
  

 

 
 
 

กฎกระทรวง 

กาํหนดเครื�องวดัที�อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญตัิมาตราชั�งตวงวดั พ.ศ. ๒๕๔๒  

ชนิด ลกัษณะ รายละเอยีดของวสัดุที�ใช้ผลติ อตัราเผื�อเหลือเผื�อขาด  

และคํารับรองของเครื�องชั�งตวงวดั และหลกัเกณฑ์และวธีิการ 

จดทะเบียนเครื�องหมายเฉพาะตัว 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

 
  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๖         
มาตรา ๓๐ วรรคห้า มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสี!               
แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั!งตวงวดั พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที! มีบทบัญญัติ                      
บางประการเกี!ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ! งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑          
มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให ้                
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี<  
  ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี< ให้ใช้บังคับเมื!อพ้นกําหนดเก้าสิบวนันับแต่วนัประกาศใน         
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
  ข้อ ๒  ในกฎกระทรวงนี<  
  “อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาด” หมายความว่า ค่าความคลาดเคลื!อนที!ยอมให้ได ้           
สูงสุดของเครื!องชั!งตวงวดันั<น ๆ 
  “ความสามารถในการทาํซํ< าได้” หมายความว่า ความสามารถของเครื!องชั!งตวงวดั            
ที!ให้ผลการชั!ง ตวง หรือวดั ที!สอดคล้องกนัในการชั!ง ตวง หรือวดัสิ! งของสิ! งเดียวกันหรือปริมาณ               
เท่า ๆ กนัหลาย ๆ ครั< ง  โดยใชผู้ป้ฏิบติัการ วธีิการ และสภาวะแวดลอ้มเดียวกนั 
  “ดิสคริมิเนชัน” หมายความว่า ความสามารถของเครื!องชั!งตวงวดัในการตอบสนอง           
ต่อการเปลี!ยนแปลงค่านอ้ย ๆ ของปริมาณที!ชั!ง ตวง หรือวดั 
  “ส่วนตั<งศูนย”์ หมายความวา่ ส่วนที!ใชป้รับใหเ้ครื!องชั!งตวงวดัแสดงค่าเป็นศูนย ์
  “ส่วนแสดงค่า” หมายความว่า ส่วนของเครื!องชั!งตวงวดัที!ใช้แสดงค่าปริมาณของ         
สิ!งที!ชั!ง ตวง หรือวดั 

 



 ๒

  “ขั<นหมายมาตรา” หมายความว่า ขีด ฟันเลื!อย หรือเครื!องหมายอื!น ๆ บนที!แสดงค่า 
ซึ! งใชร้ะบุค่าปริมาณที!ชั!ง ตวง หรือวดั 
 

ลกัษณะ ๑ 

เครื�องวดัที�อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญตัิมาตราชั�งตวงวดั พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 
  ข้อ ๓   ใหเ้ครื!องวดัทุกชนิดตามที!กาํหนดไวใ้นขอ้ ๗ อยูใ่นบงัคบัแห่งพระราชบญัญติั
มาตราชั!งตวงวดั พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

ลกัษณะ ๒ 

ชนิดของเครื�องชั�งตวงวดั 
 

 
  ข้อ ๔  ชนิดของเครื!องชั!งมีดงัต่อไปนี<  
  (๑) เครื!องชั!งไม่อตัโนมติั คือ เครื!องชั!งที!ตอ้งใชผู้ช้ั!งทาํการชั!งในระหวา่งการชั!ง ไดแ้ก่ 
        (ก) เครื!องชั!งที!แสดงค่าไดเ้อง คือ เครื!องชั!งที!เขา้สู่สภาวะสมดุลไดเ้อง 
        (ข) เครื!องชั!งกึ!งแสดงค่าไดเ้อง คือ เครื!องชั!งที!มีช่วงการแสดงค่าไดเ้องหลายช่วง
ซึ! งตอ้งใชผู้ช้ั!งในการเปลี!ยนช่วงการชั!ง 
        (ค) เครื!องชั!งที!แสดงค่าเองไม่ได ้คือ เครื!องชั!งที!จะเขา้สู่สภาวะสมดุลไดต่้อเมื!อผูช้ั!ง 
เป็นผูป้รับใหเ้ขา้สู่สภาวะสมดุล 
  (๒) เครื!องชั!งอตัโนมติั คือ เครื!องชั!งที!ไม่ตอ้งใช้ผูช้ั!งทาํการชั!งในระหว่างการชั!ง         
และสามารถทาํตามโปรแกรมที!ผูช้ั!งกาํหนดไวไ้ด ้ไดแ้ก่ 
        (ก) เครื! องชั!งสายพานลําเลียง คือ เครื! องชั!งอัตโนมัติที!ใช้หลักการของ                   
แรงโน้มถ่วงกระทําต่อสิ! งของที!ชั!ง ใช้สําหรับชั!งสิ! งของจํานวนมากบนสายพานลําเลียงอย่าง           
ต่อเนื!อง โดยไม่มีระบบใด ๆ มาทําการแบ่งนํ< าหนักของสิ! งของออกเป็นส่วน ๆ และไม่มีการ           
ขดัจงัหวะการเคลื!อนที!ของสายพานลาํเลียงขณะทาํการชั!ง 
        (ข) เครื! องชั!งแบบฮอปเปอร์ คือ เครื! องชั!งอตัโนมติัที!ชั!งสิ! งของจาํนวนมาก            
โดยแบ่งการชั!งเป็นครั< ง ๆ หาค่านํ< าหนกัที!ชั!งแต่ละครั< งตามลาํดบั รวมผลการชั!งที!ไดแ้ละส่งจ่ายสิ!งของ
ที!ชั!งแต่ละครั< ง 
  (๓) ตุม้นํ<าหนกั คือ ตุม้แสดงนํ<าหนกัที!ใชใ้นการชั!ง 



 ๓

  ข้อ ๕  เครื! องชั!งสายพานลําเลียงตามข้อ ๔ (๒)(ก) แบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด  
ดงัต่อไปนี<  
  (๑) ชนิดที!แบ่งตามส่วนรับนํ<าหนกั ไดแ้ก่ 
        (ก) เครื! องชั!งชนิดเวเทเบิล คือ เครื!องชั!งที!ส่วนรับนํ< าหนักเป็นส่วนหนึ! งของ
สายพานลาํเลียง 
        (ข) เครื!องชั!งชนิดอินคลูซิฟออฟคอนเวเยอร์ คือ เครื!องชั!งที!ส่วนรับนํ< าหนกัเป็น
สายพานลาํเลียงทั<งหมด 
  (๒) ชนิดที!แบ่งตามการควบคุมความเร็วสายพาน ไดแ้ก่ 
        (ก) เครื!องชั!งสายพานลาํเลียงชนิดที!สายพานมีความเร็วอตัราเดียว คือ เครื!องชั!งที!
สายพานลาํเลียงถูกออกแบบใหท้าํงานดว้ยความเร็วอตัราเดียว และถือวา่ความเร็วนั<นเป็นความเร็วระบุ 
        (ข) เครื!องชั!งสายพานลาํเลียงชนิดที!สามารถปรับเปลี!ยนความเร็วสายพานได้  คือ 
เครื!องชั!งที!สายพานลาํเลียงถูกออกแบบใหท้าํงานดว้ยความเร็วหลายอตัรา 
  ข้อ ๖  ชนิดของเครื!องตวงมีดงัต่อไปนี<  
  (๑) เครื!องตวงของเหลว ไดแ้ก่ 
        (ก) เครื!องตวงของเหลวชนิดที!ไม่มีขั<นหมายมาตรา 
        (ข) เครื!องตวงของเหลวชนิดที!มีขั<นหมายมาตรา 
        (ค) เครื!องตวงนํ<ามนัเชื<อเพลิงและนํ<ามนัเครื!อง 
        (ง) เครื!องตวงนํ<ามนัเชื<อเพลิงชนิดสูบ 
  (๒) เครื!องตวงของแหง้ 
  ข้อ ๗  ชนิดของเครื!องวดัมีดงัต่อไปนี<  
  (๑) เครื!องวดัความยาว คือ เครื!องวดัความยาวที!สามารถมองเห็นระยะความยาวของ
เครื!องวดัขณะใชง้าน  
  (๒) มาตรวดัความยาว ไดแ้ก่ 
        (ก) มาตรวดัความยาวผา้ คือ มาตรวดัที!ไดรั้บการออกแบบเพื!อใชส้ําหรับการวดั
ความยาวผา้ 
        (ข) มาตรวดัความยาวแบบอตัโนมติัสําหรับวดัความสูงของระดบัของของเหลวใน        
ถัง เก็บ คือ มาตรวัดที! ใช้สําหรับวัดระดับความสูงของของเหลวในถัง เก็บที! ติดตั< งอยู่กับที!                       
โดยอตัโนมติัและเทียบกบัจุดอา้งอิง 
  (๓) มาตรวดัปริมาตรของเหลว คือ เครื!องมือที!ได้รับการออกแบบเพื!อใช้วดัและ          
ส่งจ่ายของเหลวโดยปริมาตร และมีส่วนแสดงค่าเพื!อแสดงผลการวดั ไดแ้ก่ 
       



 ๔

 (ก) มาตรวดัปริมาตรนํ< ามนัหล่อลื!น คือ มาตรวดัที!ไดรั้บการออกแบบเพื!อใชส้ําหรับ
การวดัและการส่งจ่ายนํ<ามนัหล่อลื!นเหลว รวมถึงผลิตภณัฑใ์ด ๆ ที!มีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้พื!อการหล่อลื!น 
        (ข) มาตรวดัปริมาตรนํ< ามนัเชื<อเพลิง คือ มาตรวดัที!ได้รับการออกแบบเพื!อใช้
สาํหรับการวดัและการส่งจ่ายนํ<ามนัเชื<อเพลิง 
        (ค) มาตรวดัปริมาตรก๊าซปิโตรเลียมเหลว คือ มาตรวดัที!ไดรั้บการออกแบบเพื!อใช้
สาํหรับการวดัและการส่งจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที!ติดตรึงอยูก่บัที!หรือติดตั<งอยูบ่นยานพาหนะ 
  (๔) มาตรวดัมวลโดยตรง คือ มาตรวดัเพื!อหาค่ามวลของของเหลวที!ไหลผา่นมาตรวดั
โดยตรง โดยไม่ตอ้งใช้เครื!องมืออุปกรณ์เสริมหรือขอ้มูลบอกคุณสมบติัของของเหลวขณะทาํการวดั
จากแหล่งภายนอกระบบ 
  (๕) มาตรวดัปริมาตรนํ< า คือ เครื! องมือที!ได้รับการออกแบบเพื!อใช้ว ัดและ                      
ส่งจ่ายนํ<าโดยปริมาตร และมีส่วนแสดงค่าเพื!อแสดงผลการวดั 
  (๖) มาตรวดัปริมาตรก๊าซที!มีสถานะเป็นไอ ไดแ้ก่ 
        (ก) มาตรวดัปริมาตรก๊าซแบบโพซิทิฟดิสเพลซเมนต ์ไดแ้ก่ 
    ๑) มาตรวดัปริมาตรก๊าซแบบไดอะแฟรม คือ มาตรวดัที!วดัปริมาตรก๊าซ          
ที!ไหลผา่นหอ้งวดัโดยการยดืหยุน่ตวัของผนงัห้องวดั 
    ๒) มาตรวดัปริมาตรก๊าซแบบลูกสูบโรทารี คือ มาตรวดัที!วดัปริมาตรการ
ไหลของก๊าซโดยห้องวดัที!มีปริมาตรแน่นอนซึ! งถูกทาํให้หมุนรอบ  ทั<งนี<  จาํนวนรอบของ การหมุน
ของหอ้งวดัจะถูกแปลงค่าไปเป็นปริมาตรที!วดั 
        (ข) มาตรวดัปริมาตรก๊าซแบบเทอร์ไบน์ คือ มาตรวดัปริมาตรก๊าซที!วงลอ้เทอร์
ไบน์หมุนเมื!อก๊าซไหลผ่าน  ทั<งนี<  จาํนวนรอบของการหมุนของวงล้อเทอร์ไบน์จะถูกแปลงไปเป็น          
ค่าปริมาตรของก๊าซที!ไหลผา่นมาตรวดั 
 

ลกัษณะ ๓ 

ลกัษณะ รายละเอยีดวสัดุที�ใช้ผลติ และอตัราเผื�อเหลอืเผื�อขาด 

 

หมวด ๑ 

บททั�วไป 
  

  ข้อ ๘  บรรดาเครื!องชั!งตวงวดัทั<งปวง ที!ใช้ในการซื<อขาย หรือแลกเปลี!ยนสินคา้กบั
ผูอื้!น หรือการให้บริการชั!ง ตวงหรือวดั หรือการใช้เครื! องชั!งตวงวดัเพื!อประโยชน์ในการคาํนวณ
ค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ตอ้งมีลกัษณะตามที!กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงนี<  



 ๕

  ผูใ้ดประสงคจ์ะผลิตหรือนาํเขา้เครื!องชั!งตวงวดัที!มีลกัษณะแตกต่างไปจากที!กาํหนดไว้
ในกฎกระทรวงนี<  ตอ้งผา่นการตรวจสอบจากสํานกังานกลางก่อน  หากผลการตรวจสอบปรากฏวา่ลกัษณะ
ของเครื!องชั!งตวงวดัดงักล่าวมีมาตรฐานไม่แตกต่างไปจากที!กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงนี<  และรัฐมนตรี
เห็นชอบแลว้ก็ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที!ใหค้าํรับรองเครื!องชั!งตวงวดัดงักล่าวได ้
  ข้อ  ๙   เค รื! องชั!ง ตวงว ัดทั< ง ปวง  ต้องทําใ ห้ถา วรและไ ม่ เ ป็น เค รื! อง มื อของ                  
การ         ฉอ้โกงไดส้ะดวก 
  เครื!องชั!งตวงวดัทั<งปวงตอ้งทาํด้วยวสัดุที!ดี มีการออกแบบและสร้างขึ<นในลกัษณะ    
ที!เมื!อใช้งานอย่างปกติธรรมดาแล้วตอ้งมีความถูกตอ้งอยู่เสมอ ส่วนประกอบของเครื!องตอ้งทาํงาน         
ได้อย่างต่อเนื!องไม่ชาํรุด โคง้งอ หรือผิดเพี< ยนไปจากเดิม จนทาํให้มีผลต่อความถูกตอ้งของเครื!อง         
ในกรณีที!มีการปรับแต่งเครื!องชั!งตวงวดั  เครื!องซึ! งปรับแต่งแลว้ตอ้งรักษาสภาพความถูกตอ้งไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
  ในกรณีที!จาํเป็นสํานกังานกลางอาจทาํการทดสอบตน้แบบของเครื!องชั!งตวงวดัตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื!อนไขที!สาํนกังานกลางกาํหนดก็ได ้
  ข้อ ๑๐  เครื!องชั!งตวงวดัทั<งปวงตอ้งแสดงรายละเอียดดงัต่อไปนี< ไวบ้นเครื!อง โดยตอ้ง
ทาํใหอ่้านง่าย ชดัเจน และลบเลือนยาก  
  (๑) ชื!อ หรือเครื!องหมายการคา้ของผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ หรือผูข้าย 
  (๒) รุ่นซึ! งระบุแบบของเครื!อง 
  (๓) เลขลาํดบัประจาํเครื!องที!พนกังานเจา้หนา้ที!กาํหนดให ้ 
  ความในวรรคหนึ! งมิให้ใช้บงัคบักับตุ้มนํ< าหนัก หรือส่วนประกอบที!แยกออกจาก
เครื!องชั!งตวงวดั ซึ! งจาํเป็นต่อการชั!งตวงวดัและไม่มีผลกระทบต่อความถูกตอ้งของการชั!งตวงวดันั<น 
หรือเครื!องชั!งตวงวดัซึ! งโดยสภาพไม่สามารถแสดงรายละเอียดดงักล่าวได ้หรือเมื!อแสดงแลว้จะทาํให้
เกิดความเสียหายแก่เครื!องชั!งตวงวดันั<น 
  ข้อ ๑๑  พิกดักาํลงัของเครื!องชั!งตวงวดัและอตัรานํ<าหนกัของตุม้นํ< าหนกันั<น ตอ้งแสดง
ไวใ้หเ้ห็นชดัเจน ลบเลือนยาก  ทั<งนี<  จะแสดงเป็นอกัษรยอ่ก็ได ้
  พิกดักาํลงัและอตัรานํ< าหนกัตามวรรคหนึ!ง ตอ้งแสดงเป็นตวัเลขไทยหรืออารบิคและ
อกัษรไทยหรือตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ที!รัฐมนตรีกาํหนด 
  ข้อ ๑๒  เครื!องชั!งตวงวดัและตุม้นํ< าหนักที!ทาํเป็นพิเศษสําหรับอตัราประเพณี ตอ้ง
แสดงพิกดักาํลงัและอตัรานํ<าหนกัทั<งจาํนวนหน่วยในระบบเมตริกและจาํนวนหน่วยในระบบประเพณี 
โดยให้แสดงจาํนวนหน่วยในระบบเมตริกก่อน แลว้ตามดว้ยจาํนวนหน่วยในระบบประเพณีซึ! งแสดง
อยูใ่นวงเล็บ  
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  ข้อ ๑๓  ความเที!ยงของเครื!องชั!งตวงวดัทั<งปวงตอ้งอยูภ่ายในอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดที!
กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงนี<  
  การให้คาํรับรองชั<นหลงัแก่เครื!องชั!งตวงวดั ความเที!ยงของเครื!องชั!งตวงวดัตอ้งอยู่
ภายในอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดที!ไม่เกินอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรก  เวน้แต่
กฎกระทรวงนี<จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื!น 
  อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการตรวจสอบเครื!องชั!งตวงวดัที!ใช้งานแล้ว ตอ้งเป็น
สองเท่าของอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรก เวน้แต่กฎกระทรวงนี<  จะกาํหนดไว้
เป็นอยา่งอื!น 
  ข้อ ๑๔  เครื!องชั!งตวงวดัตอ้งมีส่วนแสดงค่าปริมาณที!ชั!ง ตวง หรือวดั ที!เหมาะสมและ
มีจาํนวนเพียงพอกบัการใชง้าน  
   ข้อ ๑๕  การแสดงค่าของเครื!องชั!งตวงวดัตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี<  
  (๑) การแสดงค่าแบบแอนะล็อก 
        (ก) ขั<นหมายมาตราและส่วนชี< ค่า ตอ้งไดรั้บการออกแบบอย่างเหมาะสมและ
ทาํงานสัมพนัธ์กนั  
        (ข) ขั<นหมายมาตรา ตวัเลข ตวัอกัษร หรือสัญลกัษณ์ต่างๆตอ้งอ่านง่าย ชัดเจน 
และลบเลือนยาก 
        (ค) ถา้มีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งตอ้งแสดงค่าสอดคลอ้งกนั 
        (ง) ถา้มีส่วนพิมพค์่า ค่าที!พิมพต์อ้งสอดคลอ้งกบัค่าที!แสดง 
  (๒) การแสดงค่าแบบดิจิทลั  
        (ก) การแสดงค่าไม่วา่จะใชต้วัเลข ตวัอกัษร หรือสัญลกัษณ์อื!นใดมาประกอบกนั
หรือไม่ก็ตาม ตอ้งไม่ทาํใหเ้กิดความสับสนในการอ่านค่า 
        (ข) ถา้มีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งตอ้งแสดงค่าถูกตอ้งตรงกนั 
        (ค) ถา้มีส่วนแสดงค่าทั<งแบบดิจิทลัและแบบแอนะล็อก การแสดงค่าแบบ ดิจิทลั
ตอ้งสอดคลอ้งกบัการแสดงค่าแบบแอนะล็อก  
        (ง) ถา้มีส่วนพิมพค์่า ค่าที!พิมพต์อ้งถูกตอ้งตรงกบัค่าที!แสดง 
  (๓) การแสดงค่าของเครื!องชั!งตวงวดัที!คาํนวณราคาได ้ จาํนวนเงินตอ้งมีความถูกตอ้ง
สอดคลอ้งกบัปริมาณการชั!งตวงวดัที!แสดง 
  ข้อ ๑๖  เครื!องหมายของบรรดาตวัควบคุมการทาํงาน ส่วนแสดงค่าและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รวมทั<งสวิตช์ของเครื!องชั!งตวงวดั   ตอ้งทาํให้อ่านง่าย ชดัเจน และลบเลือนยาก 
  ข้อ ๑๗  เครื! องชั!งตวงวดัต้องมีที!สําหรับผนึก เพื!อป้องกันการปรับเปลี!ยนแก้ไข
ภายหลังการตรวจรับรองแล้ว ซึ! งจะทาํการแก้ไข ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื! องชั!งตวงวดันั<นได ้          
ก็ต่อเมื!อตอ้งทาํลายผนึกก่อน  
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หมวด ๒ 

 เครื�องชั�ง 

 

ส่วนที� ๑ 

เครื�องชั�งไม่อตัโนมัติ 
 

 
  ข้อ ๑๘  ในส่วนนี<  
  “ส่วนรับนํ<าหนกั” หมายความวา่ ส่วนของเครื!องชั!งที!ใชร้องรับสิ!งของที!ชั!ง 
  “ส่วนส่งผ่านนํ< าหนัก” หมายความว่า ส่วนของเครื! องชั!งที!ส่งผ่านแรงที!เกิดจาก 
นํ<าหนกัของสิ!งของที!กระทาํบนส่วนรับนํ<าหนกัไปยงัส่วนชั!งนํ<าหนกั 
  “ส่วนชั!งนํ<าหนกั” หมายความวา่ ส่วนของเครื!องชั!งที!ใชช้ั!งนํ< าหนกัของสิ!งของ โดยใช้
ส่วนที!ทาํให้เกิดสมดุลเพื!อถ่วงกบัแรงที!มาจากส่วนส่งผา่นนํ< าหนกั และอาจมีส่วนประกอบของส่วน
แสดงค่าหรือส่วนพิมพค์่านํ<าหนกั 
 
