖๘
ข้ อ ๘๗ หนังสื อสําคัญแสดงการให้คาํ รับรองประจําเครื! องชัง! ตวงวัดให้เป็ นไปตาม
แบบ ชว. ๑๐๕ แบบ ชว. ๑๐๖ แบบ ชว. ๑๐๗ และแบบ ชว. ๑๐๘ ท้ายกฎกระทรวงนี<
ข้ อ ๘๘ ห้ามการให้คาํ รับรองชั<นหลังแก่เครื! องชัง! สปริ ง
ข้ อ ๘๙ อายุคาํ รับรองของเครื! องชัง! ตวงวัดให้เป็ นไปตามตาราง ดังต่อไปนี<
เครื! องชัง! ตวงวัด

อายุคาํ รับรอง

๑. มาตรวัดปริ มาตรนํ<ามันเชื< อเพลิงตามสถานีบริ การ

๒ ปี

๒. มาตรวัดปริ มาตรนํ<ามันเชื< อเพลิงที!ใช้ในการขายส่ ง

๒ ปี

๓. เครื! องชัง! ไม่อตั โนมัติที!ติดตรึ งกับที! ซึ! งมีพิกดั กําลังตั<งแต่
๒๐ เมตริ กตันขึ<นไป

๒ ปี

๔. เครื! องชัง! ตวงวัดทุกชนิ ดที!ให้คาํ รับรองโดยผูซ้ ่อม

๖๐ วัน

ข้ อ ๙๐ เครื! องหมายแสดงว่าคํารับรองเดิ มใช้ไม่ได้แล้ว ให้ทาํ เป็ นกากบาทที!ชดั เจน
และลบเลือนได้ยาก
เครื! องหมายแสดงว่าคํารั บรองเดิ มใช้ไม่ได้แล้วให้มีขนาดตามความเหมาะสมของ
ขนาดเครื! องชัง! ตวงวัด
ลักษณะ ๕
หลักเกณฑ์ และวิธีการจดทะเบียนเครืองหมายเฉพาะตัว

ข้ อ ๙๑ ให้ผทู ้ ี!จะประกอบธุ รกิจเป็ นผูผ้ ลิต ผูน้ าํ เข้า หรื อผูซ้ ่อมเครื! องชัง! ตวงวัด
ในท้องที!ใดยืน! คําขอจดทะเบียนเครื! องหมายเฉพาะตัว ต่อพนักงานเจ้าหน้าที! ณ สํานักงานกลาง
หรื อสํ า นั ก งานสาขาที! มี เ ขตอํา นาจในท้อ งที! น< ัน ๆ พร้ อ มกับ แบบแจ้ง การประกอบธุ ร กิ จ เป็ น
ผูผ้ ลิต ผูน้ าํ เข้า หรื อผูซ้ ่อมเครื! องชัง! ตวงวัด

๖๙
คํา ขอตามวรรคหนึ! งให้ เ ป็ นไปตามแบบที! สาํ นั ก งานกลางกํา หนด
ข้ อ ๙๒ เครื! องหมายเฉพาะตั ว ให้ ใ ช้ ไ ด้ เ ฉพาะประเภทกิ จ การที! กาํ หนด
ใหนั ง สื อรั บ รองการประกอบธุ ร กิ จ เป็ นผู ้ ผ ลิ ต ผู ้นาํ เข้ า หรื อผู ้ซ่ อ มเครื! องชั! ง ตวงวัด
ข้ อ ๙๓ ในกรณี ที! ผู ้ผ ลิ ต ผู ้นาํ เข้ า หรื อผู ้ซ่ อ มเครื! องชั! ง ตวงวัด ประสงค์ จ ะ
ข อ เ ป ลี ! ย น แ ป ล ง เ ค รื ! อ ง ห ม า ย เ ฉ พ า ะ ตั ว ที ! ไ ด้ จ ด ท ะ เ บี ย น ไ ว้ ใ ห้ ยื ! น คํา ข อ จ ด ท ะ เ บี ย น
เปลี ! ย นแปลงเครื ! องหมายเฉพ าะ ตั ว ดั ง ก ล่ า วต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที ! ณ สํา นัก งานก ล า ง
หรื อสํา นั ก งานส าขาที! เป็ นผู ้ จ ดทะ เบี ย นเครื! องหมาย เฉพ าะ ตั ว นั< น
คํา ข อ ต า ม ว ร ร ค ห นึ! ง ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม แ บ บ ที! สํา นั ก ง า น กลางกํา ห น ด
ให้ไว้ ณ วันที! ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
อดิศัย โพธารามิก
(นายอดิศยั โพธารามิก)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์

๗๐
หมายเหตุ :-เหตุ ผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี< คื อ โดยที! มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๖
มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ วรรคห้า มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสี!
แห่ ง พระราชบัญญัติม าตราชั!ง ตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ กํา หนดให้รัฐมนตรี ออกกฎกระทรวงกํา หนด
เครื! อ งวัด ที! อ ยู่ ใ นบัง คับ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ดัง กล่ า ว ชนิ ด และลัก ษณะของเครื! อ งชั!ง ตวงวัด และ
รายละเอียดวัสดุที!ใช้ผลิตเครื! องชัง! ตวงวัด อัตราเผือ! เหลือเผือ! ขาดของเครื! องชัง! ตวงวัดที!ใช้ในกิจการตาม
มาตรา ๒๕ เครื! องหมายคํารั บรองและหนังสื อสําคัญแสดงการให้คาํ รั บรอง อัตราเผื!อเหลื อเผื!อขาด
ในการให้ ค ํา รั บ รองเครื! อ งชั!ง ตวงวัด เครื! อ งชั!ง ตวงวัด ที! ห้ า มการให้ ค าํ รั บ รองชั<น หลัง ชนิ ด และ
อายุคาํ รับรองของเครื! องชัง! ตวงวัด เครื! องหมายแสดงว่าคํารับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว และหลักเกณฑ์และ
วิธีการจดทะเบียนเครื! องหมายเฉพาะตัว จึงจําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี<