  “ส่วนทดนํ<าหนกั” หมายความวา่ ส่วนที!ทาํใหเ้ครื!องชั!งแสดงค่านํ<าหนกัเป็นศูนย ์
ขณะที!ยงัมีสิ! งของอยู่บนส่วนรับนํ< าหนัก โดยเมื!อทาํการทดนํ< าหนักแล้วอาจทาํให้ช่วงการชั!งของ          
เครื!องชั!งก่อนการทดนํ<าหนกัเปลี!ยนแปลงหรือไม่ก็ได ้
  “พิกัดกําลังสูงสุด”  หมายความว่า ความสามารถของเครื! องชั!งที!สามารถ                    
ชั!งนํ<าหนกัไดม้ากที!สุด โดยไม่รวมกบัความสามารถในการทดนํ<าหนกั 
  “พิกัดกําลังตํ! า สุด” หมายความว่า ความสามารถของเครื! องชั!งที!สามารถ                    
ชั!งนํ< าหนกัไดน้้อยที!สุด โดยไม่ทาํให้ผลการชั!งมีความคลาดเคลื!อนสัมพทัธ์มากเกินกว่าที!ควรจะนาํ
เครื!องชั!งไปใช ้
  “ช่วงการชั!ง” หมายความวา่ ช่วงระหวา่งพิกดักาํลงัตํ!าสุดและพิกดักาํลงัสูงสุด 
  “ช่องวา่งระหวา่งขั<นหมายมาตรา” หมายความวา่ ช่องวา่งระหวา่งขั<นหมายมาตรา ๒ 
ขั<นของเครื!องชั!งที!แสดงค่าแบบแอนะล็อก ที!ต่อเนื!องกนัโดยวดัจากขอบของขั<นหมายมาตราหนึ! งถึง
ขอบของขั<นหมายมาตราอีกขั<นหนึ!ง ตามแนวกึ!งกลางความยาวของเส้นขั<นหมายมาตราที!สั<นที!สุด 
  “ค่าขั<นหมายมาตราของเครื! องชั!ง” หมายความว่า ค่าที!แสดงเป็นหน่วยของ             
นํ< าหนกัของความแตกต่างระหวา่งค่าของขั<นหมายมาตรา ๒ ขั<น ที!ต่อเนื!องกนัในกรณีที!เป็นการแสดง
ค่าแบบแอนะล็อก หรือของความแตกต่างระหวา่งค่าที!แสดง ๒ ค่าที!ต่อเนื!องกนัในกรณีที!เป็นการแสดง
ค่าแบบดิจิทลั 
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  “ค่ าขั< นหมายมาตราตรวจรับรอง” หมายความว่า  ค่ า ที! ใช้สํ าหรับแบ่ง                            
ชั<นความเที!ยงของเครื! องชั!ง และสําหรับการคาํนวณค่าอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดในการตรวจสอบให ้          
คาํรับรองเครื!องชั!ง ค่านี<แสดงเป็นหน่วยของนํ<าหนกั 
  “จาํนวนขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง” หมายความวา่ อตัราส่วนระหวา่งค่าพิกดักาํลงั
สูงสุดกบัค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง 
  “เครื!องชั!งที!เปลี!ยนค่าขั<นหมายมาตราได”้ หมายความว่า เครื!องชั!งที!มีช่วงการชั!ง ๑ ช่วง 
และช่วงการชั!งนี< ถูกแบ่งออกเป็นช่วงการชั!งยอ่ย ๆ หลายช่วง โดยที!ช่วงการชั!งยอ่ยแต่ละช่วงจะมีค่าขั<น
หมายมาตราที!แตกต่างกนั ทั<งนี<  ช่วงการชั!งจะเปลี!ยนค่าขั<นหมายมาตราตํ!าสุดไดเ้มื!อทาํการชั!งนํ< าหนกัที!
อยูใ่นช่วงนํ<าหนกันั<น ๆ ไม่วา่จะเป็นการชั!งแบบเพิ!มนํ<าหนกั หรือทอนนํ<าหนกั 
  “เครื!องชั!งที!มีช่วงการชั!งหลายช่วง” หมายความว่า เครื!องชั!งที!มีช่วงการชั!งตั<งแต่           
๒ ช่วงขึ< นไป แต่ละช่วงมีค่าพิกัดกําลังสูงสุดและมีค่าขั<นหมายมาตราที!แตกต่างกัน โดยมีส่วน                 
รับนํ<าหนกัอนัเดียวกนั และในแต่ละช่วงการชั!งจะตอ้งเริ!มจากนํ< าหนกัศูนยถึ์งพิกดักาํลงัสูงสุดของช่วง
การชั!งนั<น 
  “ความรู้สึกของเครื!องชั!ง” หมายความว่า อตัราส่วนของการเปลี!ยนแปลงการแสดง         
ค่าหรือสมดุลใด ๆ ของเครื!องชั!งต่อการเปลี!ยนแปลงนํ<าหนกัที!ชั!ง 
  ข้อ ๑๙  เครื! องชั!งที!แสดงค่าได้เองหรือเครื! องชั!งกึ! งแสดงค่าได้เองต้องมีลักษณะ
ดงัต่อไปนี<  เวน้แต่เครื!องชั!งสปริงตอ้งมีลกัษณะตามที!กาํหนดไวใ้นขอ้ ๓๕ 
  (๑) การแสดงค่าผลการชั!ง  
       (ก) ส่วนแสดงค่าตอ้งแสดงชื!อหรือสัญลกัษณ์ของหน่วยที!ใชใ้นการชั!ง 
        (ข) ค่าขั<นหมายมาตราให้แสดงเป็นค่า ๑ × ๑๐ k  ๒ × ๑๐ k  หรือ ๕ × ๑๐ k  โดย k 
เป็นเลขจาํนวนเตม็บวก จาํนวนเตม็ลบ หรือศูนย ์
  (๒) ส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก  
        (ก) ความกว้างของขั<นหมายมาตราต้องไม่ใหญ่กว่าช่องว่างระหว่างขั< น 
หมายมาตรา 
        (ข) ตัวชี< ค่าต้องมีขนาดความกวา้งโดยประมาณเท่ากับความกวา้งของขั<น 
หมายมาตรา 
        (ค) ระยะห่างระหว่างตัวชี< ค่ากับระนาบของขั<นหมายมาตราต้องไม่เกิน  
๒ มิลลิเมตร 
        (ง) ตวัชี<ค่าตอ้งยาวถึงกึ!งหนึ!งของขั<นหมายมาตราที!สั<นที!สุด 
  (๓) การแสดงค่าแบบดิจิทลั 
        (ก) ให้แสดงตัวเลขอย่างน้อย ๑ ตําแหน่งที!ต ําแหน่งขวาสุด โดยให้มี             
เครื!องหมายจุดทศนิยม (.) หรือเครื!องหมายจุลภาค (,) คั!นระหว่างเลขจาํนวนเต็มและเลขหลงัจุด
ทศนิยม และในการแสดงค่านี< ต้องแสดงตัวเลขทางซ้ายของเครื! องหมายจุดทศนิยมอย่างน้อย                     
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๑ ตาํแหน่ง และแสดงตวัเลขทางขวาของเครื!องหมายจุดทศนิยมทุกตาํแหน่ง สําหรับการแสดงค่าศูนย์
อาจแสดงโดยเลขศูนย ์๑ ตาํแหน่ง ทางขวาสุดโดยไม่ตอ้งมีเครื!องหมายก็ได ้
        (ข) ในกรณีที!เป็นเครื! องชั!งที!สามารถเปลี!ยนค่าขั<นหมายมาตราได้อตัโนมัติ
เครื!องหมายตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งเดิม 
  (๔) ส่วนแสดงค่าตอ้งแสดงค่าเกินพิกดักาํลงัสูงสุดไดไ้ม่เกิน ๙ เท่าของค่าขั<นหมาย
มาตราตรวจรับรอง 
  (๕) เครื!องชั!งที!มีส่วนแสดงค่าโดยประมาณ ค่าขั<นหมายมาตราตอ้งมากกวา่ ๑ ใน ๑๐๐ 
ของพิกดักาํลงัสูงสุด และตอ้งไม่น้อยกว่า ๒๐ เท่าของค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง และให้ถือว่า
ส่วนแสดงค่าโดยประมาณของเครื!องชั!งเป็นส่วนช่วยในการแสดงค่า 
  (๖) ส่วนพิมพค์่าตอ้งพิมพค์่าให้ถูกตอ้งชดัเจน ความสูงของตวัอกัษรและตวัเลขตอ้ง
ไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ส่วนพิมพ์ค่าจะพิมพ์ค่าเฉพาะเมื!อส่วนแสดงค่าอยู่ในสภาวะสมดุล สภาวะ
สมดุลใหพ้ิจารณาจากส่วนแสดงค่าซึ! งจะแสดงค่าคงที! หรือแสดงค่านํ<าหนกั ๒  ค่า ที!อยูติ่ดกนั สลบักนัเป็น
เวลามากกวา่ ๕ วนิาที 
  (๗) ส่วนบนัทึกค่าจะบนัทึกค่าเฉพาะเมื!อส่วนแสดงค่าอยู่ในสภาวะสมดุล สภาวะ
สมดุลใหพ้ิจารณาตาม (๖)  
  (๘) เครื!องชั!งที!มีส่วนทดนํ<าหนกัตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี<ดว้ย 
               (ก) ค่าขั<นหมายมาตราของส่วนทดนํ< าหนักตอ้งเท่ากบัค่าขั<นหมายมาตราของ
เครื!องชั!งที!ค่านํ<าหนกัใดๆ  
               (ข) ส่วนทดนํ< าหนกัอตัโนมติัหรือกึ!งอตัโนมติัตอ้งทดนํ< าหนกัในทิศทางที!แสดง
ค่านํ< าหนักลดลงเท่ากับนํ< าหนักที!ทด และต้องทดนํ< าหนักได้ไม่เกินค่าพิกัดกําลังสูงสุดของส่วน               
ทดนํ< าหนัก ในกรณีที!เครื! องชั!งมีส่วนยกเลิกการทดนํ< าหนักได้อตัโนมติั ส่วนนั<นตอ้งไม่ยกเลิกการ           
ทดนํ<าหนกัจนกวา่กระบวนการชั!งจะเสร็จสิ<นสมบูรณ์ 
               (ค) ส่วนทดนํ<าหนกัจะทาํงานเฉพาะเมื!อเครื!องชั!งอยูใ่นสภาวะสมดุล 
               (ง) ในกรณีที!มีส่วนทดนํ< าหนักมากกว่า ๑ ส่วนและทาํการทดนํ< าหนักในเวลา
เดียวกนั เครื!องชั!งตอ้งแสดงหรือพิมพค์่านํ<าหนกัที!ทดไวทุ้กค่าใหช้ดัเจน 
               (จ) ถา้มีการพิมพค์่านํ< าหนกัรวม นํ< าหนกัสุทธิ หรือนํ< าหนกัทด พร้อมกนัมากกวา่ 
๑ ค่า ตอ้งพิมพใ์หช้ดัเจนวา่ค่านํ<าหนกัใดเป็นค่านํ<าหนกัรวม หรือนํ<าหนกัสุทธิ หรือ นํ<าหนกัทด 
  (๙) ส่วนกาํหนดนํ<าหนกัทดล่วงหนา้ 
         (ก) ค่าขั<นหมายมาตราของส่วนกาํหนดนํ< าหนกัทดล่วงหนา้ตอ้งเท่ากบัค่าขั<นหมาย
มาตราของเครื!องชั!ง หรือตอ้งปรับให้เท่ากบัค่าขั<นหมายมาตราของเครื!องชั!งไดอ้ยา่งอตัโนมติั 

         (ข) เครื! องชั!งที!มีช่วงการชั!งหลายช่วง ค่านํ< าหนักทดที!กําหนดไวส้ําหรับ           



 ๑๐ 

ช่วงการชั!งหนึ!งอาจถ่ายทอดไปสู่ช่วงการชั!งอีกช่วงหนึ!งที!มีค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรองมากกวา่ได้
เท่านั<น และตอ้งสามารถปรับค่าขั<นหมายมาตราของส่วนทดนํ< าหนกันั<นให้เท่ากบั ค่าขั<นหมายมาตรา
ของช่วงการชั!งใหม่ได ้
         (ค) เครื!องชั!งที!เปลี!ยนค่าขั<นหมายมาตราได ้ค่านํ< าหนกัทดที!ตั<งไวล่้วงหนา้จะตอ้ง
ไม่มากกวา่ค่าพิกดักาํลงัสูงสุดของช่วงการชั!งยอ่ยช่วงแรก (Max๑) และค่านํ< าหนกัสุทธิที!คาํนวณไดต้อ้ง
สามารถปรับให้แสดงหรือพิมพ์ให้มีค่าละเอียดเท่ากับค่าขั<นหมายมาตราของเครื! องชั!งสําหรับ             
ค่านํ<าหนกัสุทธิเดียวกนั 
         (ง) ในกรณีที!ได้กาํหนดนํ< าหนักทดด้วยส่วนกาํหนดนํ< าหนักทดล่วงหน้าแล้ว           
ค่าที!กาํหนดทดไวจ้ะตอ้งไม่สามารถปรับเปลี!ยนหรือยกเลิกไดใ้นขณะที!ส่วนทดนํ<าหนกักาํลงัทาํงาน 
          (๑๐) ในกรณีที!เครื!องชั!งมีส่วนล็อก ให้แสดงตาํแหน่งล็อกและตาํแหน่งชั!งไวใ้ห้
ชดัเจน และจะทาํการชั!งไดเ้ฉพาะที!ตาํแหน่งชั!งเท่านั<น  
          (๑๑) เครื!องชั!งตอ้งทาํให้อยูใ่นลกัษณะที!ผูที้!เกี!ยวขอ้งกบัการชั!งสามารถมองเห็นการ
แสดงค่าไดอ้ยา่งชดัเจน 
          (๑๒) เครื!องชั!งที!คาํนวณราคาไดต้อ้งแสดงค่านํ< าหนกั ราคาต่อหน่วย และราคารวมไว้
เมื!อเครื!องชั!งแสดงค่านํ< าหนกัคงที!แลว้ ถา้เครื!องชั!งดงักล่าวมีส่วนพิมพค์่าส่วนพิมพค์่านั<นตอ้งสามารถ
พิมพค์่านํ< าหนกั ราคาต่อหน่วย และราคารวมได ้ โดยในการพิมพค์่าดงักล่าวของการชั!งครั< งหนึ!งๆ ให้
พิมพไ์ดไ้ม่เกินหนึ!งครั< ง 
          (๑๓) เครื! องชั!งที!พิมพ์ราคาได้ต้องมีลักษณะตาม (๑๒) และต้องสามารถ             
ตรวจสอบค่าราคาต่อหน่วยและค่านํ<าหนกัที!กาํหนดทดไวล่้วงหนา้ของเครื!องชั!งไดใ้นระหวา่งการใชง้าน 
  (๑๔) เครื!องชั!งที!มีส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<ดว้ย 
         (ก) ในกรณีที!มีสิ! งรบกวนจากภายนอก เครื!องชั!งอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งสามารถ
ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หรือตอ้งแสดงใหท้ราบวา่มีความผิดพลาดเกิดขึ<นจากสิ!งรบกวนนั<น 
         (ข) ในกรณีที!มีความผิดปกติเกิดขึ<นจนมีผลกระทบกบัความถูกตอ้งของเครื!องชั!ง 
เครื!องชั!งตอ้งหยุดทาํงานโดยอตัโนมติั หรือมีการแสดงให้ผูใ้ช้เครื!องชั!งทราบ และจะตอ้งแสดงอยู่
จนกวา่ความผดิปกติจะหมดไป  
         (ค) ในกรณีที!มีการเปิดใช้เครื! องชั!ง ส่วนแสดงค่าต้องแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ทั<งหมดที!สามารถแสดงได ้ 
         (ง) เครื!องชั!งที!สามารถใช้พลงังานจากแบตเตอรี!ได ้ตอ้งสามารถทาํงานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งต่อเนื!อง หรือไม่แสดงค่านํ< าหนกัเมื!อความต่างศกัยที์!ไดรั้บจากแบตเตอรี!ต ํ!าเกินไปจากที!ผูผ้ลิต
กาํหนด 
          (จ) ป้องกนัการรบกวนของสัญญาณคลื!นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื!นความถี!วิทยุ
ไม่ใหมี้ผลต่อความแม่นยาํของเครื!องชั!ง   ส่วนแสดงค่า  ส่วนบนัทึกค่า และส่วนพิมพค์่าได ้



 ๑๑

          (ฉ) ถา้เครื!องชั!งมีระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมต่อพ่วงโดยผา่นอุปกรณ์
เชื!อมต่อสัญญาณภายนอก ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมนั<นตอ้งไม่ทาํให้ผลการชั!งและขอ้มูล
การชั!งผดิไป และต้องไม่สามารถส่งคาํสั!งหรือข้อมูลเข้าเครื! องชั!ง ซึ! งทาํให้เครื!องชั!งแสดงค่าพิมพ์
ค่า คาํนวณหรือบนัทึกค่าผลการชั!งผิดไปจากขณะที!ไม่มีอุปกรณ์ดงักล่าวเชื!อมต่ออยู่กบัเครื!องชั!งและ
ตอ้งปิดผนึกอุปกรณ์เชื!อมต่อสัญญาณภายนอกดงักล่าวดว้ย      
  ข้อ ๒๐  เครื!องชั!งที!แสดงค่าเองไม่ไดต้อ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<  
  (๑) เครื! องชั!งที!มีส่วนแสดงสมดุลในลักษณะที!ใช้ตัวชี< สมดุล ๒ อันชี< ตรงกัน                
ตวัชี<สมดุลดงักล่าวตอ้งมีความหนาเท่ากนั และห่างกนัไม่เกินความหนาของตวัชี<สมดุล เวน้แต่ในกรณี
ที!ตวัชี<สมดุลหนานอ้ยกวา่ ๑ มิลลิเมตร ใหห่้างกนัไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร  
  (๒) ในกรณีที!เครื!องชั!งมีส่วนพิมพค์่า ส่วนพิมพค์่าจะพิมพ์ไดเ้ฉพาะเมื!อแท่งเลื!อน
หรือตุ้มเลื!อน หรือกลไกที!ใช้เปลี!ยนนํ< าหนักอยู่ในตาํแหน่งที!สอดคล้องกบัเลขจาํนวนเต็มของช่อง           
ขั<นหมายมาตรา 
  (๓) คมมีด 
       (ก) คมมีดตอ้งทาํใหติ้ดแน่นกบัลีเวอร์ 
        (ข) คมมีดตอ้งทาํใหค้ม แขง็ และจดตลอดส่วนที!ตอ้งการใหถู้กกบัคมมีดนั<น  
       (ค) ที!รองรับคมมีด  ตอ้งทาํใหเ้รียบเกลี<ยง  และแขง็อยา่งนอ้ยเท่ากบัคมมีด 
       (ง) คมมีด และที!รองรับคมมีดตอ้งทาํให้อยูใ่นลกัษณะที!เมื!อใส่ของลงบนส่วนรับ
นํ< าหนักเท่ากับกึ! งหนึ! งของพิกัดกําลังสูงสุด เมื!อเลื!อนคมมีด หรือที!รองรับคมมีดไปในทิศทางที!
เหมาะสมตอ้งไม่ทาํใหค้วามเที!ยงของเครื!องผดิไป 
       (จ) ในกรณีที!เครื!องชั!งมีที!กั<นเพื!อกนัมิใหค้มมีดเลื!อนไปทางความยาว ที!กั<นในส่วน
ที!อาจสัมผสักบัคมมีดตอ้งทาํใหเ้รียบเกลี<ยง แขง็อยา่งนอ้ยเท่ากบัคมมีดและสัมผสักบัคมมีดนอ้ยที!สุด 
  (๔) ขั<นหมายมาตรา   
       (ก) ขั<นหมายมาตราบนคนัชั!ง ให้ทาํเป็นขีดหรือฟันเลื!อยอย่างใดอย่างหนึ! ง หรือ       
ทั<งสองอยา่งรวมกนั ขีดตอ้งมีระยะห่างเท่ากนัและขนานกนั ฟันเลื!อยตอ้งตดัให้เรียบเท่ากนัหมด และ
เส้นที!ตดัเป็นฟันลงมาตอ้งมีระยะห่างเท่ากนัและขนานกนัทุกเส้น  ถา้มีทั<งขีดและฟันเลื!อย ขีดตอ้งอยู่
ใหไ้ดล้าํดบักบัฟันเลื!อย เพื!อแสดงอตัราของฟันเลื!อยอยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
       (ข) ขั<นหมายมาตราและช่องวา่งระหวา่งขั<นหมายมาตราบนคนัชั!งและบนที!บอก
อตัรานํ<าหนกั ตอ้งทาํใหเ้ห็นชดัเจน อ่านง่าย และมีลกัษณะถาวร 
  (๕) คนัชั!ง 
       (ก) คนัชั!งที!ใชตุ้ม้เลื!อนที!ขั<นหมายมาตราใหญ่ทุกขั<นหมายมาตรา ตอ้งแสดงอตัรา
นํ<าหนกัไว ้ 



 ๑๒

       (ข) คนัชั!งทุกคนัตอ้งมีที!กั<นเพื!อกนัมิให้ตุม้เลื!อนเลื!อนเกินไปจากขั<นหมายมาตรา         
ที!ค่าศูนย ์
       (ค) ส่วนที!ติดปลายคนัชั!งเพื!อกนัมิให้ตุม้เลื!อนเลื!อนหลุดไปจากคนัชั!งตอ้งติดไวใ้ห้
แน่นกบัคนัชั!งอยา่งมั!นคง 
       (ง) คนัชั!งตอ้งมีลกัษณะที!เมื!อหกคนัชั!งไปจนสุดเขตที!จะไปได้แล้ว คนัชั!งนั<น      
ตอ้งกลบัเขา้ที!ไดเ้อง 
       (จ) ในเวลาอยูส่ถานะปกติ คนัชั!งตอ้งทาํให้ไดร้ะดบั และถา้แกว่งก็ตอ้งแกว่งได้
ส่วนกนัทั<งสองขา้ง 

  (๖) ตุม้เลื!อน  
       (ก) ตุม้เลื!อนสาํหรับใชก้บัคนัชั!งที!ข ั<นหมายมาตราเป็นฟันเลื!อย ตอ้งทาํให้มีที!จิกกบั
ร่องฟัน เพื!อใหตุ้ม้เลื!อนอยูใ่นตาํแหน่งที!ถูกตอ้งและใหจิ้กเกาะอยูแ่น่น 
       (ข) ตุม้เลื!อนชนิดห้อย ส่วนที!สัมผสักบัคนัชั!งตอ้งทาํให้คม แข็ง และมีลกัษณะที! 
ทาํใหตุ้ม้เลื!อนนั<นแกวง่ไดง่้าย  
       (ค) ตุ้มเลื!อนต้องเลื!อนไปมาได้โดยสะดวกและไม่ทาํให้ขั<นหมายมาตราและ         
ฟันเลื!อยบนคนัชั!งลบเลือน หรือสึกหรอไดง่้าย 
       (ง) ตุม้เลื!อนตอ้งทาํใหไ้ม่สามารถถอดแยกออกจากกนัไดง่้าย และตอ้งไม่มีช่องบน
ตุม้เลื!อน 
        (จ) ตุม้เลื!อนตอ้งทาํใหไ้ม่สามารถถอดจากคนัชั!งไดง่้าย   
        (ฉ) ตุม้เลื!อนและขอหอ้ยตอ้งทาํใหอ้ยูก่บัเครื!องชั!งอยา่งมั!นคง 
        (ช) ริมสําหรับบอกอตัรานํ< าหนกั หรือที!ชี< อตัรานํ< าหนกัที!ตุม้เลื!อนนั<น ตอ้งทาํให้
แหลมคม และริมสาํหรับบอกอตัรานํ<าหนกัตอ้งขนานกบัขั<นหมายมาตราบนคนัชั!ง 
  (๗) ตุม้ถ่วง  
        (ก) ตุม้ถ่วงทุกตุม้ที!ใชก้บัเครื!องชั!งใด ตอ้งมีเครื!องหมายบนตุม้ที!จะแสดงให้เห็น
ไดว้า่เป็นตุม้ที!ใชก้บัเครื!องชั!งนั<น  เครื!องหมายนั<นตอ้งไม่ลบเลือนไดง่้ายและตุม้นั<นตอ้งแสดงวา่จะใช้
แทนนํ<าหนกัเท่าใดไวด้ว้ย 
        (ข) ตุม้ถ่วงนี<ตอ้งทาํรูปใหผ้ดิไปจากตุม้นํ<าหนกัธรรมดา 
  (๘) ตุ้ม เ ลื! อนและตุ้ม ถ่วง  ถ้า มี รูสํ าหรับเ ติมว ัส ดุ  เพื! อให้ ตุ้มตรงอัตรา                           
ให้มีรูดงักล่าวไดเ้พียงรูเดียว  วสัดุที!ทาํให้เที!ยงในตุม้เลื!อนและตุม้ถ่วงตอ้งใส่ปิดให้แน่นติดอยูก่บั             
ที!เสมอ 
  (๙) เครื!องชั!งใดที!มีส่วนที!ทาํให้เปลี!ยนทาง หรือกลบัทางใช้ได ้ส่วนเหล่านั<นตอ้งมี
ลกัษณะที!การเปลี!ยนหรือกลบันั<นไม่ทาํใหค้วามเที!ยงของเครื!องชั!งเสียไป 



 ๑๓ 

  (๑๐) เครื!องชั!งใดที!มีส่วนถอดได ้การถอดนั<นตอ้งไม่ทาํให้ความเที!ยงของเครื!องผิดไป 
เวน้แต่เป็นเครื!องชั!งชนิดที!ถา้ถอดส่วนใดออกแลว้จะใชเ้ครื!องนั<นชั!งของไม่ไดเ้ลย 
  (๑๑) เครื!องชั!งใดที!มีส่วนที!ทาํใหเ้ครื!องเที!ยง ส่วนนั<นตอ้งติดแน่นอยูป่ระจาํที! และตอ้ง
ไม่สามารถแกไ้ขเปลี!ยนแปลงไดง่้าย 
  (๑๒) เครื!องชั!งแบบสองแขนเท่ากนั  
         (ก) เครื!องชั!งแบบสองแขนเท่ากนั คือ เครื!องที!มีคนัชั!งยื!นออกไปจากฟัลครัม
เท่ากนัทั<งสองขา้ง และถาดชั!งทั<งสองหอ้ยอยูใ่ตค้นัชั!ง 
         (ข) สายห้อยถาดชั!งของเครื! องชั!งแบบนี<  ต้องทาํด้วยโลหะ หรือวสัดุอื!นใด                     
ที!สาํนกังานกลางไดต้รวจสอบแลว้วา่มีคุณสมบติัที!ใชแ้ทนกนัได ้
  (๑๓) เครื!องชั!งแบบโรเบอร์วลัและเบแรงเงอร์ 
         (ก) เครื!องชั!งแบบโรเบอร์วลัและเบแรงเงอร์ คือ เครื!องที!มีคนัชั!งยื!นออกไปจาก
ฟัลครัมเท่ากนัทั<งสองขา้ง โดยถาดชั!งหรือแท่นชั!งทั<งสองอยูเ่หนือคนัชั!ง 
         (ข) ถ้าคนัชั!งหรือตวัเครื!องชั!งเป็นชนิดแฝดตอ้งเป็นราวดามอย่างน้อยสองอนัที!รับ
ถาดชั!งตอ้งมั!นคงแขง็แรง  เสากลางตอ้งทาํใหไ้ม่สามารถบิดหรือหมุนเคลื!อนจากที!ได ้ที!ยึด ขอและห่วง 
ในส่วนที!สัมผสักบัส่วนอื!นของเครื!องชั!งตอ้งทาํด้วยโลหะแข็ง หินแกว้ หรือวสัดุอื!นใดที!สํานกังาน
กลางไดต้รวจสอบแลว้วา่มีคุณสมบติัที!ใชแ้ทนกนัได ้
          (ค) ในกรณีที!เป็นเครื!องชั!งที!ทาํให้เที!ยงโดยใชบ้าแลนซิงบอกซ์ บาแลนซิงบอกซ์นั<นตอ้งติด
แน่นใตถ้าดชั!ง และมีความสามารถบรรจุวตัถุที!ทาํให้เที!ยงไดไ้ม่เกินร้อยละหนึ! งของพิกดักาํลงัสูงสุด
ของเครื!องชั!งนั<น และจะใส่หรือถอดไดก้็ตอ้งใชเ้ครื!องมือ 
         (ง) ถาดชั!งหรือแท่นชั!งตอ้งทาํดว้ยโลหะ วสัดุแข็ง หรือวสัดุอื!นใดที!สํานกังานกลาง
ไดต้รวจสอบแลว้วา่มีคุณสมบติัที!ใชแ้ทนกนัได ้และหา้มทาสีถาดชั!ง 
  (๑๔) เครื!องชั!งแบบสตีลยาร์ด 
         (ก) เครื!องชั!งแบบสตีลยาร์ด คือ เครื!องชั!งซึ! งฟัลครัมอยูค่่อนไปขา้งหนึ!งของคนัชั!ง 
คนัชั!งทางด้านสั< นแขวนที!รองรับของชั!งไม่ว่าจะเป็นถาดหรือขอก็ตาม และทางด้านยาวมีขั<นหมาย
มาตราและตุม้พอยส์ เพื!อบอกอตัรานํ<าหนกั เมื!อจะใชช้ั!งตอ้งห้อย แขวน หรือติดไวก้บัสิ!งอื!นที!อยูเ่หนือ
เครื!องชั!ง ซึ! งไม่ใช่เป็นส่วนของเครื!องชั!งนั<น 
         (ข) คนัชั!งตอ้งทาํดว้ยโลหะ หรือวสัดุอื!นใดที!สํานกังานกลางไดต้รวจสอบแลว้วา่
มีคุณสมบติัที!ใชแ้ทนกนัได ้และคนัชั!งนั<นทางดา้นยาวตอ้งตรง 
          (ค) ขั<นหมายมาตราชนิดขีดหรือฟันเลื!อยบนคันชั!งที! มีขนาดพิกัดกําลัง          
ตั<งแต่ ๑๐๐ กิโลกรัมลงมา ตอ้งทาํไวข้า้งเดียวใหไ้ดฉ้ากกบัคนัชั!ง 
          (ง) เครื!องชั!งแบบสตีลยาร์ดตอ้งมีพิกดักาํลงัตั<งแต่ ๑๐ กิโลกรัมขึ<นไป และตอ้งมี
ขั<นหมายมาตราที!ตั<งตน้ดว้ยขั<นหมายมาตราศูนย ์



 ๑๔

  (๑๕) เครื!องชั!งแบบแท่นชั!ง 

                 (ก) เครื!องชั!งแบบแท่นชั!ง คือ เครื!องชั!งที!มีส่วนรับนํ< าหนกัเป็นแท่นชั!ง อยูเ่หนือ

ส่วนส่งผา่นนํ<าหนกั 

          (ข) ที!คนัชั!งของเครื!องชั!งนั<น นอกจากที!รองตุม้ถ่วงแลว้ ส่วนอื!นตอ้งไม่สามารถ

ถอดออกจากกนัไดง่้าย 

          (ค) ในกรณีที!จะใช้ส่วนรับนํ< าหนกัอยา่งอื!นที!ถอดไดแ้ทนแท่นชั!งธรรมดาส่วน

รับนํ<าหนกันั<นตอ้งเป็นส่วนสาํคญัของเครื!องชั!ง ซึ! งถา้ไม่มีส่วนนี< แลว้ เครื!องชั!งจะไม่เที!ยง 

  (๑๖) เครื! องชั!งที!แสดงค่าเองไม่ได้ซึ! งมีลักษณะตามข้อ ๑๙ นั<นตราบใดที!นํามา

ประยกุตใ์ชง้านได ้ตอ้งมีลกัษณะตามที!กาํหนดไวใ้นส่วนนี< ทุกประการ 

  ข้อ ๒๑  เครื!องชั!งแบบแท่นชั!งที!ติดตรึงกบัที!ซึ! งมีพิกดักาํลงัตั<งแต่ ๒๐ เมตริกตนัขึ<นไป 

ตอ้งมีส่วนแสดงค่านํ< าหนกัในลกัษณะที!ให้บุคคลที!เกี!ยวขอ้งกบัการชั!งทุกฝ่ายสามารถอ่านค่านํ< าหนกั

ไดพ้ร้อมกนั หากไม่มีส่วนแสดงค่านํ< าหนกัในลกัษณะดงักล่าว ตอ้งมีส่วนแสดงค่านํ< าหนกัเป็นตวัเลข

เพิ!มขึ<นอีก ๑ ชุด สาํหรับใหบุ้คคลที!เกี!ยวขอ้งกบัการชั!งทุกฝ่ายสามารถอ่านค่านํ<าหนกัไดพ้ร้อมกนั 

  ข้อ ๒๒  อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและการให้คาํรับรอง

ชั<นหลงั  ใหก้าํหนดไวต้ามชั<นความเที!ยงของเครื!องชั!ง 

  ข้อ ๒๓  ชั<นความเที!ยงของเครื!องชั!ง ใหแ้บ่งเป็น ๔ ชั<น คือ  
  (๑) ชั<นหนึ!ง     สัญลกัษณ์        ΙΙΙΙ          หรือ         ΙΙΙΙ             

  (๒) ชั<นสอง     สัญลกัษณ์       ΙΙΙΙΙΙΙΙ          หรือ      ΙΙΙΙΙΙΙΙ             

  (๓) ชั<นสาม     สัญลกัษณ์      ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ         หรือ      ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ            

  (๔) ชั<นสี!         สัญลกัษณ์      ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ        หรือ    ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ            
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕

  ข้อ ๒๔  หลักเกณฑ์การแบ่งชั< นความเที!ยงของเครื! องชั!ง ให้เป็นไปตามตาราง
ดงัต่อไปนี<  
 

ชั<นความ 
เที!ยง 

ค่าขั<นหมายมาตรา 
ตรวจรับรอง (e) 

จาํนวนขั<นหมายมาตรา 
ตรวจรับรอง 
(n = Max/e) 

พิกดักาํลงั
ตํ!าสุด 
(Min) 

ไม่นอ้ยกวา่ จาํนวนตํ!าสุด จาํนวนสูงสุด 
ชั<นหนึ!ง ตั<งแต่ ๐.๐๐๑ ก. ขึ<นไป (๐.๐๐๑ ก. ≤  e) ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐ 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) 

๑๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

๒๐ e 
 

๕๐ e 

ชั<นสาม ตั<งแต่   ๐.๑ ก. ถึง ๒ ก. (๐.๑ ก. ≤  e ≤   ก.) 

ตั<งแต่  ๕ ก.  ขึ<นไป  (๕ ก. ≤  e) 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๒๐ e 
๒๐ e 

ชั<นสี!  ตั<งแต่  ๕ ก.  ขึ<นไป  (๕ ก. ≤  e) ๑๐๐ ๑,๐๐๐ ๑๐ e 

  พิกดักาํลงัตํ!าสุดสาํหรับการแบ่งชั<นความเที!ยงชั<นสอง และชั<นสามของเครื!องชั!ง  ที!ใช้
ชั!งเพื!อประโยชน์ในการคาํนวณค่าธรรมเนียม ให้มีค่าน้อยกว่าที!กาํหนดไวใ้นตารางตามวรรคหนึ! ง            
ได ้๕ e 
  ข้อ ๒๕   ค่าขั< นหมายมาตราตรวจรับรองของเครื! องชั!งให้ เป็นไปตามตาราง           
ดงัต่อไปนี<  
 

เครื!องชั!ง ค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง (e) 
ส่วนแสดงค่านํ<าหนกั ไม่มีส่วนแสดงค่า          
นํ<าหนกัช่วยเสริมสาํหรับอ่านค่าละเอียด 

ค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง  = ค่าขั<นหมาย 
มาตราของเครื!องชั!ง (d) 

ส่วนแสดงค่านํ<าหนกั มีส่วนแสดงค่านํ<าหนกั 
ช่วยเสริมสาํหรับอ่านค่าละเอียด 

ใหผู้ผ้ลิตเป็นผูก้าํหนดค่าขั<นหมายมาตราตรวจ 
รับรอง โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ ๒๔ และขอ้ ๒๘ (๒) 

ไม่มีส่วนแสดงค่านํ<าหนกั ใหผู้ผ้ลิตเป็นผูก้าํหนดค่าขั<นหมายมาตราตรวจ 
รับรอง โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ ๒๔ 

 



 ๑๖

  ในกรณีเครื!องชั!งแบบแท่นชั!งซึ! งมีพิกดักาํลงัตั<งแต่ ๒๐ เมตริกตนัขึ<นไป ไม่วา่ ค่าขั<น
หมายมาตราของเครื!องชั!งมีค่าเท่าใด ใหค้่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรองมีค่าเป็น ๒๐ กิโลกรัมทุกกรณี 
  ค่าขั< นหมายมาตราตรวจรับรองสําหรับเครื! องชั!งที! ได้รับคํา รับรองก่อนวันที!          
กฎกระทรวงนี< ใชบ้งัคบั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์!รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
  ข้อ ๒๖  เครื!องชั!งที!มีช่วงการชั!งหลายช่วง ซึ! งในแต่ละช่วงการชั!งมีค่าขั<นหมายมาตรา        
ตรวจรับรองเป็น e๑ , e๒ ,… er โดยที! e๑ < e๒ <...< er (เมื!อ r คือ เลขลาํดบัของช่วง การชั!ง)  ค่าพิกดักาํลงั         
ต ํ!าสุดพิกดักาํลงัสูงสุด และจาํนวนขั<นหมายมาตราตรวจรับรองตอ้งสอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ที!กาํหนด           
ในขอ้ ๒๔ 
  ข้อ  ๒ ๗   เ ค รื! อง ชั! ง ที! เ ป ลี! ย นค่ า ขั< นห ม า ย ม า ต รา ไ ด้ต้อง มี ลัก ษ ณ ะ เพิ! ม เ ติ ม               
ดงัต่อไปนี<  
  (๑) ช่วงการชั!งยอ่ย  
       (ก) ใหช่้วงการชั!งยอ่ยแต่ละช่วงมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<   
    ๑) ค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง ei   โดยให ้ ei + ๑ > ei  
    ๒) พิกดักาํลงัสูงสุด Maxi 
    ๓) พิกดักาํลงัตํ!าสุด Mini = Maxi-๑ (สาํหรับ i = ๑ พิกดักาํลงัตํ!าสุด Min๑ = Min) 
       (ข) จาํนวนขั<นหมายมาตราตรวจรับรองสาํหรับช่วงการชั!งยอ่ย (ni) แต่ละช่วง 
เท่ากบัค่าที!คาํนวณไดจ้ากสูตร   
     Maxi          
   ni      =                                
       ei              
   โดยที! i คือ เลขลาํดบัของช่วงการชั!งยอ่ย มีค่าเป็น ๑, ๒, …... 
  (๒) ค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง( ei )  จาํนวนขั<นหมายมาตราตรวจรับรองสําหรับ
ช่วงการชั!งยอ่ย ( ni ) แต่ละช่วง และพิกดักาํลงัตํ!าสุด (Min๑)ซึ! งเป็นหลกัเกณฑ์การแบ่งชั<นความเที!ยง
ของเครื!องชั!งที!เปลี!ยนแปลงขั<นหมายมาตราได้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การแบ่งชั<นความเที!ยงของ
เครื!องชั!งที!กาํหนดไวใ้นตารางตามขอ้ ๒๔ 
  (๓) ค่าพิกดักาํลังสูงสุดของช่วงการชั!งย่อยแต่ละช่วงซึ! งคิดเป็นสัดส่วนระหว่าง            
พิกดักาํลงัสูงสุดของช่วงการชั!งย่อยใดๆ กบัค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรองของช่วงการชั!งย่อยถดัไป          
ตอ้งสอดคลอ้งกบัชั<นความเที!ยงและเป็นไปตามตารางดงัต่อไปนี<  ยกเวน้ช่วงการชั!งยอ่ยช่วงสุดทา้ย 
 
 
 



 ๑๗

 
 

ชั<นความเที!ยง 
พิกดักาํลงัสูงสุดของช่วงการชั!ง 

ค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรองของช่วงการชั!งยอ่ยถดัไป 
(Maxi / ei+๑) 

     ชั<นหนึ!ง ≥ ๕๐,๐๐๐ 
     ชั<นสอง                                            ≥   ๕,๐๐๐ 
     ชั<นสาม                                            ≥      ๕๐๐ 
     ชั<นสี!                                             ≥         ๕๐ 
   

(๔) เครื! องชั!งที! เปลี!ยนค่าขั<นหมายมาตราได้ หลังจากทาํการทดนํ< าหนักแล้ว             
เมื!อทาํการชั!งในช่วงการชั!งยอ่ยใด การแสดงค่าของช่วงการชั!งย่อยนั<น ตอ้งมีลกัษณะตามที!กาํหนดไวใ้น
ส่วนนี<  
  ข้อ ๒๘  ส่วนแสดงค่านํ< าหนักช่วยเสริมสําหรับอ่านค่าละเอียดต้องมีลักษณะ 
ดงัต่อไปนี<  
  (๑) ให้ใชส่้วนแสดงค่านํ< าหนกัช่วยเสริมสําหรับอ่านค่าละเอียดประกอบในเครื!องชั!ง
ซึ! งมีชั<นความเที!ยงชั<นหนึ! งหรือชั<นสองเท่านั<น โดยให้ใช้เฉพาะที!จะทาํให้สามารถอ่านค่าตวัเลขที!อยู่
ทางขวาของเครื!องหมายจุดทศนิยมได ้และห้ามใชป้ระกอบในเครื!องชั!งที!เปลี!ยนค่าขั<นหมายมาตราได ้ 
ทั<งนี<  ส่วนแสดงค่านํ< าหนกัช่วยเสริมสําหรับอ่านค่าละเอียดดงักล่าว  อาจจะเป็นเครื!องมือซึ! งมีไรเดอร์ 
หรือส่วนที!ช่วยในการอ่านค่านํ<าหนกัระหวา่งขั<นหมายมาตรา หรือส่วนช่วยแสดงค่านํ< าหนกัเสริม หรือ
ส่วนที!ช่วยแบ่งค่านํ<าหนกัระหวา่งขั<นหมายมาตราก็ได ้
  (๒) ค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง ให้มีค่ามากกวา่ค่าขั<นหมายมาตราของเครื!องชั!ง 

และไม่เกินกวา่ ๑๐ เท่าของค่าขั<นหมายมาตราของเครื!องชั!ง หรือ d < e ≤ ๑๐ d และให้มีค่าเป็นสิบ          
ยกกาํลงั k หรือ e =  ๑๐k กิโลกรัม  โดยที! k เป็นเลขจาํนวนเต็มบวก จาํนวนเตม็ลบ หรือศูนย ์
  (๓) ค่าพิกดักาํลงัตํ!าสุดของเครื!องชั!งให้คาํนวณตามหลกัเกณฑ์ที!กาํหนดไวใ้นขอ้ ๒๔ 
โดยในสดมภ์สุดทา้ยของตารางให้แทนค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรองด้วยค่าขั<นหมายมาตราของ
เครื!องชั!ง 
  (๔) ในกรณีเครื!องชั!งซึ! งมีชั<นความเที!ยงชั<นหนึ! งและมีค่าขั<นหมายมาตราของเครื! องชั!ง             
นอ้ยกวา่ ๐.๑ มิลลิกรัม จาํนวนขั<นหมายมาตราตรวจรับรองอาจนอ้ยกวา่ ๕๐,๐๐๐ ก็ได ้
 



 ๑๘

  ข้อ ๒๙   อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้ค ํา รับรองชั< นแรกและการให ้                   
คาํรับรองชั<นหลงัทั<งฝ่ายมากและฝ่ายนอ้ยใหเ้ป็นไปตามตาราง ดงัต่อไปนี<  
 
อตัรา 
เผื!อเหลือ 
เผื!อขาด 

นํ<าหนกัที!ใชท้ดสอบ (m) แสดงในหน่วยของค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง (e) 

ชั<นหนึ!ง ชั<นสอง ชั<นสาม ชั<นสี!  

๐.๕ e ตั<งแต่ ๐ ถึง ๕๐,๐๐๐ 

(๐ ≤ m ≤ ๕๐,๐๐๐) 

ตั<งแต่ ๐ ถึง ๕,๐๐๐ 

(๐ ≤ m ≤  ๕,๐๐๐) 

ตั<งแต่ ๐ ถึง ๕๐๐ 

(๐ ≤ m ≤  ๕๐๐) 

ตั<งแต่ ๐ ถึง ๕๐ 

(๐ ≤ m ≤ ๕๐) 
๑.๐ e มากกวา่ ๕๐,๐๐๐ ถึง 

๒๐๐,๐๐๐ 

(๕๐,๐๐๐ < m ≤ 
๒๐๐,๐๐๐) 

มากกวา่ ๕,๐๐๐ ถึง 
๒๐,๐๐๐ 

(๕,๐๐๐ < m ≤      
๒๐,๐๐๐) 

มากกวา่ ๕๐๐  ถึง 
๒,๐๐๐ 

(๕๐๐ < m ≤     
 ๒,๐๐๐) 

มากกวา่ ๕๐  ถึง 
๒๐๐ 

(๕๐ < m ≤         
๒๐๐) 

๑.๕ e มากกวา่ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

(๒๐๐,๐๐๐ < m) 

มากกวา่ ๒๐,๐๐๐ ถึง 
๑๐๐,๐๐๐ 

(๒๐,๐๐๐ < m ≤      
๑๐๐,๐๐๐) 

มากกวา่ ๒,๐๐๐ 
ถึง ๑๐,๐๐๐ 

(๒,๐๐๐ < m ≤       
๑๐,๐๐๐) 

มากกวา่ ๒๐๐ ถึง   
๑,๐๐๐ 

(๒๐๐ < m ≤         
๑,๐๐๐) 

 
  ข้อ ๓๐  อตัราความรู้สึกของเครื!องชั!งที!แสดงค่าเองไม่ได้นั<น เมื!อวางนํ< าหนกัที!มีค่า
เท่ากบัอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดที!ค่านํ< าหนกัใดๆ บนส่วนรับนํ< าหนกัของเครื!องชั!ง เข็มชี< ตอ้งเคลื!อนไป
จากสภาวะสมดุลเดิมเป็นระยะอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี<  
  (๑) ๑ มิลลิเมตร สาํหรับเครื!องชั!งซึ! งมีชั<นความเที!ยงชั<นหนึ!ง หรือชั<นสอง 
  (๒) ๒ มิลลิเมตร สําหรับเครื!องชั!งซึ! งมีชั<นความเที!ยงชั<นสาม หรือชั<นสี!  และมีพิกดั
กาํลงัสูงสุดไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม 
  (๓) ๕ มิลลิเมตร สําหรับเครื!องชั!งซึ! งมีชั<นความเที!ยงชั<นสาม หรือชั<นสี!  และมีพิกดั
กาํลงัสูงสุดมากกวา่ ๓๐ กิโลกรัม 
  ข้อ ๓๑  อตัราการตอบสนองของเครื!องชั!งในการทดสอบดิสคริมิเนชนั ให้มีลกัษณะ 
ดงัต่อไปนี<  
  (๑) กรณีที!เป็นเครื!องชั!งที!แสดงค่าแบบแอนะล็อก เมื!อเพิ!มหรือลดนํ< าหนักที!มีค่า
เท่ากบัค่าสัมบูรณ์ของอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดของนํ< าหนกัที!ทดสอบ เครื!องชั!งตอ้งแสดงค่าเพิ!มขึ<นหรือ
ลดลงไม่นอ้ยกวา่ ๐.๗ เท่าของนํ<าหนกัที!เพิ!มขึ<นหรือลดลง  



 ๑๙

  (๒) กรณีที!เป็นเครื!องชั!งที!แสดงค่าแบบดิจิทลั เมื!อเพิ!มหรือลดนํ< าหนกัที!มีค่าเท่ากบั 
๑.๔ เท่าของค่าขั<นหมายมาตราของเครื!องชั!ง เครื!องชั!งตอ้งแสดงค่าเปลี!ยนแปลงไปจากเดิม 
  ข้อ ๓๒  ความแตกต่างของการแสดงค่าของเครื!องชั!งในการทดสอบความสามารถใน
การทาํซํ< าได ้ตอ้งมีค่าไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดของนํ<าหนกัที!ทดสอบนั<น 
  ข้อ ๓๓  ความแตกต่างของการแสดงค่าของเครื!องชั!งในการทดสอบวางนํ< าหนักที!
ตาํแหน่งต่างๆ ตอ้งต่างกนัไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดของนํ< าหนกัที!ทดสอบนั<น และ
การแสดงค่าเมื!อวางนํ<าหนกัที!แต่ละตาํแหน่งตอ้งอยูภ่ายในอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดนั<นดว้ย 
  ข้อ ๓๔  ในการแสดงค่านํ<าหนกั  
  (๑) เครื!องชั!งที!มีส่วนแสดงค่าหลายส่วน ส่วนแสดงค่านํ< าหนกัทุกส่วนตอ้งแสดงค่า
นํ<าหนกัต่างกนัไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสาํหรับนํ<าหนกันั<น   
  (๒) การแสดงค่าแบบดิจิทลั ค่าที!แสดงที!ส่วนแสดงค่าทุกส่วนตอ้งตรงกนั 
  ข้อ ๓๕ เครื!องชั!งสปริงตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<  
  (๑) การแสดงค่าผลการชั!ง  
        (ก) ส่วนแสดงค่าตอ้งแสดงชื!อหรือสัญลกัษณ์ของหน่วยที!ใชใ้นการชั!ง  

        (ข) ค่าขั<นหมายมาตราใหแ้สดงเป็นค่า ๑ × ๑๐k  ๒ × ๑๐ k หรือ ๕ × ๑๐ 
k  

โดยที! k เป็นเลขจาํนวนเตม็บวก จาํนวนเตม็ลบ หรือศูนย ์
  (๒) ขั<นหมายมาตราที!หนา้ปัดตอ้งแสดงใหเ้ห็นเด่นชดั ความกวา้งของขั<นหมายมาตรา
ตอ้งไม่ใหญ่กวา่ช่องว่างระหวา่งขั<นหมายมาตรา และช่องวา่งระหว่างขั<นหมายมาตราตอ้งมีระยะห่าง
กนัไม่นอ้ยกวา่ ๑ มิลลิเมตร 
  (๓) ขั<นหมายมาตราศูนยแ์ละขั<นหมายมาตราที!แสดงค่าพิกดักาํลงัสูงสุดตอ้งห่างกนัไม่
นอ้ยกวา่ ๒ เซนติเมตร และตอ้งไม่มีที!กั<นเขม็ชี<อตัรานํ<าหนกั 
  (๔) หน้าปัดแสดงขั< นหมายมาตรา ต้องมีสองหน้าปัดโดยตรึงติดแน่นกับ             
ตวัเครื!อง และหนา้ปัดทั<งสองตอ้งหนัหนา้ออกในทิศทางตรงกนัขา้ม ยกเวน้เครื!องชั!งที!มีพิกดักาํลงัไม่
เกิน ๑ กิโลกรัมจะมีหนา้ปัดเดียวโดยตรึงติดแน่นกบัตวัเครื!องก็ได ้
  (๕) ให้มีตะกั!วตรึงหน้าปัดติดกบัตวัเครื!อง โดยปลายขา้งหนึ! งทะลุหน้าปัดขึ<นมา 
สาํหรับประทบัเครื!องหมายคาํรับรองของสาํนกังานกลางหรือสาํนกังานสาขา 
  (๖) เข็มชี< อตัรานํ< าหนักต้องยาวถึงขั<นหมายมาตราที!สั< นที!สุด มีขนาดความกวา้ง
โดยประมาณเท่ากบัความกวา้งของขั<นหมายมาตรา และอยู่ในลกัษณะที!จะชี< ขั<นหมายมาตราได้โดย
ชดัเจน ทั<งปลายเขม็ตอ้งมีระยะห่างจากระนาบของขั<นหมายมาตราไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร 
  (๗) ถาดรับของชั!งให้ทาํดว้ยโลหะหรือวสัดุอื!นใดที!สํานกังานกลางไดต้รวจสอบแลว้
วา่มีคุณสมบติัที!ใชแ้ทนกนัได ้และหา้มทาสี 



 ๒๐

  (๘) กรณีที!เครื! องชั!งมีส่วนตั<งศูนย์ ส่วนตั<งศูนย์นั<นต้องสามารถปรับเข็มชี< อตัรา
นํ<าหนกัใหเ้บี!ยงเบนไปจากศูนยไ์ดไ้ม่เกินร้อยละ ๕ ของพิกดักาํลงัสูงสุดของเครื!องชั!ง 
  (๙) ถา้เป็นเครื!องชั!งสปริงชนิดแขวน ซึ! งมีถาดรับของชั!งอยู่ใตห้น้าปัด ตอ้งให้ถาด
ห้อยห่างจากห่วงที!เครื!อง จะใชข้อแทนห่วงสําหรับเกี!ยวถาดไม่ได ้แต่ถา้เครื!องชั!งใดมีขอสําหรับเกี!ยว
ของชั!ง จะใหถ้าดรับของชั!งเกี!ยวกบัขออีกต่อหนึ!งไม่ได ้ 
  (๑๐) เครื!องชั!งสปริงตอ้งมีพิกดักาํลงัไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม 
  (๑๑) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและการตรวจสอบ ตาม
เกณฑข์องพิกดักาํลงัและค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรองของเครื!องชั!งสปริงทั<งฝ่ายมากและฝ่ายนอ้ย ให้
เป็นไปตามตารางดงัต่อไปนี<  
 

พิกดั
กาํลงั 

ค่าขั<นหมาย
มาตราตรวจ 
รับรอง (e) 

พิกดักาํลงั 
ตํ!าสุด 
(Min)  

ไม่นอ้ยกวา่ 

นํ<าหนกัที!ใชท้ดสอบ 

อตัราเผื!อเหลือ 
เผื!อขาด

สาํหรับการ
ใหค้าํรับรอง 

อตัราเผื!อเหลือ 
เผื!อขาด

สาํหรับการ
ตรวจสอบ 

๓ กก. ๑๐ ก. ๑๐๐ ก. 
ไม่เกิน ๐.๕ กก. ๕ ก. ๘ ก. 
เกิน ๐.๕ กก. ขึ<นไป ๑๐ ก. ๑๕ ก. 

๗ กก. ๒๐ ก. ๒๐๐ ก. 
ไม่เกิน ๑ กก. ๑๐ ก. ๑๕ ก. 
เกิน  ๑  กก. ขึ<นไป ๒๐ ก. ๓๐ ก. 

๑๕ กก. ๑๐๐ ก. ๕๐๐ ก. 
ไม่เกิน ๒.๕ กก. ๒๕ ก. ๓๘ ก. 
เกิน ๒.๕ กก. ขึ<นไป ๕๐ ก. ๗๕ ก. 

๒๐ กก. ๑๐๐ ก. ๕๐๐ ก. 
ไม่เกิน ๒.๕ กก. ๒๕ ก. ๓๘ ก. 
เกิน ๒.๕ กก. ขึ<นไป ๕๐ ก. ๗๕ ก. 

๓๕ กก. ๑๐๐ ก. ๑ กก. 
ไม่เกิน ๕ กก. ๕๐ ก. ๗๕ ก. 
เกิน    ๕ กก. ขึ<นไป ๑๐๐ ก. ๑๕๐ ก. 

๖๐ กก. ๒๐๐ ก. ๒ กก. 
ไม่เกิน ๑๐ กก. ๑๐๐ ก. ๑๕๐ ก. 
เกิน ๑๐ กก. ขึ<นไป ๒๐๐ ก. ๓๐๐ ก. 

 
  เครื!องชั!งสปริงที!มีพิกดักาํลงัไม่เกิน ๑ กิโลกรัม ให้ถือว่าเป็นเครื!องชั!งซึ! งมีชั<นความ
เที!ยง ชั<นสี!  
  ข้อ  ๓ ๖   เ ค รื! อง ชั! ง ว ัด อัตร า ส่ ว น ร้ อย ล ะ ข อ ง แ ป้ ง ใ น หัวมัน ต้อง มี ลัก ษ ณ ะ           
เช่นเดียวกบัเครื!องชั!งสตีลยาร์ดและมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<    



 ๒๑

  (๑) มีคนัชั!ง ๒ คนั ตรึงติดแน่นกับฐานของเครื! องชั!ง ในลักษณะที!ถอดออกจาก
ตวัเครื!องไดย้าก ประกอบดว้ย 
        (ก) คนัชั!งตวัล่าง ใชห้านํ< าหนกัและอตัราส่วนร้อยละของสิ!งสกปรก โดยดา้นบนของ
คนัชั!งมีขั<นหมายมาตราแสดงอตัรานํ< าหนกัตั<งแต่ ๐ กิโลกรัมถึง ๕ กิโลกรัม ช่องวา่งระหวา่งขั<นหมาย
มาตราห่างกนัขั<นละ ๓.๕ เซนติเมตร และบอกอตัราขั<นหมายมาตราละ ๐.๕ กิโลกรัม ที!ดา้นล่างของคนั
ชั!งมีขั<นหมายมาตราแสดงอตัราส่วนร้อยละของสิ!งสกปรกตั<งแต่อตัราส่วนร้อยละ ๐ ถึงอตัราส่วนร้อยละ 
๖๐ ช่องว่างระหวา่งขั<นหมายมาตราห่างกนัขั<นละ ๓.๕ มิลลิเมตร และบอกอตัราส่วนร้อยละขั<นหมาย
มาตราละ ๑ โดยขั<นหมายมาตราที!แสดงอตัราส่วนร้อยละ ๐ ตอ้งตรงกบัขั<นหมายมาตราที!แสดงอตัรา
นํ< าหนกั ๕ กิโลกรัม และขั<นหมายมาตราที!แสดงอตัราส่วนร้อยละ ๖๐ ตอ้งตรงกบัขั<นหมายมาตราที!
แสดงอตัรานํ<าหนกั ๒ กิโลกรัม 
        (ข) คนัชั!งตวับน ใชห้านํ< าหนกัของหวัมนัในนํ< าและอตัราส่วนร้อยละของแป้งใน
หัวมนั ด้านบนของคนัชั!งมีขั<นหมายมาตราแสดงอตัรานํ< าหนักตั<งแต่ ๐ กรัมถึง ๗๕๐ กรัม ช่องว่าง
ระหว่างขั<นหมายมาตราห่างกันขั<นละ ๑ เซนติเมตร และบอกอตัราขั<นหมายมาตราละ ๑๐ กรัม ที!
ดา้นล่างของคนัชั!งมีขั<นหมายมาตราแสดงอตัราส่วนร้อยละของแป้งในหวัมนัตั<งแต่อตัราส่วนร้อยละ 
๑๐ ถึงอตัราส่วนร้อยละ ๓๔ ช่องวา่งระหวา่งขั<นหมายมาตราห่างกนัขั<นละ ๑.๙๕ มิลลิเมตร และบอก
อตัราส่วนร้อยละขั<นหมายมาตราละ ๐.๑ โดยขั<นหมายมาตราที!แสดงอตัราส่วนร้อยละ ๑๐ ตอ้งตรงกบั
ขั<นหมายมาตราที!แสดงอตัรานํ< าหนกั       ๒๘๐ กรัม และขั<นหมายมาตราที!แสดงอตัราส่วนร้อยละ ๓๐ 
ตอ้งตรงกบัขั<นหมายมาตราที!แสดงอตัรานํ<าหนกั ๖๗๐ กรัม 
  (๒) มีส่วนรับนํ< าหนกั ๒ อนัซึ! งมีลกัษณะที!นํ< าสามารถไหลผ่านไดส้ะดวก ส่วนรับ
นํ< าหนักอันบนใช้สําหรับชั!งหัวมันในอากาศ ส่วนรับนํ< าหนักอันล่างใช้สําหรับชั!งหัวมันในนํ< า         
ส่วนรับนํ<าหนกัทั<งสองอนัแขวนหอ้ยต่อกนัในลกัษณะที!ไม่สามารถถอดออกจากกนัได ้
  (๓) มีส่วนตั<งศูนยอ์ยูบ่นคนัชั!งตวัล่างค่อนไปทางหวัของคนัชั!ง 
  (๔) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและการให้คาํรับรองชั<น
หลังข อง เค รื! อง ชั!ง ว ัดอัตรา ส่ วนร้อย ล ะข องแป้ งใ นหัวมัน  ใ ห้ มี ทั< ง ฝ่ า ยม า กแล ะฝ่ า ยน้อย                 
ดงัต่อไปนี<  
        (ก) หนึ! งในสองร้อยของนํ< าหนกัที!ใช้ทดสอบ สําหรับกรณีอตัรานํ< าหนกั ไม่เกิน
หนึ!งในหา้ของพิกดักาํลงัสูงสุด 
        (ข) หนึ!งในหา้ร้อยของนํ<าหนกัที!ใชท้ดสอบ สาํหรับกรณีอตัรานํ< าหนกัเกินหนึ!งใน
หา้ของพิกดักาํลงัสูงสุด 
  ให้นาํความในขอ้ ๑๙(๑)(๒)(๓)(๔)(๕)(๖)(๗)(๘)(๙)(๑๐) และ (๑๑) มาใชบ้งัคบักบั
เครื!องชั!งวดัอตัราส่วนร้อยละของแป้งในหวัมนั โดยอนุโลม  



 ๒๒

ส่วนที� ๒ 

เครื�องชั�งอตัโนมัติ 
 

 
  ขอ้ ๓๗  ในส่วนนี<  
   “ส่วนแสดงค่ารวม” หมายความวา่ ส่วนที!แสดงค่าผลรวมของนํ< าหนกัของสิ!งของที! 
ถูกชั!งผา่นเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงหรือเครื!องชั!งแบบฮอปเปอร์ 
  “ส่วนแสดงค่ารวมหลกั” หมายความวา่ ส่วนแสดงค่านํ< าหนกัรวมทั<งหมดของ สิ!งของ
ที!ถูกชั!งผา่นเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงหรือเครื!องชั!งแบบฮอปเปอร์ 
  “ส่วนแสดงค่ารวมยอ่ย” หมายความวา่ ส่วนแสดงค่านํ< าหนกัรวมของสิ!งของที!ถูกชั!ง
ภายในช่วงระยะเวลาหนึ!งหรือที!ถูกชั!งติดต่อกนัตามจาํนวนครั< งที!กาํหนด 
  “ส่วนแสดงค่ารวมเสริม” หมายความวา่ ส่วนแสดงค่าซึ! งมีค่าขั<นหมายมาตรามากกวา่
ค่าขั<นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมหลกั และใช้ในการแสดงค่านํ< าหนกัของสิ!งของที!ถูกชั!งผ่าน
เครื!องชั!งสายพานลาํเลียงหรือเครื!องชั!งแบบฮอปเปอร์ ในระยะเวลายาวนานช่วงหนึ!ง 
  “ค่าขั<นหมายมาตรารวมผล” หมายความว่า ค่าขั<นหมายมาตราของส่วนแสดงค่า          
รวมหลกั หรือส่วนแสดงค่ารวมยอ่ย 
  “อัตราการไหลสูงสุด” หมายความว่า อัตราการไหลสูงสุดของสิ! งของที!ชั!ง                    
เ มื! อเครื! องชั!งอยู่ในขณะทําการชั!ง ที!พิกัดกําลังสูงสุดของส่วนชั!งนํ< าหนักและด้วยความเร็ว             
สายพานสูงสุด 
  “อตัราการไหลตํ!าสุด” หมายความวา่ อตัราการไหลตํ!าสุดที!เครื!องชั!งจะให้ผลการชั!งที!
ถูกตอ้ง 
  “นํ< าหนักชั!งรวมได้ตํ!าสุด” หมายความว่า นํ< าหนักรวมของสิ! งของที!น้อยที!สุด              
ที!เครื! องชั!งสายพานลาํเลียงหรือเครื!องชั!งแบบฮอปเปอร์สามารถชั!งและรวมผลการชั!งได้โดยมีความ
คลาดเคลื!อนสัมพทัธ์ไม่เกินกวา่ที!ควรจะนาํเครื!องชั!งไปใช ้
   “ส่วนควบคุมการแสดงค่า” หมายความว่า ส่วนแสดงค่าที!สามารถใช้เป็น             
เครื!องชั!งสาํหรับทดสอบความถูกตอ้งของเครื!องชั!งแบบฮอปเปอร์ เมื!อทดสอบดว้ยนํ< าหนกัของสิ!งของ
ที!ชั!งจริง 
  “ค่าขั<นหมายมาตราควบคุม” หมายความวา่ ค่าที!แสดงเป็นหน่วยของนํ< าหนกัของส่วน
ควบคุมการแสดงค่า 
 
 



 ๒๓

  “รอบการชั!ง” หมายความว่า ลาํดบัขั<นตอนการชั!งนํ< าหนกัตั<งแต่การป้อนสิ!งของที!
ตอ้งการชั!งครั< งหนึ!งลงสู่ส่วนรับนํ< าหนกั การดาํเนินการชั!ง และการส่งจ่ายสิ!งของที!ผา่นการชั!งออกไป
รวมไวใ้นที!เดียวกนั 
   ข้อ  ๓๘   เค รื! องชั!ง อัตโนมัติชนิดเค รื! องชั! งส าย พา นลํา เ ลี ยง ต้องมี ลัก ษณ ะ                
ดงัต่อไปนี<  
  (๑) ความเที!ยงของเครื!องชั!งสายพานลาํเลียง แบ่งเป็น ๓ ชั<น คือ  
        (ก) ชั<น ๐.๕ 
        (ข) ชั<น ๑ 
        (ค) ชั<น ๒ 
  (๒) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด  
        (ก) อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดทั< งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยให้เป็นไปตามตาราง 
ดงัต่อไปนี<    
 

ชั<นความเที!ยง 

อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
เป็นร้อยละของนํ<าหนกัที!ใชท้ดสอบทั<งหมด 

สาํหรับการใหค้าํรับรองชั<นแรก 
และการใหค้าํรับรองชั<นหลงั 

สาํหรับการตรวจสอบ 

             ๐.๕ ๐.๒๕ ๐.๕ 

             ๑ ๐.๕ ๑.๐ 

             ๒ ๑.๐ ๒.๐ 

 
        (ข) อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดตาม (ก) ให้ใช้ในกรณีที!สิ! งของที!ชั!งมีค่าไม่              
น้อยกว่านํ< าหนกัชั!งรวมไดต้ํ!าสุด และหากอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดไม่เป็นตวัเลขลงตวัตามค่าขั<นหมาย
มาตรารวมผลใหท้าํการปัดค่าใหใ้กลเ้คียงที!สุดกบัค่าขั<นหมายมาตรารวมผล 
  (๓) ส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพค์่าใด ๆ ซึ! งมีค่าขั<นหมายมาตราเท่ากนัตอ้งแสดงค่า
ผลการชั!งตรงกนั 
  (๔) ค่าตํ!าสุดของนํ<าหนกัชั!งรวมไดต้ํ!าสุด ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ค่าที!มากที!สุดของค่าต่อไปนี<  
        (ก) ร้อยละ ๒ ของนํ< าหนกัชั!งไดร้วมทั<งหมดภายในระยะเวลา ๑ ชั!วโมง ที!อตัรา
การไหลสูงสุด  
        (ข) นํ< าหนกัรวมที!ไดจ้ากการชั!งโดยสายพานลาํเลียงหมุนจาํนวน ๑ รอบ ที!อตัรา
การไหลสูงสุด 



 ๒๔

        (ค) ค่านํ< าหนกัที!ไดต้อ้งสอดคลอ้งกบัค่าขั<นหมายมาตรารวมผลและเป็นไปตาม
ตารางที!กาํหนด ดงัต่อไปนี<  
 

ชั<นความเที!ยง 
 

ค่านํ<าหนกัที!เป็นจาํนวนเท่าของ 
ค่าขั<นหมายมาตรารวมผล  

๐.๕ ๘๐๐ 
๑ ๔๐๐ 
๒ ๒๐๐ 

 
  (๕) อตัราการไหลตํ!าสุด  
        (ก) เครื!องชั!งสายพานลาํเลียงชนิดมีความเร็วสายพานอตัราเดียว  ตอ้งมีค่าอตัรา
การไหลตํ!าสุดไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของอตัราการไหลสูงสุด ในกรณีหลงัการติดตั<งทดสอบใช้งานแลว้   
ค่าอตัราการไหลตํ!าสุดตอ้งไม่เกินร้อยละ ๓๕ ของอตัราการไหลสูงสุด 
        (ข) เครื! องชั!งสายพานลาํเลียงชนิดที!ปรับเปลี!ยนความเร็วสายพานได้ และมี
ความเร็วสายพานหลายอตัรา ตอ้งมีค่าอตัราการไหลตํ!าสุดนอ้ยกวา่ร้อยละ ๒๐ ของอตัราการไหลสูงสุด 
และค่านํ<าหนกัสุทธิขณะใด ๆ บนส่วนชั!งนํ<าหนกัตอ้งมีค่าไม่ตํ!ากวา่ร้อยละ ๒๐ ของพิกดักาํลงัสูงสุด 
  (๖) ถ้ามีปัจจัยอื!นที! มีผลต่อความถูกต้องของเครื! องชั!งสายพานลําเลียง เช่น                   
การเปลี!ยนแปลงความเร็วสายพาน ความเที!ยงตรงของการตั<งศูนย์ การเปลี!ยนแปลงอุณหภูมิ และ           
การเปลี!ยนแปลงแรงดันหรือความถี!ของกระแสไฟฟ้า สํานักงานกลางอาจกาํหนดวิธีการทดสอบ
เพิ!มเติมได ้เพื!อหาความคลาดเคลื!อนของเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงที!เกิดจากปัจจยันั<น 
  (๗) ความสามารถในการทาํซํ< าไดห้รือผลต่างระหวา่งความคลาดเคลื!อนสัมพทัธ์ของ
การชั!งหลายๆ ครั< งติดต่อกนัดว้ยสภาวะนํ< าหนกัชั!งเดียวกนั โดยมีสภาวะแวดลอ้มของส่วนรับนํ< าหนกั
เหมือนกนั  ตอ้งมีค่าไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดตามที!กาํหนดไวใ้น (๒)  
  (๘) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการทดสอบการแสดงค่าศูนย ์เมื!อสายพานลาํเลียง
หมุนครบหนึ!งรอบ การเปลี!ยนแปลงของการแสดงค่าศูนยเ์มื!อไม่มีนํ< าหนกัสิ!งของบนสายพานลาํเลียง
ตอ้งไม่แสดงค่าเกินกวา่ค่านํ< าหนกัรวมที!อตัราการไหลสูงสุดภายในช่วงระยะเวลาทดสอบ ซึ! งคาํนวณ
เป็นร้อยละ ดงัต่อไปนี<   
         (ก) ร้อยละ ๐.๐๕  สาํหรับเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงซึ! งมีชั<นความเที!ยง ชั<น  ๐.๕ 
       (ข)  ร้อยละ ๐.๑   สาํหรับเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงซึ! งมีชั<นความเที!ยง  ชั<น ๑ 
       (ค) ร้อยละ ๐.๒  สาํหรับเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงซึ! งมีชั<นความเที!ยง  ชั<น ๒ 
 



 ๒๕

  (๙) ดิสคริมิเนชันของส่วนแสดงค่า ใช้สําหรับการตั<งศูนยโ์ดยทาํการทดสอบให้
สายพานหมุนครบจาํนวนรอบและใชช่้วงระยะเวลา ๓ นาที เมื!อใส่นํ< าหนกัลงหรือเอานํ< าหนกัออกจาก
ส่วนรับนํ< าหนกัของเครื!องชั!งสายพานลาํเลียง เครื!องชั!งตอ้งสามารถแสดงค่าแตกต่างจากการแสดงค่า
ศูนยเ์มื!อไม่มีนํ<าหนกั มีค่าเท่ากบัร้อยละของพิกดักาํลงัสูงสุด ดงัต่อไปนี<  
         (ก) ร้อยละ ๐.๐๕  สาํหรับเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงซึ! งมีชั<นความเที!ยง ชั<น  ๐.๕ 
       (ข) ร้อยละ  ๐.๑   สาํหรับเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงซึ! งมีชั<นความเที!ยง  ชั<น ๑ 
       (ค) ร้อยละ ๐.๒  สาํหรับเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงซึ! งมีชั<นความเที!ยง  ชั<น ๒ 
  (๑๐) การเขา้สู่สภาวะเสถียรของศูนย ์ในกรณีที!ทาํการตั<งศูนยแ์ลว้ เมื!อทาํการชั!ง โดย
ไม่มีนํ<าหนกัสิ!งของบนสายพาน ผลต่างระหวา่งผลการแสดงการชั!งของค่าที!มากที!สุดและนอ้ยที!สุดจาก
การชั!งในจาํนวน ๕ ครั< งติดต่อกนั โดยมีระยะเวลาในการชั!งแต่ละครั< ง ๓ นาที ตอ้งไม่เกินค่านํ< าหนกั
รวมในระยะเวลา ๑ ชั!วโมงที!อตัราการไหลสูงสุด ซึ! งคาํนวณเป็นร้อยละ  ดงัต่อไปนี<  
 (ก) ร้อยละ ๐.๐๐๑๘  สาํหรับเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงซึ! งมีชั<นความเที!ยงชั<น ๐.๕ 
 (ข) ร้อยละ ๐.๐๐๓๕  สาํหรับเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงซึ! งมีชั<นความเที!ยงชั<น ๑ 
 (ค) ร้อยละ ๐.๐๐๗๐ สาํหรับเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงซึ! งมีชั<นความเที!ยงชั<น ๒ 
  (๑๑) การเปลี!ยนแปลงสูงสุดระหวา่งการทดสอบการแสดงค่าศูนย ์เมื!อนํ< าหนกัชั!งรวม
ได้ตํ!าสุดมีค่าเท่ากบัหรือน้อยกว่านํ< าหนกัรวมเมื!อสายพานลาํเลียงหมุนครบ ๓ รอบที!อตัราการไหล
สูงสุด การทดสอบการแสดงค่าศูนยต์าม (๘) ส่วนแสดงค่ารวมตอ้งไม่เปลี!ยนแปลงค่าที!แสดงไวจ้าก
เมื!อเริ!มตน้เกินกวา่ค่านํ<าหนกัรวมที!อตัราการไหลสูงสุด ซึ! งคาํนวณเป็นร้อยละ ดงัต่อไปนี<  
          (ก) ร้อยละ  ๐.๑๘  สาํหรับเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงซึ! งมีชั<นความเที!ยงชั<น ๐.๕ 
          (ข) ร้อยละ  ๐.๓๕  สาํหรับเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงซึ! งมีชั<นความเที!ยงชั<น ๑ 
          (ค) ร้อยละ  ๐.๗   สาํหรับเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงซึ! งมีชั<นความเที!ยงชั<น ๒ 
  (๑๒) เพื!อความปลอดภัยในการทํางาน ให้เครื! องชั!งสายพานลําเลียงมีลักษณะ
ดงัต่อไปนี<  
        (ก) ขณะทําการชั!ง ส่วนแสดงค่ารวมหลัก ต้องไม่สามารถปรับไปแสดง                  
ค่าศูนยไ์ด ้ 
        (ข) ส่วนทาํงานต่างๆ ของเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงเมื!ออยู่ในตาํแหน่งพกัตอ้ง          
ไม่สามารถทาํงานได ้
        (ค) ถา้มีส่วนแสดงค่าแบบรีโมต เมื!อเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงทาํการชั!งเกินกว่า
ช่วงการชั!งตาม (๑๔) เครื!องชั!งสายพานลาํเลียงตอ้งแสดงสัญลกัษณ์ให้เห็นหรือส่งเสียงเตือนอย่าง
ต่อเนื!อง 
 



 ๒๖

 (๑๓) ส่วนแสดงค่ารวมและส่วนพิมพค์่า 
        (ก) ผลการชั!งที!แสดงโดยส่วนแสดงค่ารวมและส่วนพิมพค์่า  ตอ้งแสดงชื!อหรือ
สัญลกัษณ์ของหน่วยที!ใชใ้นการชั!งกาํกบัใหเ้ขา้ใจง่ายและอ่านไดช้ดัเจน 

        (ข) ค่าขั<นหมายมาตราใหแ้สดงเป็นค่า ๑ × ๑๐k   ๒ × ๑๐ 
k หรือ ๕ × ๑๐ 

k  
โดยที! k เป็นเลขจาํนวนเตม็บวก จาํนวนเตม็ลบ หรือศูนย ์
        (ค) ค่าขั<นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมย่อย ตอ้งมีค่าเท่ากบัค่าขั<นหมาย
มาตราของส่วนแสดงค่ารวมหลกั 
        (ง) ค่าขั<นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมเสริม ตอ้งมีค่าอยา่งนอ้ยที!สุดเท่ากบั 
๑๐ เท่าของค่าขั<นหมายมาตรารวมผล  
        (จ) พิสัยการแสดงค่าของเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงตอ้งมีส่วนแสดงค่ารวมอย่าง
น้อยหนึ! งส่วนที!มีขีดความสามารถในการแสดงค่าเท่ากบัปริมาณนํ< าหนกัสิ! งของที!ทาํการชั!งในช่วง
ระยะเวลา ๑๐ ชั!วโมง ที!อตัราการไหลสูงสุด 
        (ฉ) ส่วนแสดงค่ารวม ตอ้งติดตั<งเชื!อมต่อกบัส่วนพิมพค์่าอยา่งถาวร 
 (๑๔) เครื!องชั!งสายพานลาํเลียงตอ้งแสดงสัญลกัษณ์ให้เห็นหรือส่งเสียงเตือนอย่าง
ต่อเนื!อง เมื!อเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงทาํการชั!งเกินกวา่ช่วงการชั!ง ดงัต่อไปนี<  
        (ก) นํ<าหนกัที!ชั!งขณะนั<นมีค่าสูงกวา่พิกดักาํลงัสูงสุด  
        (ข) อตัราการไหลมีค่าสูงกว่าค่าอตัราการไหลสูงสุดหรือตํ!ากว่าอตัราการไหล
ตํ!าสุด 
 (๑๕) ส่วนตั<งศูนย ์ ช่วงการตั<งศูนยข์องเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงตอ้งมีค่าไม่เกิน ร้อยละ ๔ 
ของพิกดักาํลงัสูงสุด  
 (๑๖) ส่วนตั<งศูนยกึ์!งอตัโนมติั  
        (ก) ตอ้งตั<งศูนยไ์ดเ้มื!อสายพานหมุนครบจาํนวนรอบ 
        (ข) ตอ้งแสดงสภาวะสิ<นสุดการทาํงานของการตั<งศูนย ์
        (ค) ตอ้งแสดงขอบเขตของการปรับค่าได ้ 
 (๑๗) ส่วนตั<งศูนยอ์ตัโนมติั นอกจากตอ้งมีลกัษณะตามที!กาํหนดไวใ้น (๑๖) แลว้ตอ้งมี
ลกัษณะดงัต่อไปนี<ดว้ย 
        (ก) ตอ้งสามารถทาํให้หยุดการทาํงานได้ระหว่างทาํการทดสอบความถูกตอ้งของ
เครื!องชั!ง  
        (ข) ถา้เครื!องชั!งสายพานลาํเลียงมีส่วนตั<งศูนยอ์ตัโนมติั เครื!องชั!งนั<นตอ้งมีระบบ
ป้องกนัการตั<งศูนยข์ณะที!อยูใ่นขั<นตอนการชั!ง 
 



 ๒๗

 (๑๘) ส่วนถ่ายทอดสัญญาณการเคลื!อนที! 
        (ก) ตอ้งสามารถทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งในขณะที!เครื!องชั!งสายพานลาํเลียงทาํงาน 
ไม่วา่จะมีสิ!งของบนเครื!องชั!งนั<นหรือไม่ก็ตาม 
         (ข) สัญญาณวดัตอ้งมีค่าสอดคลอ้งกบัการเคลื!อนที!ของสายพานและไม่เกินความ
ยาวช่วงการชั!งนํ<าหนกั  
        (ค) ต้องจัดให้มีที!ผนึกสําหรับส่วนปรับแต่งของส่วนถ่ายทอดสัญญาณการ
เคลื!อนที! 
         (๑๙) เครื! องชั!งสายพานลําเลียงที!มีส่วนรับนํ< าหนักชนิดอินคลูซิฟออฟคอนเวเยอร์  
สายพานลาํเลียงตอ้งมีรูปทรงที!คงรูป 
         (๒๐) ความลาดเอียงของแนวลูกกลิ<งรับสายพาน ต้องไม่ทําให้สิ! งของที!อยู่บน           
สายพานเกิดการลื!นไถล 
         (๒๑) ความเร็วของสายพานขณะทาํการชั!งตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<  
                 (ก) สําหรับเครื!องชั!งสายพานลาํเลียงชนิดมีความเร็วสายพานอตัราเดียว  ความเร็ว
ของสายพานตอ้งเปลี!ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของความเร็วระบุ 
                 (ข) สําหรับเครื! องชั!งสายพานลาํเลียงชนิดที!ปรับเปลี!ยนความเร็วสายพานได ้
ความเร็วสายพานตอ้งเปลี!ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของความเร็วที!ตั<งค่าไว ้
         (๒๒) ถ้าความยาวช่วงการชั!งนํ< าหนักสามารถปรับได้ ต้องมีที!ผนึกสําหรับปรับ             
ค่าความยาวนั<น  
         (๒๓) ตอ้งมีระบบป้องกนัไม่ใหเ้ครื!องชั!งสายพานลาํเลียงชั!งนํ<าหนกัเกินพิกดักาํลงัสูงสุด 
         (๒๔) สามารถป้องกนัการรบกวนของสัญญาณคลื!นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื!นความถี!วิทย ุ
ไม่ใหมี้ผลต่อความแม่นยาํของเครื!องชั!งสายพานลาํเลียง ส่วนแสดงค่าส่วนบนัทึกค่า และส่วนพิมพค์่า 
         (๒๕) เครื!องชั!งสายพานลาํเลียงตอ้งแสดงรายละเอียด ดงัต่อไปนี< ไวบ้นตวัเครื!องโดยตอ้ง
ทาํใหอ่้านง่าย ชดัเจน และลบเลือนยาก  
       (ก) ชั<นความเที!ยง 
       (ข) ค่าขั<นหมายมาตรารวมผล  
       (ค) อตัราการไหลสูงสุด  
       (ง) อตัราการไหลตํ!าสุด  
       (จ) นํ<าหนกัชั!งรวมไดต้ํ!าสุด  
       (ฉ) พิกดักาํลงัสูงสุด  
         (ช) ความยาวช่วงการชั!งนํ<าหนกั สาํหรับเครื!องชั!งที!มีส่วนรับนํ<าหนกัชนิดเวเทเบิ<ล  
       (ซ) ความเร็วระบุหรือพิสัยความเร็วสายพาน 



 ๒๘ 

 (๒๖) ให้นําความในข้อ ๑๙ (๑๔) มาใช้บงัคบักับเครื! องชั!งสายพานลาํเลียงที!มี
ส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม 
 ข้อ ๓๙  เครื!องชั!งอตัโนมติัชนิดเครื!องชั!งแบบฮอปเปอร์ตอ้งมีลกัษณะ   ดงัต่อไปนี<  
 (๑) ความเที!ยงของเครื!องชั!งแบบฮอปเปอร์ แบ่งเป็น ๔ ชั<น คือ  
 (ก) ชั<น ๐.๒ 
                            (ข) ชั<น ๐.๕ 
                            (ค) ชั<น ๑ 
                            (ง) ชั<น ๒ 
 (๒) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด  
        (ก) อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดทั< งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยให้เป็นไปตามตาราง 
ดงัต่อไปนี<    

ชั<นความเที!ยง 

อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
เป็นร้อยละของนํ<าหนกัที!ใชท้ดสอบทั<งหมด 

สาํหรับการใหค้าํรับรองชั<นแรก 
และการใหค้าํรับรองชั<นหลงั 

สาํหรับการตรวจสอบ 

         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) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดตาม (ก) ให้ใช้ในกรณีที!สิ!งของที!ชั!งมีค่าไม่น้อยกว่า
นํ<าหนกัชั!งรวมไดต้ํ!าสุด  และหากอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดไม่เป็นตวัเลขลงตวัตามค่าขั<นหมายมาตรารวม
ผล  ใหท้าํการปัดค่าใหใ้กลเ้คียงที!สุดกบัค่าขั<นหมายมาตรารวมผล 
        (ค) ถา้เครื!องชั!งสามารถทาํงานแบบไม่อตัโนมติัได ้ให้ทดสอบความถูกตอ้งของ
เครื!องชั!งโดยใชอ้ตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดที!กาํหนดไวส้าํหรับเครื!องชั!งไม่อตัโนมติั 
  (๓) การแสดงผลการชั!งและค่าขั<นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมและส่วนพิมพค์่า 
ใหน้าํความในขอ้ ๓๘ (๑๓) (ก) และ (ข) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  (๔) ค่าขั<นหมายมาตรารวมผลตอ้งมีค่า ดงัต่อไปนี<  
        (ก) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๐.๐๑ ของพิกดักาํลงัสูงสุด  
        (ข) ไม่มากกวา่ร้อยละ ๐.๒ ของพิกดักาํลงัสูงสุด  
 



 ๒๙

  (๕) นํ< าหนักชั!งรวมได้ตํ!าสุดต้องไม่น้อยกว่าพิกัดกาํลังตํ!าสุดและค่าตามตาราง 
ดงัต่อไปนี<  

ชั<นความเที!ยง นํ<าหนกัชั!งรวมไดต้ํ!าสุด  
    ชั<น ๐.๒ ≥  ๑๐๐๐ × ค่าขั<นหมายมาตรารวมผล 
   ชั<น ๐.๕ ≥    ๔๐๐ × ค่าขั<นหมายมาตรารวมผล 

ชั<น ๑           ≥    ๒๐๐ × ค่าขั<นหมายมาตรารวมผล 
ชั<น ๒           ≥    ๑๐๐ × ค่าขั<นหมายมาตรารวมผล 

   
(๖) ความแตกต่างของผลการชั!งของส่วนแสดงค่าและส่วนพิมพค์่าใดๆ ซึ! งมีค่าขั<น

หมายมาตราเท่ากนัที!นํ<าหนกัชั!งเดียวกนัตอ้งมีค่า ดงัต่อไปนี<  
        (ก) มีค่าเท่ากบัศูนย ์สาํหรับส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพค์่าแบบดิจิทลั 
        (ข) มีค่าไม่มากกว่าค่าสัมบูรณ์ของอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด สําหรับส่วนแสดงค่า
หรือส่วนพิมพค์่าแบบแอนะล็อก 
  (๗) ถา้มีปัจจยัอื!นที!มีผลต่อความถูกตอ้งของเครื!องชั!ง เช่น การเปลี!ยนแปลงอุณหภูมิ 
และการเปลี!ยนแปลงแรงดนัหรือความถี!ของกระแสไฟฟ้า  ให้นาํความในขอ้ ๓๘ (๖) มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 
  (๘) เพื!อความปลอดภยัในการทาํงาน ใหเ้ครื!องชั!งมีลกัษณะดงัต่อไปนี<  

(ก) ถา้การทาํงานอตัโนมติัของเครื!องชั!งตอ้งหยุดลง การพิมพผ์ลการชั!งตอ้งไม่
สามารถดาํเนินการได ้หรือแสดงเครื!องหมายพิเศษ และตอ้งมีเสียงสัญญาณเตือน หากเครื!องชั!งอยูใ่น
สภาวะดงัต่อไปนี<  
     ๑) ทาํการชั!งนํ< าหนกัสูงเกินกวา่พิกดักาํลงัสูงสุดมากกว่า ๙ เท่าของค่าขั<น
หมายมาตราควบคุม หรือ 
     ๒) ค่าของนํ< าหนกัที!ทาํการชั!งและส่งจ่ายออกไปมีค่าน้อยกว่าพิกดักาํลงั
ตํ!าสุด เวน้แต่เป็นการชั!งครั< งสุดทา้ย 
        (ข) เครื!องชั!งตอ้งไม่สามารถถูกปรับแต่งใด ๆ ไดใ้นขณะที!เครื!องชั!งอยูใ่นขั<นตอน
การชั!งอตัโนมติั เวน้แต่เป็นการทดสอบเครื!องชั!ง 
        (ค) สิ!งของที!ยงัคงคา้งอยูใ่นส่วนรับนํ< าหนกัหลงัจากส่งจ่ายออกไปในรอบการชั!ง
หนึ!งๆ ตอ้งไม่มีผลกระทบต่อผลการชั!งครั< งต่อไป 
        (ง) ถ้าระบบการชั!งมีระบบกาํจดัฝุ่ น ระบบกาํจดัฝุ่ นนั<นต้องไม่มีผลต่อความ
ถูกตอ้งของเครื!องชั!ง 
 



 ๓๐

          (๙) ส่วนตั<งศูนย ์ ในกรณีของเครื!องชั!งที!ไม่มีการทดนํ<าหนกัหลงัจากทาํการชั!งและส่งจ่าย
สิ!งของออกไปแต่ละรอบการชั!ง ส่วนตั<งศูนยต์อ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<  
        (ก) ส่วนตั< งศูนย์ต้องสามารถทําการตั< งศูนย์ได้เที! ยงตรง โดยมีความ              
คลาดเคลื!อนฝ่ายมากหรือฝ่ายนอ้ยไม่เกิน ๐.๒๕ เท่าของค่าขั<นหมายมาตราที!เล็กที!สุดของ ส่วนแสดงค่า 
        (ข) พิสัยการตั<งศูนยต์อ้งมีค่าไม่เกินร้อยละ ๔ ของพิกดักาํลงัสูงสุด  
        (ค) การทาํงานอัตโนมัติของเครื! องชั!งต้องหยุดทันที ถ้าการแสดงค่าศูนย์
เปลี!ยนแปลงไปดงัต่อไปนี<  
     ๑) ตั<งแต่ค่าขั<นหมายมาตรารวมผลขึ<นไป สําหรับเครื!องชั!งที!มีส่วนตั<งศูนย์
อตัโนมติั  หรือ 
     ๒) ตั<งแต่กึ!งหนึ!งของค่าขั<นหมายมาตรารวมผลขึ<นไป สําหรับเครื!องชั!งที!มี
ส่วนตั<งศูนยกึ์!งอตัโนมติัหรือส่วนตั<งศูนยไ์ม่อตัโนมติั 
         (๑๐) เครื!องชั!งที!มีส่วนควบคุมการแสดงค่า ส่วนรับนํ< าหนกัของเครื!องชั!งตอ้งมีที!วางตุม้
นํ<าหนกัแบบมาตราเพื!อทดสอบเครื!องชั!งไดต้ามตารางดงัต่อไปนี<  
 

พิกดักาํลงัสูงสุด 
(Max) 

นํ<าหนกัตํ!าสุดของ 
ตุม้นํ<าหนกัแบบมาตรา   

Max  ≤ ๕ เมตริกตนั Max 

๕ เมตริกตนั  <  Max  ≤ ๒๕ เมตริกตนั ๕ เมตริกตนั 

   ๒๕ เมตริกตนั  <  Max  ≤ ๕๐ เมตริกตนั ร้อยละ ๒๐ ของ Max 

๕๐ เมตริกตนั <  Max ๑๐ เมตริกตนั 

 
         (๑๑) ส่วนแสดงค่ารวมและส่วนพิมพค์่า  
        (ก) เครื!องชั!งตอ้งมีส่วนแสดงค่ารวมหลกั  
        (ข) ในกรณีที!เครื!องชั!งมีส่วนพิมพค์่า ส่วนแสดงค่ารวมหลกัตอ้งไม่สามารถตั<ง
กลับไปแสดงค่าศูนย์ได้ หากส่วนพิมพ์ค่ายงัไม่พิมพ์ค่านํ< าหนักรวมซึ! งแสดงไวค้รั< งสุดท้ายอย่าง
อตัโนมติัก่อน 
        (ค) ในกรณีที!เครื!องชั!งมีส่วนพิมพค์่า หากการทาํงานอตัโนมติัของเครื!องชั!งหยุด
ลง ส่วนพิมพค์่าตอ้งพิมพค์่านํ<าหนกัรวมที!แสดงไวค้รั< งสุดทา้ยอยา่งอตัโนมติั  
        (ง) ค่าขั<นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมทุกส่วนตอ้งมีค่าเท่ากนั ยกเวน้ส่วน
แสดงค่ารวมเสริม  
   



 ๓๑ 

(จ)  ค่าขั<นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมเสริม ตอ้งมีค่าอยา่งนอ้ยที!สุดเท่ากบั 
๑๐ เท่า ของค่าขั<นหมายมาตรารวมผล  
         (๑๒) เครื!องชั!งตอ้งแสดงรายละเอียด ดงัต่อไปนี< ไวบ้นตวัเครื!องโดยตอ้งทาํให้อ่านง่าย ชดัเจน
และลบเลือนยาก 
        (ก) ชั<นความเที!ยง 
        (ข) พิกดักาํลงัสูงสุด  
        (ค) พิกดักาํลงัตํ!าสุด  
        (ง) นํ<าหนกัชั!งรวมไดต้ํ!าสุด  
        (จ) ค่าขั<นหมายมาตรารวมผล  
  (๑๓) ถา้เครื!องชั!งมีส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใหน้าํความในขอ้ ๑๙ (๑๔) มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
  

ส่วนที� ๓ 
ตุ้มนํ=าหนัก 

 
 
  ข้อ ๔๐  ตุม้นํ< าหนกัตอ้งทาํดว้ยโลหะ หรือโลหะผสมอยา่งใดอยา่งหนึ!ง ที!มีความแข็ง
ไม่นอ้ยกวา่ความแขง็ของทองเหลือง  เวน้แต่ 
  (๑) ตุม้นํ<าหนกัที!มีขนาดอตัรานํ<าหนกัตํ!ากวา่ ๑ กรัม จะทาํดว้ยอะลูมิเนียมก็ได ้
  (๒) ตุ้มนํ< าหนักที!มีขนาดอตัรานํ< าหนักตํ!ากว่า ๕๐ กรัม ห้ามทาํด้วยเหล็ก ยกเวน้
เหล็กกลา้ไร้สนิม 
  ข้อ ๔๑  ตุม้นํ< าหนักตอ้งมีดลภาคเกลี< ยง จะทาํเป็นรูปทรงกระบอก หรือเหลี!ยมหรือ
แผน่ หรือเป็นเส้นลวด หรือรูปทรงอื!นใดที!คลา้ยคลึงกนัก็ได ้
  ตุม้นํ<าหนกัที!มีขนาดอตัรานํ<าหนกัสูงกวา่ ๑ กรัม ตอ้งไม่มีแง่หรือมุมที!คม 
  ข้อ ๔๒  ตุม้นํ<าหนกัตอ้งไม่เคลือบดว้ยวสัดุที!หนา อ่อนหรือเปราะ 
  ตุม้นํ< าหนกัที!เป็นสนิมง่ายตอ้งป้องกนัสนิม โดยการ เคลือบ ชุบ ทาสี หรือโดยวิธีอื!น
ใดที!ป้องกนัสนิมได ้
  ข้อ ๔๓  ตุม้นํ<าหนกัที!มีรูไวส้าํหรับใส่วสัดุปรับนํ< าหนกัเพื!อทาํให้ตุม้นํ< าหนกัตรงอตัรา
นั<น ตอ้งทาํใหมี้ลกัษณะที!ใส่วสัดุปรับนํ<าหนกัไดพ้อดีหรือไม่หลุดออกไดโ้ดยง่าย 
  วสัดุปรับนํ< าหนักตามวรรคหนึ! งให้ทาํด้วยโลหะ และห้ามยื!นพ้นดลภาคของตุ้ม
นํ<าหนกั 
 



 ๓๒

  ข้อ ๔๔  ตุม้นํ< าหนักที!มีห่วงหิ<ว ห่วงหิ<วนั<นตอ้งไม่สามารถถอดแยกออกไปจากตุม้
นํ<าหนกัได ้

  ข้อ ๔๕  ตุม้นํ<าหนกัที!มีขนาดอตัรานํ< าหนกัตํ!ากวา่ ๑ กรัม ตอ้งแสดงอตัรานํ< าหนกัดว้ย
จุด ขีด ตวัเลข หรือวธีิหนึ!งวธีิใดที!เป็นมาตรฐานสากล 
  ข้อ ๔๖   อัตราเผื!อ เหลือเผื!อขาดสําหรับการให้ค ํา รับรองชั< นแรกและการให ้                   
คาํรับรองชั<นหลงัของตุม้นํ<าหนักที!ไม่ไดใ้ชช้ั!งอญัมณี ใหมี้ฝ่ายมากเท่านั<นตามตารางดงัต่อไปนี<  
 

ขนาดอตัรานํ<าหนกั อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
๕๐ กิโลกรัม ๒๕ กรัม 
๒๐ กิโลกรัม ๑๐ กรัม 
๑๐ กิโลกรัม ๕ กรัม 
 ๕ กิโลกรัม ๒.๕ กรัม 
 ๒ กิโลกรัม ๑ กรัม 

๑ กิโลกรัม   ๕๐๐ มิลลิกรัม 
๕๐๐ กรัม   ๒๕๐ มิลลิกรัม 
๒๐๐ กรัม   ๑๐๐ มิลลิกรัม 
๑๐๐ กรัม    ๕๐ มิลลิกรัม 
  ๕๐ กรัม     ๓๐ มิลลิกรัม 
  ๒๐ กรัม     ๒๕ มิลลิกรัม 

 ๑๐ กรัม     ๒๐ มิลลิกรัม 
   ๕ กรัม     ๑๕ มิลลิกรัม 
   ๒ กรัม     ๑๒ มิลลิกรัม 
   ๑ กรัม     ๑๐ มิลลิกรัม 

 
  ข้อ ๔๗  อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและการให้คาํรับรอง
ชั<นหลงัของตุม้นํ<าหนกัที!ใชช้ั!งอญัมณี ใหมี้ฝ่ายมากเท่านั<นตามตารางดงัต่อไปนี<  
 
 
 
 



 ๓๓

 
ขนาดอตัรานํ<าหนกั อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 

       ๕๐๐ กะรัต        หรือ   ๑๐๐ กรัม 
       ๒๐๐ กะรัต        หรือ     ๔๐ กรัม 
       ๑๐๐ กะรัต        หรือ     ๒๐ กรัม 
         ๕๐ กะรัต        หรือ     ๑๐ กรัม 
         ๒๐ กะรัต        หรือ       ๔ กรัม 
         ๑๐ กะรัต        หรือ       ๒ กรัม 
           ๕ กะรัต        หรือ       ๑ กรัม 
           ๒ กะรัต        หรือ   ๔๐๐ มิลลิกรัม 
           ๑ กะรัต        หรือ   ๒๐๐ มิลลิกรัม 
           ๕ เดซิกะรัต   หรือ   ๑๐๐ มิลลิกรัม 
           ๒ เดซิกะรัต   หรือ     ๔๐ มิลลิกรัม 

           ๑ เดซิกะรัต   หรือ     ๒๐ มิลลิกรัม 
           ๕ เซนติกะรัต หรือ     ๑๐ มิลลิกรัม 

           ๒ เซนติกะรัต หรือ       ๔ มิลลิกรัม 
         ๑ เซนติกะรัต หรือ       ๒ มิลลิกรัม 

   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 

 
  ข้อ ๔๘  อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการตรวจสอบตุม้นํ< าหนัก ทั<งฝ่ายมากและ            
ฝ่ายนอ้ยใหมี้ค่าตามที!กาํหนดไวส้าํหรับตุม้นํ<าหนกัชนิดนั<น ๆ 
  

หมวด ๓ 

เครื�องตวง 

 

ส่วนที� ๑ 

เครื�องตวงของเหลว 

 
  ข้อ ๔๙  เครื!องตวงของเหลวชนิดที!ไม่มีขั<นหมายมาตราตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<  
  (๑) ตวัเครื!องตวงตอ้งทาํดว้ยแกว้ โลหะ โดยโลหะนั<นตอ้งหนาพอที!จะไม่ให้เครื!องตวง
นั<นเสียรูปทรงไดง่้าย หรือวสัดุอื!นใดที!สาํนกังานกลางไดต้รวจสอบแลว้วา่มีคุณสมบติัที!ใชแ้ทนกนัได ้



 ๓๔ 

  (๒) พิกดักาํลงัของเครื!องตวงตอ้งแสดงไวที้!ดา้นนอกของเครื!องให้เห็นไดช้ดัเจน และ
มีลกัษณะถาวร โดยตอ้งกาํหนดดว้ยการเติมของเหลวเสมอริม หรือโดยการแสดงแผ่น แท่ง หรือเส้น  
ณ จุดที!บอกปริมาตรสูงสุดของเครื!องตวงนั<น โดยไม่รวมส่วนที!เป็นปริมาตรของปากของเครื!องตวงนั<น 
  (๓) ถ้ามีปลอกรัดเพื!อให้เครื! องตวงนั< นมั!นคง ปลอกรัดนั< นต้องติดแน่นอยู ่        
ภายนอกเครื!อง หา้มมีรอยขีดไวภ้ายในเครื!องเป็นส่วนแบ่งขั<นหมายมาตรา 
  (๔) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
         (ก) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและการให้คาํรับรอง
ชั<นหลงั ใหมี้ฝ่ายมากไดไ้ม่เกินที!กาํหนดไวต้ามตารางดงัต่อไปนี<  
 

พิกดักาํลงั อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
                            ๒๐ ลิตร 
                             ๑๐ ลิตร 
                               ๕ ลิตร 
                               ๒ ลิตร 
                               ๑ ลิตร 

๕๐๐ มิลลิลิตร 
๒๐๐ มิลลิลิตร 
๑๐๐ มิลลิลิตร 
  ๕๐ มิลลิลิตร 

๗๕ มิลลิลิตร 
๕๐ มิลลิลิตร 
๒๕ มิลลิลิตร 
๑๐ มิลลิลิตร 
๕ มิลลิลิตร 
๕ มิลลิลิตร 
๒ มิลลิลิตร 
๒ มิลลิลิตร 
๑ มิลลิลิตร 

 
         (ข) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและการให้คาํรับรอง
ชั<นหลงัใหมี้ฝ่ายนอ้ยไดไ้ม่เกินกึ!งหนึ!งของฝ่ายมาก 
  ข้อ ๕๐  เครื!องตวงของเหลวชนิดที!มีขั<นหมายมาตราตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<  
  (๑) ตอ้งมีรูปทรงกระบอก 
  (๒) ตวัเครื!องตวงให้ทาํดว้ยแกว้ หรือวสัดุอื!นใดที!สํานกังานกลางตรวจสอบแลว้วา่มี
คุณสมบติัที!ใชแ้ทนกนัได ้
  (๓) ตวัเครื!องตวงตอ้งมีความหนาสมํ!าเสมอและสามารถทาํให้มองเห็นระดบัของ
ของเหลวที!บรรจุอยูข่า้งในได ้
  (๔) เมื!อวดัระยะภายในของเครื!องตวงจากกน้เครื!องตวงถึงขีดขั<นหมายมาตราสูงสุด
ตอ้งมีระยะไม่นอ้ยกวา่ ๕ เท่าของเส้นผา่ศูนยก์ลางภายในของเครื!องตวง 
 



 ๓๕

  (๕) ฐานตั<งเครื!องตวงตอ้งอยูใ่นแนวตั<งฉากกบัแนวดิ!งของเครื!องตวง และตอ้งมีขนาด
ใหญ่พอที!จะไม่ทาํให้เครื!องตวงซึ! งว่างเปล่าล้มเมื!อวางเครื!องตวงบนพื<นเอียงซึ! งทาํมุม ๑๕ องศากบั         
พื<นราบ 
  (๖) ขีดขั<นหมายมาตราตอ้งตั<งฉากกบัแนวดิ!งของเครื!องตวง ขีดขั<นหมายมาตราทุกขีด
ตอ้งขนานกนั มีความหนาสมํ!าเสมอ เห็นชดัเจน อ่านง่าย และมีลกัษณะถาวร 
  (๗) ตอ้งมีขอ้ความหรือเครื!องหมายที!แสดงวา่เครื!องตวงใชส้ําหรับจ่าย เช่น to deliver 
หรือ TD หรือ Ex หรือเครื!องตวงใชส้ําหรับรับ เช่น to contain หรือ TC หรือ In และให้แสดงอุณหภูมิ
อา้งอิงของเครื!องตวงนั<นดว้ย 
  (๘) ขั<นหมายมาตราหลกัตอ้งแสดงค่าปริมาตรให้เห็นชดัเจน อ่านง่าย และมีลกัษณะ
ถาวร 
          (๙) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและการให้คาํรับรอง           
ชั< นหลังสําหรับเครื! องตวงของเหลวชนิดที!มีขั<นหมายมาตราแสดงปริมาตรเดียว และเครื! องตวง
ของเหลวชนิดที! มีขั< นหมายมาตราแสดงปริมาตรหลายปริมาตรทั< ง ฝ่ายมากและฝ่ายน้อยให ้            
เป็นไปตามตารางใน (ก) หรือ (ข) แลว้แต่กรณี ดงัต่อไปนี<  
        (ก) เครื!องตวงของเหลวชนิดที!มีขั<นหมายมาตราแสดงปริมาตรเดียว 
 

พิกดักาํลงั 
อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 

สาํหรับจ่าย สาํหรับรับ 
                                       ไม่เกิน         ๓๐  มิลลิลิตร    ๐.๐๖ มิลลิลิตร 
มากกวา่     ๓๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน        ๕๐   มิลลิลิตร    ๐.๑   มิลลิลิตร 
มากกวา่     ๕๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน      ๑๐๐   มิลลิลิตร ๐.๔ มิลลิลิตร   ๐.๒   มิลลิลิตร 
มากกวา่    ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน    ๒๕๐   มิลลิลิตร    ๑ มิลลิลิตร   ๐.๕   มิลลิลิตร 
มากกวา่   ๒๕๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน    ๔๐๐   มิลลิลิตร    ๒ มิลลิลิตร   ๑.๐   มิลลิลิตร 
มากกวา่    ๔๐๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน    ๖๐๐    มิลลิลิตร    ๓ มิลลิลิตร   ๑.๕   มิลลิลิตร 
มากกวา่    ๖๐๐ มิลลิลิตร  ไม่เกิน  ๑๐๐๐   มิลลิลิตร    ๕ มิลลิลิตร   ๒.๕   มิลลิลิตร 
มากกวา่ ๑๐๐๐ มิลลิลิตร   ไม่เกิน  ๑๕๐๐  มิลลิลิตร    ๘ มิลลิลิตร   ๔.๐   มิลลิลิตร 
มากกวา่ ๑๕๐๐ มิลลิลิตร  ไม่เกิน  ๒๐๐๐  มิลลิลิตร  ๑๐ มิลลิลิตร   ๕.๐   มิลลิลิตร 

 
 
 
 



 ๓๖ 

        (ข) เครื!องตวงของเหลวชนิดที!มีขั<นหมายมาตราแสดงปริมาตรหลายปริมาตร 
 

เครื!องตวง 
พิกดักาํลงัไม่เกิน ๒๐๐๐ มิลลิลิตร 

อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 

               สาํหรับจ่าย เท่ากบัปริมาตรของขีดขั<นหมายมาตราเล็กที!สุด 
                สาํหรับรับ เท่ากบักึ!งหนึ!งของปริมาตรของขีดขั<นหมายมาตราเล็ก 

ที!สุด 
 
  ข้อ ๕๑  เครื!องตวงนํ<ามนัเชื<อเพลิงและนํ<ามนัเครื!องตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<  

  (๑) ตวัเครื!องตวงตอ้งทาํดว้ยโลหะที!เหมาะสม และตอ้งทาํเป็นรูปเหยือกซึ! งเมื!อตะแคง 
๑๒๐ องศาจากแนวดิ!งแลว้ นํ<ามนัในเครื!องตวงตอ้งไหลออกไดห้มด 

  (๒) พิกดักาํลงัของเครื!องตวงตอ้งกาํหนดดว้ยการเติมของเหลวเสมอคอคอดกบัตอ้ง        
มีตวัหนงัสือแสดงขนาดพิกดักาํลงัใหเ้ห็นชดัเจน อ่านไดง่้าย  และมีลกัษณะถาวรติดอยูภ่ายในปากเสริม
เหนือคอคอด 

  (๓) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและการให้คาํรับรอง           
ชั<นหลงั ใหมี้ฝ่ายมากเท่านั<นตามตารางดงัต่อไปนี<  
 

พิกดักาํลงั อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
                         ๒๐ ลิตร 
                          ๑๐ ลิตร 
                             ๕ ลิตร 
                             ๒ ลิตร 
                             ๑ ลิตร 
                        ๕๐๐ มิลลิลิตร 

๗๕ มิลลิลิตร 
๕๐ มิลลิลิตร 
๒๕ มิลลิลิตร 
๑๐ มิลลิลิตร 
  ๕ มิลลิลิตร 
 ๕ มิลลิลิตร 

 
  ข้อ ๕๒  เครื!องตวงนํ<ามนัเชื<อเพลิงชนิดสูบตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<  
  (๑) ตวัเครื!องตอ้งทาํดว้ยแกว้ใส หรือวสัดุอื!นใดที!สํานกังานกลางไดต้รวจสอบแลว้ วา่มี
คุณสมบติัที!ใชแ้ทนกนัได ้
  (๒) แท่นรับตัวเครื! องต้องทําด้วยโลหะ หรือวสัดุอื!นใดที!สํานักงานกลางได ้ 
ตรวจสอบแลว้ว่ามีคุณสมบติัที!ใช้แทนกนัไดโ้ดยเมื!อเปิดเครื!องตวงจนถึงขั<นหมายมาตราขั<นสุดทา้ย
แลว้ ตอ้งไม่มีนํ<ามนัเหลือติดคา้งอยูอี่ก 



 ๓๗ 

  (๓) ขั<นหมายมาตราแสดงปริมาตรนํ< ามนัตอ้งแสดงให้เห็นชัดเจน อ่านง่าย และมี
ลกัษณะถาวร 
  (๔) ใชค้วามดนัในการอดัส่งนํ<ามนัเขา้ไปในเครื!องตวง 
  (๕) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและการให้คาํรับรอง            
ชั<นหลงั ใหมี้ฝ่ายมากเท่านั<นตามตารางดงัต่อไปนี<  
 

พิกดักาํลงั อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
๕ ลิตร 
๔ ลิตร 
๓ ลิตร 
๒ ลิตร 
๑ ลิตร 

๒๕ มิลลิลิตร 
๒๐ มิลลิลิตร 
๑๕ มิลลิลิตร 
๑๐ มิลลิลิตร 
  ๕ มิลลิลิตร 

 
ส่วนที� ๒ 

เครื�องตวงของแห้ง 

 
  ขอ้ ๕๓  เครื!องตวงของแหง้ตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<  
  (๑) ตวัเครื!องตวงของแห้งตอ้งทาํด้วยวสัดุที!คงรูปไม่ว่าจะเป็นโลหะ โลหะผสม            
ไมแ้ขง็ หรือวสัดุอื!นใดที!สาํนกังานกลางตรวจสอบแลว้วา่มีคุณสมบติัที!ใชแ้ทนกนัได ้
  (๒) เครื!องตวงของแห้งที!ทาํดว้ยไมต้อ้งมีปลอกโลหะรัดทั<งปากและกน้โดยให้อยูใ่น
ลกัษณะมั!นคง และตอ้งไม่ทาํขึ<นจากไมท้ั<งท่อนหรือไมที้!ฉุอุม้นํ<า 
  (๓) เครื!องตวงของแหง้นอกจากเครื!องตวงตาม (๕) ตอ้งแสดงพิกดักาํลงัของเครื!องไว้
ที!ดา้นนอกของเครื!อง ใหเ้ห็นไดช้ดัเจน อ่านง่าย และมีลกัษณะถาวร 
  (๔) เครื! องตวงของแห้ง ต้องทําเป็นรูปทรงกระบอกและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง         
ภายในประมาณเท่ากบัเส้นลึก 
  (๕) เครื!องตวงชนิดสานดว้ยไมไ้ผแ่ละหวายตอ้งมีลกัษณะ 
        (ก) ตวัเครื!องตวงชนิดนี<  ตอ้งสานให้ถี!และแน่นและมีลกัษณะแข็งแรงไม่เสีย
รูปทรงง่าย เนื!องจากแรงกดบีบ ขอบบนตอ้งทาํเป็นวงกลมติดแน่นประจาํอยูก่บัตวัเครื!อง และตอ้งหุ้ม
ดว้ยโลหะ โลหะที!หุ้มนั<น ทั<งด้านในและดา้นนอกเครื!อง ตอ้งกวา้งด้านละอย่างน้อย ๕  เซนติเมตร 
เส้นผา่ศูนยก์ลางภายในของขอบประมาณ ๓๐  เซนติเมตร 
        



 ๓๘

      (ข) เครื!องตวงชนิดนี<  ให้ทาํขนาดที!มีพิกดักาํลงั ๒๐ ลิตร (หนึ!งสัดหลวง) ไดเ้พียง
ขนาดเดียว 
       (ค) เครื!องตวงชนิดนี<ตอ้งชุบนํ<ามนัยางใหชุ่้ม 
       (ง) พิกดักาํลงัของเครื!องนั<น ตอ้งแสดงให้เห็นไดช้ดัเจน อ่านง่าย และมีลกัษณะ
ถาวรไวบ้นขอบโลหะดา้นนอกเครื!อง และใหแ้สดงเป็นตวัเลขไทยเท่านั<น 
       (จ) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสาํหรับการใหค้าํรับรองชั<นแรกและการให้คาํรับรองชั<นหลงั
ของเครื!องตวงชนิดนี<  ใหมี้ฝ่ายมากเท่านั<น และตอ้งไม่เกิน ๑๘๐ มิลลิลิตร 
       (ฉ) ลักษณะของเครื! องตวงชนิดนี< จะต้องไม่เสียรูปทรงหรือชํารุดเสียหาย             
จนทาํใหผ้ลการตวงผดิไป  
  (๖) ใหก้าํหนดพิกดักาํลงัโดยเติมของใหเ้ตม็เปี! ยมริมและหา้มมีส่วนแบ่งมาตรา 
  (๗) เครื!องตวงของแห้งนั<น ห้ามทาํชนิดใชต้วงไดส้องทางในลกัษณะนาํส่วนกน้ใส่
ตวงของได ้ไม่วา่จะโดยจุเท่ากนัทั<งสองขา้งหรือต่างส่วนกนัก็ตาม 
  (๘) เครื!องตวงของแหง้นั<น หา้มใชช้นิดที!ถอดหรือเลื!อนกน้ได ้
  (๙) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและการให้คาํรับรองชั<น
หลงัของเครื!องตวงของแห้งนอกจากเครื!องตวงตาม (๕) ให้มีฝ่ายมากเท่านั<น และมีค่าไม่เกินที!กาํหนด
ไวต้ามตารางดงัต่อไปนี<  
 

พิกดักาํลงั อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
                     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 

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 
เครื�องวดั 

 
ส่วนที� ๑ 
บททั�วไป 

 
 

  ข้อ ๕๔  ในหมวดนี<  
  “สภาวะทาํงานปกติ” หมายความว่า สภาวะที!การใช้งานของมาตรวดัยงัคงให้ผล
ถูกตอ้งอยูใ่นค่าอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด เช่น ชนิดของของเหลวหรือก๊าซ ความหนาแน่นของของเหลว
หรือก๊าซ ความหนืดของของเหลวหรือก๊าซ อุณหภูมิและความดันของของเหลวหรือก๊าซ  รวมทั<ง
ขอ้กาํหนดอื!น ๆ ที!มีผลต่อการทาํงานของเครื!องวดั 
  “สภาวะพื<นฐาน” หมายความว่า สภาวะของของเหลวหรือก๊าซที!ถูกวดั ซึ! งปริมาตร
ของของเหลวหรือก๊าซที!วดัไดถู้กแปลงค่าไปยงัสภาวะนั<น ๆ เช่น อุณหภูมิพื<นฐาน และความดนั
พื<นฐาน โดยกาํหนดใหอุ้ณหภูมิพื<นฐานเป็น ๐ องศาเซลเซียส  ๑๕ องศาเซลเซียส   ๒๐ องศาเซลเซียส 
หรือ ๓๐ องศาเซลเซียส และความดนัพื<นฐานเป็น ๑๐๑.๓๒๕ กิโลพาสคลั 
  “สภาวะขณะวดั” หมายความว่า สภาวะของของเหลวหรือก๊าซ ซึ! งถูกวดัปริมาตร
ขณะนั<น เช่น อุณหภูมิและความดนัของของเหลวหรือก๊าซ ขณะทาํการวดัปริมาตร 
  “ช่องขั<นหมายมาตรา” หมายความว่า ระยะระหว่างสองขั<นหมายมาตราที!ติดต่อกัน          
โดยวดัตามแนวกึ!งกลางของขั<นหมายมาตราที!เล็กที!สุด 
  “พิกัดกําลัง” หมายความว่า ระยะความยาวระหว่างขั<นหมายมาตราศูนย์ถึง                
ขั<นหมายมาตราสูงสุด โดยไม่รวมขั<นหมายมาตราเผื!อ 
  “ขั<นหมายมาตราเผื!อ” หมายความว่า ขั<นหมายมาตราที!แสดงค่ากํากับถัดจาก                
ขั<นหมายมาตราสูงสุด แต่ตอ้งยาวไม่เกินกวา่ ๔๐ เซนติเมตร 
  “ส่วนตรวจวดัระดบัของของเหลว” หมายความวา่ ส่วนที!ทาํหนา้ที!ตรวจวดัระดบั 
ของของเหลว และส่งขอ้มูลไปยงัส่วนแสดงค่าโดยตรงหรือผ่านส่วนถ่ายทอดสัญญาณ ซึ! งมี ๒ แบบ 
คือ 
  (๑) ส่วนตรวจวดัระดบัของของเหลวแบบเคลื!อนที! ไดแ้ก่ ส่วนตรวจวดัระดบัของ
ของเหลวซึ! งสัมผสัโดยตรงกับของเหลวภายในถัง และเคลื!อนที!ในแนวดิ!งไปพร้อมกับระดบัของ
ของเหลวที!เปลี!ยนแปลง 
 
 



 ๔๐ 

  (๒) ส่วนตรวจวดัระดบัของของเหลวแบบไม่เคลื!อนที! ไดแ้ก่ ส่วนตรวจวดัระดบัของ
ของเหลวซึ!งติดตั<งอยูก่บัที! มีส่วนส่งสัญญาณคลื!นไปกระทบกบัผวิของของเหลวแลว้สะทอ้นกลบัมายงั
ส่วนรับสัญญาณคลื!นของเครื!องวดั 
  “ระบบการวดัปริมาตรของเหลว” หมายความว่า ระบบที!ประกอบด้วยมาตรวดั
ปริมาตรของเหลว อุปกรณ์ควบ และอุปกรณ์เสริม 
  “ระบบการวดัมวลของเหลว” หมายความว่า ระบบที!ประกอบด้วยมาตรวดัมวล
โดยตรง อุปกรณ์ควบ และอุปกรณ์เสริม 
  “อุปกรณ์ควบ” หมายความว่า อุปกรณ์ใช้งานพิเศษเฉพาะที!เกี!ยวขอ้งโดยตรงกับ          
ผลของการวดั เช่น ส่วนตั<งศูนย ์ส่วนพิมพ์ค่า ส่วนแสดงราคา ส่วนแสดงผลรวม ส่วนแปลงค่า หรือ          
ส่วนตั<งปริมาณจ่ายล่วงหนา้ 
  “อุปกรณ์เสริม” หมายความว่า ส่วนหรืออุปกรณ์ที!นอกเหนือจากอุปกรณ์ควบ                
ที! จ ํา เ ป็นต้องใช้ เพื!อ เพิ!มความเชื! อมั!นในผลการวัดอย่าง ถูกต้อง หรือมุ่ งใช้ เพื!อ ช่วยให้การ           
ดาํเนินการในการวดัสะดวกยิ!งขึ<น หรือเป็นอุปกรณ์ที!มีผลกระทบต่อความแม่นยาํในการวดั เช่น เครื!อง
กาํจดัไอ ไส้กรอง ปัjม วาลว์ หรือท่อ  
  “ปริมาณนอ้ยที!สุดที!วดัไดข้องระบบ” หมายความวา่ ปริมาณนอ้ยที!สุดที!ระบบการวดั
ปริมาณของของเหลวสามารถวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เวน้แต่ 
  (๑) กรณีระบบการวดัปริมาณของของเหลวมีไวเ้พื!อจ่ายของเหลว ปริมาณนอ้ยที!สุดที!
วดัได ้คือ ปริมาณจ่ายตํ!าสุด 
  (๒) กรณีระบบการวดัปริมาณของของเหลวมีไวเ้พื!อรับของเหลว ปริมาณน้อย         
ที!สุดที!วดัได ้คือ ปริมาณรับตํ!าสุด 
  ทั<งนี<  ในกรณีที!เป็นมาตรวดัปริมาตรของเหลว มาตรวดัปริมาตรนํ< า หรือมาตรวดั
ปริมาตรก๊าซ ปริมาณที!วดัมีหน่วยเป็นปริมาตร และในกรณีที!เป็นมาตรวดัมวลโดยตรง ปริมาณที!วดั        
มีหน่วยเป็นนํ<าหนกั 
  “มาตรวดัที!ใช้ในการขายปลีก” หมายความว่า มาตรวดัที!ใช้ในการวดัปริมาณการ               
ส่งจ่ายของเหลวโดยปกติไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร ต่อการส่งจ่าย ๑ ครั< ง 
  “มาตรวดัที!ใชใ้นการขายส่ง” หมายความวา่ มาตรวดัที!ใชใ้นการวดัปริมาณการส่งจ่าย
ของเหลว ที!นอกเหนือจากมาตรวดัที!ใชใ้นการขายปลีก 
  “ช่วงอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด” หมายความว่า ค่าความแตกต่างของอตัราเผื!อเหลือ         
เผื!อขาดระหวา่งค่าสูงที!สุดของฝ่ายมากและค่าตํ!าที!สุดของฝ่ายนอ้ย 
 
 



 ๔๑

  “พิสัยความคลาดเคลื!อน” หมายความว่า ค่าความแตกต่างที!มากที! สุดของ                  

ค่าความคลาดเคลื!อนที!วดัได ้

  “อตัราการไหล” หมายความว่า ปริมาณของของเหลว นํ< า หรือก๊าซ ที!ไหลผ่าน       

มาตรวดัต่อหนึ!งหน่วยเวลา 

  “อตัราการไหลสูงสุด” หมายความวา่ อตัราการไหลสูงสุดที!มาตรวดัสามารถทาํงาน

ได้ โดยไม่เกิดความเสียหายกบัตวัมาตรวดั และความคลาดเคลื!อนของการวดัปริมาตรของมาตรวดั     

ไม่เกินไปกวา่อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดที!กาํหนด 

  “อตัราการไหลระบุ” หมายความว่า อัตราการไหลที!มาตรวดัทาํงานอย่างปกติ           

ทั<งต่อเนื!องและไม่ต่อเนื!องได ้โดยความคลาดเคลื!อนของมาตรวดัไม่เกินไปกวา่อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด

ที!กาํหนดและอตัราการไหลระบุมีค่าเป็น ๐.๕ เท่าของอตัราการไหลสูงสุด 

  “อตัราการไหลตํ!าสุด” หมายความวา่ อตัราการไหลตํ!าสุดที!มาตรวดัสามารถทาํงานได ้

โดยความคลาดเคลื!อนของมาตรวดัไม่เกินไปกวา่อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดที!กาํหนด 

  “อตัราการไหลเปลี!ยนช่วง” หมายความวา่ ค่าอตัราการไหลที!แบ่งช่วงการไหลขา้งตํ!า

และช่วงการไหลขา้งสูง และเป็นจุดที!เปลี!ยนค่าอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดที!กาํหนดตามช่วงการไหลนั<น ๆ 

  “ช่วงการไหลขา้งตํ!า” หมายความวา่ ช่วงการไหลที!ต ํ!ากวา่อตัราการไหลเปลี!ยนช่วงไป

จนถึงอตัราการไหลตํ!าสุด 

  “ช่วงการไหลขา้งสูง” หมายความวา่ ช่วงการไหลตั<งแต่อตัราการไหลเปลี!ยนช่วง และ

ไม่เกินกวา่อตัราการไหลสูงสุด 

  “ขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง” หมายความวา่ ขั<นหมายมาตราของส่วนแสดง ค่าแบบ

แอนะล็อกหรือส่วนที!ละเอียดที!สุดของส่วนแสดงค่าแบบดิจิทลัและแบบกึ!งดิจิทลัที!เคลื!อนที!เร็วที!สุด 

และยงัสามารถอ่านค่าได ้

  “ปริมาตร ๑ รอบวดั” หมายความวา่ ปริมาตรของก๊าซเนื!องจากผลการวดัของมาตรวดั

จบรอบการทาํงานของส่วนวดั 

  “ค่าความคลาดเคลื!อนของการแสดงค่า” หมายความว่า ผลต่างของค่าปริมาตร          

ซึ! งแสดงโดยส่วนแสดงค่ากบัค่าปริมาตรจริงของก๊าซ โดยแสดงค่าเป็นร้อยละ 

 

 

 



 ๔๒

ส่วนที� ๒ 

เครื�องวดัความยาว 
 

 
  ข้อ ๕๕  เครื!องวดัความยาวตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<  
  (๑) เครื!องวดัความยาวนั<นให้ทาํดว้ยโลหะ ไมเ้นื<อแข็ง ใยสังเคราะห์ หรือวสัดุอื!นใดที!
สาํนกังานกลางไดต้รวจสอบแลว้วา่มีคุณสมบติัที!ใชแ้ทนกนัได ้
  (๒) เครื!องวดัความยาวชนิดบรรทดัตรงที!ทาํดว้ยไม ้หรือวสัดุอื!นใดที!สํานกังานกลาง
ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบติัคล้ายคลึงกัน ถ้ายาวตั<งแต่ ๑ เมตรขึ< นไป ให้หุ้มปลายทั<งสองของ
เครื!องวดัความยาวอยา่งแน่นหนาดว้ยโลหะที!มีความแขง็ไม่นอ้ยกวา่ความแขง็ของทองเหลือง และหนา
ไม่นอ้ยกวา่ ๑ มิลลิเมตร 
  (๓) เครื!องวดัความยาวชนิดบรรทดัตรง ตอ้งทาํใหเ้กลี<ยงเรียบ ตรง และพบัมว้นไม่ได ้
  (๔) เครื! องว ัดความยาวที!พ ับได้ต้องทําให้ทุกส่วนหยุดลงรอยต่อกันพอดี                    
เมื!อกางขึงออก 
  (๕) ขั<นหมายมาตรา 
        (ก) ความยาวของขั<นหมายมาตราใหญ่ตอ้งเห็นไดช้ดัเจน อ่านง่าย มีลกัษณะถาวร
และยาวกวา่ขั<นหมายมาตราเล็ก 
        (ข) ความกวา้งของขั<นหมายมาตราตอ้งไม่กวา้งกว่ากึ! งหนึ! งของช่องขั<นหมาย
มาตราเล็กสุด และไม่เกิน ๐.๗๕ มิลลิเมตร ถ้าช่องขั<นหมายมาตรากวา้งมากกว่า ๒ เซนติเมตร             
ความกวา้งของขั<นหมายมาตราตอ้งไม่มากกวา่ ๒ มิลลิเมตร 
        (ค) ขั<นหมายมาตราทั<งปวงตอ้งทาํใหไ้ดมุ้มฉากกบัริมของเครื!องวดัความยาว 

        (ง) ค่าขั<นหมายมาตราตอ้งมีค่า ๑ × ๑๐k หรือ ๒ × ๑๐k หรือ ๕ × ๑๐k เมตร โดย
ที! k เป็นเลขจาํนวนเตม็บวก จาํนวนเตม็ลบ หรือศูนย ์
  (๖) พิกดักาํลงัของเครื!องวดัความยาวจะตอ้งมีค่าเท่ากบั 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 หรือค่าเลขจาํนวนเต็มคูณดว้ย ๕ เมตร ค่าใด
ค่าหนึ!ง 
  (๗) เครื!องวดัความยาวชนิดสายแถบโลหะมว้นกลบัอตัโนมติั ให้มีพิกดักาํลงัตาม (๖) 
แต่ไม่เกิน ๑๐ เมตร   
  (๘) เครื!องวดัความยาวชนิดบรรทดัตรง ใหมี้พิกดักาํลงัตาม (๖)  แต่ไม่เกิน ๕ เมตร   
  



 ๔๓ 

  (๙) เครื! องวดัความยาวชนิดสายแถบที!ทาํด้วยใยแก้วสังเคราะห์หรือวสัดุอื!นใด            
ที!สํานกังานกลางไดต้รวจสอบแลว้ว่ามีคุณสมบติัที!ใชแ้ทนกนัได ้ให้มีพิกดักาํลงัตาม (๖) แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ เมตร และตอ้งทนแรงดึงไดถึ้ง ๒ กิโลกรัม  
  (๑๐) เครื!องวดัความยาวชนิดพบัได ้ใหมี้พิกดักาํลงัตาม (๖) แต่ไม่เกิน ๕ เมตร 
  (๑๑) เครื!องวดัความยาวชนิดสายแถบโลหะและโซ่ ให้มีพิกดักาํลงัตาม (๖) โดยเริ!ม
ตั<งแต่ ๕ เมตร และไม่เกิน ๒๐๐ เมตร  และตอ้งทนแรงดึงไดถึ้ง ๕ กิโลกรัม  
  (๑๒) เครื!องวดัความยาวชนิดสายแถบโลหะที!ประกอบกบัลูกดิ!ง ให้มีพิกดักาํลงัตาม 
(๖) โดยเริ!มตั<งแต่ ๕ เมตร และไม่เกิน ๕๐  เมตร และตอ้งทนแรงดึงไดอ้ยา่งน้อยเท่ากบันํ< าหนกัของ
ลูกดิ!ง  
  (๑๓) เครื!องวดัความยาวตาม (๗) (๙) (๑๑) และ (๑๒) จะมีขั<นหมายมาตราเผื!อก็ได ้
  (๑๔) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและการให้คาํรับรองชั<น
หลงั ใหเ้ป็นไปตามที!กาํหนดไวด้งัต่อไปนี<  
        (ก) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดของช่องขั<นหมายมาตรา  
              ๑) สําหรับเครื!องวดัความยาวตาม (๗)  (๘)  (๑๑) และ (๑๒) ให้มีทั<งฝ่ายมาก
และฝ่ายนอ้ยตามตาราง ดงัต่อไปนี<  
 

ช่องขั<นหมายมาตรา อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
                                       ไม่เกิน  ๑  มิลลิเมตร 

มากกวา่  ๑  มิลลิเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑  เซนติเมตร 

                               มากกวา่   ๑  เซนติเมตร 

๐.๒  มิลลิเมตร 
๐.๔  มิลลิเมตร 
๐.๕  มิลลิเมตร 

 
              ๒) สาํหรับเครื!องวดัความยาวตาม (๙) และ (๑๐) ให้มีทั<งฝ่ายมากและฝ่ายนอ้ย
ตามตาราง ดงัต่อไปนี<  
 

ช่องขั<นหมายมาตรา  อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
                                    ไม่เกิน  ๑  มิลลิเมตร 

มากกวา่ ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร 

                              มากกวา่ ๑ เซนติเมตร 

๐.๓ มิลลิเมตร 
๐.๖ มิลลิเมตร 
๑.๐ มิลลิเมตร 

 
     



 ๔๔

                     (ข) ช่องขั<นหมายมาตราสองช่องที!อยู่ติดกัน ต้องแตกต่างกันไม่เกินอัตรา             
เผื!อเหลือเผื!อขาดตามที!กาํหนดไวด้งัต่อไปนี<  
              ๑) สําหรับเครื!องวดัความยาวตาม (๗)  (๘)  (๑๑) และ (๑๒) ให้มีทั<งฝ่ายมาก
และฝ่ายนอ้ยตามตารางดงัต่อไปนี<  
 

ช่องขั<นหมายมาตรา อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
                                 ไม่เกิน  ๑  มิลลิเมตร 

มากกวา่  ๑  มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร 

                               มากกวา่  ๑  เซนติเมตร 

๐.๒ มิลลิเมตร 
๐.๔ มิลลิเมตร 
๐.๕ มิลลิเมตร 

 
               ๒) สาํหรับเครื!องวดัความยาวตาม (๙) และ (๑๐) ใหมี้ทั<งฝ่ายมากและฝ่ายนอ้ย 
ตามตารางดงัต่อไปนี<  
 

ช่องขั<นหมายมาตรา อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
                                        ไม่เกิน  ๑  มิลลิเมตร 

มากกวา่  ๑  มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร 

                               มากกวา่  ๑  เซนติเมตร 

๐.๓ มิลลิเมตร 
๐.๖ มิลลิเมตร 
๑.๐ มิลลิเมตร 

 
        (ค) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและให้คาํรับรอง            
ชั<นหลงัระหว่างขั<นหมายมาตราสองขั<นหมายมาตราที!ไม่ติดกนั และระหว่างขั<นหมายมาตราศูนยถึ์ง        
ขั<นหมายมาตราสูงสุด  
     ๑)  สําหรับเครื!องวดัความยาวตาม (๗) (๘) (๑๑)  และ (๑๒) ให้มีทั<งฝ่าย
มากและฝ่ายนอ้ยไดไ้ม่เกินกวา่ค่าที!ไดจ้ากการคาํนวณตามสูตร ๐.๓ + ๐.๒  L มิลลิเมตร เมื!อ L เท่ากบั
ค่าความยาวระหวา่งขั<นหมายมาตรา โดยมีค่าเป็นเลขจาํนวนเต็มของหน่วยเมตร ในกรณีที!ไม่เป็นเลข
จาํนวนเตม็ใหปั้ดขึ<นเป็นค่าของเลขจาํนวนเตม็ 
      ๒) สําหรับเครื!องวดัความยาวตาม (๙) และ (๑๐) ให้มีทั<งฝ่ายมากและ          
ฝ่ายนอ้ยไดไ้ม่เกินค่าที!ไดจ้ากการคาํนวณตามสูตร ๐.๖ + ๐.๔ L มิลลิเมตร เมื!อ L เท่ากบั ค่าความยาว
ระหวา่งขั<นหมายมาตรา โดยมีค่าเป็นเลขจาํนวนเตม็ของหน่วยเมตร ในกรณีที!ไม่เป็นเลขจาํนวนเต็มให้
ปัดขึ<นเป็นค่าของเลขจาํนวนเตม็ 
 



 ๔๕

        (ง) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดระหว่างขั<นหมายมาตราบนลูกดิ!งที!ประกอบกับ            
สายแถบโลหะกบัขั<นหมายมาตราบนสายโลหะที!ระยะห่างไม่เกิน ๑ เมตรนั<น ให้มีทั<งฝ่ายมากและ          
ฝ่ายนอ้ยไดไ้ม่เกินกวา่ ๐.๖ มิลลิเมตร 

 
ส่วนที� ๓ 

มาตรวดัความยาว 

 
 
  ข้อ ๕๖  มาตรวดัความยาวผา้ตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<  
  (๑) ตวัมาตรวดัตอ้งทาํดว้ยโลหะหรือวสัดุอื!นใดที!สํานกังานกลางไดต้รวจสอบแลว้วา่
มีคุณสมบติัที!ใชแ้ทนกนัได ้
  (๒) เป็นมาตรวดัที!บอกค่าความยาวไดท้นัทีเมื!อเอาผา้ผา่นและถา้มีที!แสดงค่าความยาว
หลายแห่งทุกแห่งตอ้งแสดงค่าความยาวไดถู้กตอ้งตรงกนั 
  (๓) ตอ้งมีลูกกลิ<งกดผา้เพื!อให้ผา้ที!ผา่นมาตรวดัอยูใ่นลกัษณะตึง และสามารถดึงผา่น
มาตรวดัไดโ้ดยสะดวก 
  (๔) ขั<นหมายมาตรา  
        (ก) ความยาวขั<นหมายมาตราหลกัตอ้งเห็นชดัเจน อ่านง่าย มีลกัษณะถาวรและตอ้ง
ยาวกวา่ขั<นหมายมาตรารอง 
        (ข) ความกวา้งของขั<นหมายมาตรา ตอ้งไม่กวา้งกวา่ช่องวา่งนอ้ยที!สุดระหวา่งขั<น
หมายมาตรา และความกวา้งของขั<นหมายมาตราหลกัตอ้งไม่มากกว่า ๑.๕ เท่า ของความกวา้งของขั<น
หมายมาตรารอง 
        (ค) ความกวา้งของขั<นหมายมาตราเล็กสุดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๐.๒   มิลลิเมตร 
        (ง) ช่องวา่งระหวา่งขั<นหมายมาตราตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๓ มิลลิเมตร 
  (๕) ตวัชี<ค่า 
        (ก) ปลายของตวัชี<ค่าตอ้งอยูใ่นแนวขนานกบัขั<นหมายมาตรา 
        (ข) ถา้ปลายของตวัชี< ค่าอยู่คนละระนาบกบัขั<นหมายมาตรา ตวัชี< ค่าตอ้งยาวถึง         
ขั<นหมายมาตราที!แสดงค่าความยาว 
       (ค) ถา้ปลายของตวัชี<ค่าอยูร่ะนาบเดียวกนักบัขั<นหมายมาตรา ตวัชี<ค่าตอ้งห่างจาก
ขั<นหมายมาตราที!แสดงค่าความยาวร่วมกบัตวัชี<ค่านั<นไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร 
       (ง) ความกวา้งของปลายของตวัชี<ค่าตอ้งไม่มากกวา่ความกวา้งของขั<นหมายมาตรา
เล็กสุด และตอ้งไม่เกิน ๐.๔ มิลลิเมตร 



 ๔๖

       (จ) ถา้ตวัชี<ค่าและขั<นหมายมาตราอยูต่่างระนาบกนั ปลายของตวัชี<ค่าตอ้งห่างจาก
ระนาบของขั<นหมายมาตราไม่เกิน ๑.๕ มิลลิเมตร 
  (๖) ส่วนแสดงค่าตอ้งสามารถตั<งศูนยไ์ดโ้ดยสะดวก และเมื!อตั<งศูนยแ์ลว้ส่วนแสดงค่า
ตอ้งไม่แสดงค่าอื!นนอกจากค่าศูนย ์
  (๗) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและให้คาํรับรองชั<นหลงั
ของมาตรวดัความยาวผา้ ให้มีทั<งฝ่ายมากและฝ่ายนอ้ยไดไ้ม่เกินค่าที!ไดจ้ากการคาํนวณตามสูตร ๐.๖+
๐.๔L มิลลิเมตร เมื!อ L เท่ากบัค่าความยาวที!มาตรวดัแสดงโดยมีค่าเป็นเลขจาํนวนเต็มของหน่วยเมตร 
ในกรณีที!มาตรวดัไม่แสดงเป็นเลขจาํนวนเตม็ใหปั้ดขึ<นเป็นเลขจาํนวนเตม็ 
  ขอ้ ๕๗  มาตรวดัความยาวแบบอตัโนมติัสําหรับวดัความสูงของระดบัของของเหลว
ในถงัเก็บตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<  
  (๑) มาตรวดัตอ้งทาํดว้ยวสัดุคุณภาพดีและไม่เป็นอนัตรายแก่ผูใ้ชง้าน หรือวสัดุอื!นใด
ที!สาํนกังานกลางไดต้รวจสอบแลว้วา่มีคุณสมบติัที!ใชแ้ทนกนัได ้
  (๒) ส่วนแสดงค่า 
        (ก) ส่วนแสดงค่าตอ้งสามารถแสดงค่าปริมาตรที!วดัไดเ้ป็นตวัเลขทนัทีที!ทาํการวดั 
        (ข) แสดงค่าหน่วยความยาวด้วยตัวอักษรหรือสัญลกัษณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน 
        (ค) ค่าขั<นหมายมาตราอยา่งนอ้ยที!สุดตอ้งอ่านไดล้ะเอียดถึง  ๑  มิลลิเมตร  
        (ง) ส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อกตอ้งมีช่องวา่งระหวา่งขั<นหมายมาตราไม่นอ้ยกวา่ 
๑ มิลลิเมตร 
        (จ) ถา้มีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งตอ้งแสดงค่าสอดคลอ้งกนั 
        (ฉ) ใหน้าํความใน (ข) (ค) และ (จ) มาใชบ้งัคบักบัส่วนพิมพค์่าโดยอนุโลม 
  (๓) ส่วนประกอบอื!นใดที!ไม่ไดก้าํหนดไวใ้นกฎกระทรวงนี<  หากนาํมาใชก้บัเครื!องวดั
จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อความแม่นยาํของการวดั 
  (๔) สามารถป้องกนัการรบกวนของสัญญาณคลื!นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื!นความถี!วิทยุ
ไม่ใหมี้ผลต่อความแม่นยาํของการวดั 
  (๕) เส้นลวดหรือสายแถบซึ! งแขวนไวก้บัส่วนตรวจวดัระดับของของเหลวแบบ
เคลื!อนที! ซึ! งม้วนเก็บอยู่ในชุดมว้นเก็บ ตอ้งถูกดึงออกหรือมว้นเข้าได้อย่างคล่องตวัไม่ติดขดั และ
จะตอ้งตึงขณะทาํการวดั 
  (๖) การเปลี!ยนแปลงตาํแหน่งของส่วนตรวจวดัระดบัของของเหลว อนัเนื!องจาก
สภาวะแวดลอ้ม เช่น การสั!นสะเทือน อุณหภูมิ ความดนัไอ หรือการเปลี!ยนแปลงชนิดของของเหลว ภายใต้
สภาวะทาํงานปกติ ตอ้งไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร 
 



 ๔๗

  (๗) การติดตั<งส่วนตรวจวดัระดบัของของเหลว  
         (ก) ในกรณีที!ถังเก็บมีช่องทิ<งดิ!งวดัระดบั ตอ้งติดตั<งส่วนตรวจวดัระดบัของ
ของเหลวใกลช่้องทิ<งดิ!งวดัระดบั  
         (ข) ส่วนตรวจวดัระดบัของของเหลวแบบเคลื!อนที!ตอ้งเคลื!อนที!ไดอ้ยา่งอิสระไป
พร้อมกบัการเปลี!ยนแปลงระดบัของของเหลว และอยา่งสมดุลตลอดระยะเวลาการวดั 
  (๘) ให้นาํความในขอ้ ๑๙ (๑๔) มาใช้บงัคบักบัมาตรวดัที!มีส่วนประกอบเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม 
  (๙) ความเที!ยงของมาตรวดัแบ่งเป็น ๒ ชั<น ดงัต่อไปนี<  
         (ก) ชั<น ๒ ใชก้บัมาตรวดัที!ใชก้บัถงัเก็บที!บรรจุปิโตรเลียมเหลวที!มีอุณหภูมิไม่ตํ!า
กวา่ -๑๐ องศาเซลเซียส 
         (ข) ชั<น ๓ ใช้กับมาตรวดัที!ใช้กบัถังเก็บที!บรรจุปิโตรเลียมเหลวที!มีอุณหภูมิ              
ต ํ!ากวา่–๑๐ องศาเซลเซียส 
  (๑๐) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและการให้คาํรับรอง           
ชั<นหลงั   
           (ก) ใหมี้ทั<งฝ่ายมากและฝ่ายนอ้ยที!สภาวะทาํงานปกติ ตามตารางดงัต่อไปนี<  
 

ชั<นความเที!ยง 
อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 

B D 
ชั<น ๒ ร้อยละ ๐.๐๔  

ของระยะที!วดั 
๓ มิลลิเมตร 

 
 ชั<น ๓ ร้อยละ ๐.๐๖ 

ของระยะที!วดั 
๔ มิลลิเมตร 

 
          ทั<งนี<  เมื!ออตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด B คือ ค่าอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสัมพทัธ์ และ
อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด D คือ ค่าสัมบูรณ์ของค่าอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
           (ข) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดตาม (ก) จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งื!อนไขดงัต่อไปนี<  
                 ๑) ในกรณีที!ใช้มาตรวดัสําหรับการแสดงค่าระดบัความสูงของของเหลว หรือ
ระดบัความสูงของที!ว่างภายในถงัเก็บ ให้มีอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดทั<งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยที!สภาวะ
ทาํงานปกติเท่ากบัค่า B หรือค่า D ค่าใดค่าหนึ!งแลว้แต่วา่ค่าใดจะสูงกวา่   
                 ๒) ในกรณีที!ใช้มาตรวดัสําหรับการแสดงค่าความแตกต่างของระยะวดั  ๒ 
ระดบั ในทิศทางเดียวกนั ให้มีอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดทั<งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยที!สภาวะทาํงานปกติ
เท่ากบัค่า B หรือค่า D ค่าใดค่าหนึ!งแลว้แต่วา่ค่าใดจะสูงกวา่  



 ๔๘

                 ๓) ค่าดิสคริมิเนชนัของมาตรวดั 
    ก) มาตรวดัซึ! งมีชั<นความเที!ยงชั<น ๒ ตอ้งแสดงค่าเปลี!ยนแปลงไป
อยา่งนอ้ย ๑ มิลลิเมตร เมื!อระดบัของเหลวเปลี!ยนแปลงไป ๒ มิลลิเมตร 
    ข) มาตรวดัซึ! งมีชั<นความเที!ยงชั<น ๓ ตอ้งแสดงค่าเปลี!ยนแปลงไป
อยา่งนอ้ย ๑ มิลลิเมตร เมื!อระดบัของของเหลวเปลี!ยนแปลงไป ๓ มิลลิเมตร 
                 ๔) ถา้มีส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพค์่าหลายแห่งความคลาดเคลื!อนของส่วน
แสดงค่าหรือส่วนพิมพค์่าตอ้งไม่เกินอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดตาม ๑) หรือ ๒) และ        ผลต่างของส่วน
แสดงค่าหรือส่วนพิมพค์่าตอ้งไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร 
  (๑๑) การแสดงเครื!องหมาย ตอ้งแสดงรายละเอียดดงัต่อไปนี< ให้สามารถอ่านไดง่้าย
ชดัเจน และมีลกัษณะถาวร  
          (ก) สภาวะทาํงานปกติ  
          (ข) ขอบเขตการวดั 
          (ค) ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของเส้นลวดหรือความหนาของสายแถบ 
          (ง) นํ<าหนกัของส่วนตรวจวดัระดบัของของเหลว  
          (จ) ช่วงความถี! สาํหรับมาตรวดัแบบใชค้ลื!นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื!นเสียง  
 

ส่วนที� ๔ 
มาตรวดัปริมาตรของเหลว 

 
 
   ข้อ ๕๘  ในส่วนนี<  
  “ของเหลว” หมายความวา่ นํ<ามนัเชื<อเพลิง นํ<ามนัหล่อลื!น และก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่
ไม่รวมถึงนํ<า 
  ขอ้ ๕๙  ส่วนแสดงค่าและส่วนพิมพค์่าของมาตรวดัปริมาตรของเหลวตอ้งมีลกัษณะ 
ดงัต่อไปนี<  
  (๑) ตอ้งมีส่วนแสดงค่าหลกั  
  (๒) ส่วนแสดงค่าตอ้งแสดงชื!อหรือสัญลกัษณ์ของหน่วยที!ใช้ในการวดั ค่าขั<นหมาย
มาตรา ให้แสดงเป็นค่า ๑ × ๑๐k ๒ × ๑๐ k หรือ ๕ × ๑๐ k โดยที! k เป็นเลขจาํนวนเต็มบวก จาํนวนเต็มลบ 
หรือศูนย ์
  (๓) ส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก  
        (ก) ขั<นหมายมาตรา  
     ๑) ขั< นหมายมาตราหลัก และขั< นหมายมาตรารองต้องมีความยาว         
แตกต่างกนั เพื!อให้ง่ายต่อการอ่านค่า  ทั<งนี<  ขั<นหมายมาตราหลักต้องมีความยาวมากกว่าขั<นหมาย
มาตรารอง 



 ๔๙

     ๒) ขั<นหมายมาตราที! ถูกต้องสอดคล้องกันต้องมีขนาดความกว้าง             
เท่ากนั เป็นเส้นตรงสมํ!าเสมอ มีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๐.๒ มิลลิเมตร และตอ้งไม่เกินช่องวา่งระหวา่ง
ขั<นหมายมาตราตํ!าสุด ๒ ขั<นหมายมาตรา ที!อยูติ่ดกนั 
     ๓) ขั<นหมายมาตราหลกัตอ้งมีความกวา้งไม่เกิน ๑.๕ เท่าของขั<นหมาย 
มาตรารอง 
     ๔) ช่องวา่งระหวา่งขั<นหมายมาตราตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๒ มิลลิเมตร 
        (ข) ตวัชี<ค่า 
     ๑) ตวัชี<ค่าตอ้งอยูใ่นแนวขนานกบัขั<นหมายมาตรา 
           ๒) ถา้ตวัชี< ค่าอยูค่นละระนาบกบัขั<นหมายมาตรา ปลายของตวัชี<ค่าจะตอ้ง
ยาวถึงขั<นหมายมาตราที!แสดงค่าปริมาตร 
     ๓) ถา้ตวัชี< ค่าอยูร่ะนาบเดียวกนักบัขั<นหมายมาตรา ปลายของตวัชี< ค่าตอ้ง
ห่างจากขั<นหมายมาตราไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร 
     ๔) ความกวา้ง  
         ก) ปลายของตวัชี< ค่าตอ้งมีความกวา้งไม่เกินความกวา้งของขั<นหมาย
มาตราที!กวา้งที!สุด 
         ข) กรณีที!ตวัชี< ค่าเป็นเข็ม ปลายของตวัชี< ค่าตอ้งมีความกวา้งสมํ!าเสมอ
ตลอดแนวจนทบักนัไดส้นิทกบัขั<นหมายมาตรา 
     ๕) ถา้ตวัชี<ค่าและขั<นหมายมาตราอยูต่่างระนาบกนั ระยะห่างระหวา่งตวัชี<ค่า
และระนาบของขั<นหมายมาตรา ตอ้งไม่เกิน ๑.๕ มิลลิเมตร 
  (๔) ส่วนแสดงค่าแบบดิจิทลัตอ้งแสดงผลการวดัอย่างต่อเนื!องในขณะที!ทาํการวดั
ปริมาตรของของเหลวเพื!อการซื<อขาย 
  (๕) ส่วนตั<งศูนยส์าํหรับส่วนแสดงค่าปริมาตร 
        (ก) ส่วนแสดงค่าปริมาตรอาจใหมี้ส่วนตั<งศูนย ์ซึ! งสามารถปรับดว้ยมือหรือ 
ดว้ยระบบอตัโนมติัก็ได ้
        (ข) เมื!อเริ!มทาํการตั<งศูนย ์ส่วนแสดงค่าปริมาตรตอ้งแสดงผลไม่แตกต่างไปจาก
ผลการวดัที!ปรากฏอยูเ่ดิม และจะแสดงค่าศูนยเ์มื!อการตั<งศูนยเ์สร็จสมบูรณ์ 
        (ค) ส่วนตั<งศูนยต์อ้งไม่ทาํให้เกิดการเปลี!ยนแปลงใด ๆ ต่อผลการวดั เวน้แต่               
การเปลี!ยนไปแสดงค่าศูนย ์
        (ง) ในขณะที!ทาํการวดั ตอ้งไม่มีวธีิการใดที!สามารถปรับส่วนแสดงค่าปริมาตรให้
แสดงค่าเป็นศูนยไ์ด ้
        (จ) ในกรณีที!เป็นส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก การแสดงค่าปริมาตรหลงัจากการ
ตั<งศูนย ์ให้มีความคลาดเคลื!อนไดไ้ม่เกินกึ!งหนึ!งของอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการวดัปริมาณนอ้ย
ที!สุดที!วดัไดข้องระบบ 
        (ฉ) ในกรณีที!เป็นส่วนแสดงค่าแบบดิจิทลั การแสดงค่าปริมาตรหลงัจากการตั<ง
ศูนยต์อ้งไม่มีความคลาดเคลื!อนและตอ้งแสดงค่าเป็นศูนยเ์ท่านั<น 



 ๕๐

  (๖) มาตรวดัที!ใชใ้นการขายปลีก  
        (ก) การแสดงค่าปริมาตรส่งจ่าย ก่อนทาํการส่งจ่ายส่วนแสดงค่าปริมาตรตอ้ง
แสดงค่าศูนย ์และเมื!อเริ!มทาํการส่งจ่ายส่วนแสดงค่าปริมาตรตอ้งแสดงปริมาตรการส่งจ่ายขณะนั<นบน
ส่วนแสดงค่า 
        (ข) มาตรวดัที!คาํนวณราคาไดต้อ้งแสดงราคาต่อหน่วยอยา่งถูกตอ้งตรงตามชนิด
ของผลิตภณัฑก่์อนทาํการส่งจ่ายทุกครั< ง 
        (ค) ส่วนคาํนวณราคา 
     ๑) ตอ้งคาํนวณราคาทั<งหมดตามราคาต่อหน่วยของการซื<อขายใน       แต่ละ
ครั< งขณะทาํการวดั 
     ๒) การแสดงราคาซื<อขายรวมตามปริมาตรส่งจ่ายใด ๆ ตอ้งแสดงค่าได้
เที!ยงตรงโดยมีความคลาดเคลื!อนฝ่ายมากหรือฝ่ายนอ้ยไม่เกินผลคูณของ ๐.๐๕ ลิตร กบัราคาต่อหน่วย  
        (ง) การแสดงราคาต่อหน่วย  ในกรณีที!มาตรวดัแต่ละเครื!องใช้วดัปริมาตรส่งจ่าย
ของผลิตภณัฑ์แตกต่างกัน แต่ใช้ส่วนแสดงค่าชุดเดียวร่วมกัน ก่อนทาํการวดัปริมาตรส่งจ่ายของ
ผลิตภณัฑ์ใดในแต่ละครั< ง ส่วนแสดงค่าตอ้งแสดงราคาต่อหน่วยของผลิตภณัฑ์นั<น และในขณะที!ทาํ
การวดัตอ้งไม่มีวธีิการใดที!สามารถปรับเปลี!ยนการแสดงราคาต่อหน่วยได ้
        (จ) การแสดงปริมาตรรวมและราคาซื<อขายรวม สําหรับการซื<อขายครั< งหนึ! ง ๆ เมื!อ
การวดัปริมาตรส่งจ่ายเสร็จสิ<นลง ส่วนแสดงค่าตอ้งแสดงปริมาตรส่งจ่ายรวมและราคาซื<อขายรวมเป็น
เวลาอยา่งนอ้ย ๕ นาที  หรือจนกระทั!งมีการซื<อขายครั< งต่อไป 
        (ฉ) ในกรณีที!มีส่วนพิมพค์่าประกอบเขา้กบัอุปกรณ์ส่งจ่ายนํ<ามนั การพิมพ ์
ขอ้มูลการส่งจ่ายผลิตภณัฑต์อ้งมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี<  
     ๑) ปริมาตรส่งจ่ายทั<งหมด 
     ๒) ราคาต่อหน่วย 
     ๓) ราคาซื<อขายรวม 
     ๔) ชนิดของผลิตภณัฑ ์เช่น ชื!อ สัญลกัษณ์ อกัษรยอ่ หรือเลขรหสั  
  (๗) มาตรวดัที!ใช้ในการขายส่งหากคาํนวณราคาไดต้อ้งพิมพห์รือแสดงราคาซื<อขาย
รวมสอดคลอ้งกบัผลการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ 
  ข้อ ๖๐  มาตรวดัปริมาตรของเหลวตอ้งมีอุปกรณ์ควบและอุปกรณ์เสริมที!มีลกัษณะ 
ดงัต่อไปนี<  
  (๑) เครื!องกาํจดัไอหรืออากาศ หรือวิธีการอตัโนมติัอื!นที!ป้องกนัไม่ให้ไอหรืออากาศ
ผา่นเขา้ไปในมาตรวดัขณะทาํการวดั 
  (๒) วาล์วป้องกนัการไหลยอ้นกลบัหรือวิธีการป้องกนัการไหลยอ้นกลบัใดๆ  ไม่ให้
ของเหลวไหลยอ้นกลบัสู่มาตรวดัอีก 



 ๕๑

  (๓) สําหรับมาตรวดัปริมาตรนํ< ามนัหล่อลื!น เมื!อระดบัของแหล่งจ่ายนํ< ามนัหล่อลื!น            
ลดระดบัตํ!าลงจนมีผลต่อความแม่นยาํของการวดั มาตรวดัตอ้งมีอุปกรณ์ที!หยุดทาํงานไดโ้ดยอตัโนมติั 
หรือมีสัญญาณเตือนที!เห็นไดช้ดัเจน 
  (๔) สําหรับมาตรวดัมวลโดยตรง หากตอ้งการแสดงค่าเป็นปริมาตร มาตรวดัมวล โดยตรง
ตอ้งมีวิธีการอตัโนมติัที!สามารถวดัค่าและแกไ้ขค่าความหนาแน่นของผลิตภณัฑ์ในขณะที!ทาํการวดั 
เมื!อการเปลี!ยนแปลงความหนาแน่นมีผลต่อความแม่นยาํของการวดั 
  ข้อ ๖๑  มาตรวดัปริมาตรของเหลวอาจมีอุปกรณ์ควบและอุปกรณ์เสริมที!มีลกัษณะ
ดงัต่อไปนี<  
  (๑) กลไกการหยดุการส่งจ่าย  
        (ก) ตอ้งสามารถหยุดการส่งจ่ายไดแ้ม่นยาํ และในกรณีที!มาตรวดัสามารถตั<งค่า
ล่วงหนา้ได ้เมื!อหยดุการส่งจ่าย ส่วนแสดงค่าตอ้งแสดงปริมาตรส่งจ่ายตรงกบัค่าที!ไดต้ั<งไวล่้วงหนา้ 
        (ข) ส่วนกาํหนดการหยุดตอ้งทาํให้กลไกการหยุดสามารถปรับระยะการหยุดได ้
เพื!อใหป้ริมาตรส่งจ่ายอยูใ่นขอบเขตที!กาํหนด 
  (๒) มาตรวดัที!ใช้ในการขายส่งซึ! งประกอบด้วยเครื!องชดเชยอุณหภูมิอตัโนมติั 
        (ก) การแสดงค่าและการพิมพค์่าการวดัปริมาตรที!อุณหภูมิใดๆ ให้แสดงเป็นค่า
ปริมาตรที!อุณหภูมิพื<นฐาน 
        (ข) ตอ้งมีวิธีการที!สามารถยบัย ั<งการทาํงานของเครื!องชดเชยอุณหภูมิอตัโนมติั 
เพื!อใหม้าตรวดัแสดงค่าและพิมพค์่าปริมาตรที!วดัไดต้ามอุณหภูมินั<นๆ ได ้
        (ค) เครื!องชดเชยอุณหภูมิอตัโนมติัตอ้งวดัอุณหภูมิของของเหลวภายในห้องวดั
ของเหลว หรือในตาํแหน่งท่อทางเขา้หรือทางออกที!อยูติ่ดกบัมาตรวดั 
        (ง) ระบบชดเชยอุณหภูมิอตัโนมติัตอ้งมีที!สําหรับผนึกเพื!อป้องกนัไม่ให้สามารถ
ปรับแต่งค่าได ้
  (๓) เครื!องวดัอุณหภูมิ เครื!องวดัความดนั และเครื!องวดัความหนาแน่น ซึ! งทาํงาน
ร่วมกบัระบบการวดัปริมาตรของเหลวในแต่ละชั<นความเที!ยง หากมีผลกระทบใด ๆ ต่อการวดัของ
มาตรวดั จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑที์!รัฐมนตรีกาํหนด 
  ข้อ ๖๒  ท่อส่งจ่ายและวาลว์ตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<  
  (๑) ตอ้งไม่ทาํใหข้องเหลวที!วดัปริมาตรแลว้เกิดการเบี!ยงเบนออกจากห้องวดั หรือท่อ
ส่งจ่ายได ้
  (๒) ในกรณีที!มีการติดตั<งท่อส่งจ่ายสองทางขึ<นไป ต้องมีวิธีการอตัโนมติัเพื!อให้
        (ก) ในขณะทาํการส่งจ่าย ของเหลวตอ้งไหลออกจากทางส่งจ่ายไดเ้พียง  ทางเดียว
เท่านั<น 
        (ข) อุปกรณ์ที!ใช้ควบคุมทิศทางการไหลต้องแสดงทิศทางการไหลอย่าง        
ชดัเจน 



 ๕๒

  ข้อ ๖๓  มาตรวดัปริมาตรของเหลวตอ้งแสดงรายละเอียด ดงัต่อไปนี<  

  (๑) ระบบการวดัปริมาตรของเหลวตอ้งแสดงขอ้มูลต่อไปนี< ให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและ

ลบเลือนไดย้าก 

        (ก) ปีที!ผลิต 

        (ข) ปริมาณนอ้ยที!สุดที!วดัไดข้องระบบ 

        (ค) อตัราการไหลตํ!าสุดและอตัราการไหลสูงสุด 

        (ง) ความดนัของเหลวตํ!าสุดและสูงสุด 

        (จ) ช่วงอุณหภูมิของเหลวที!วดั 

        (ฉ) ช่วงความหนืดหรือชนิดผลิตภณัฑที์!ใชง้าน 

  (๒) ถ้ามาตรวดัมีเครื!องชดเชยอุณหภูมิ ตอ้งแสดงอุณหภูมิและความดนัที!สภาวะ

พื<นฐานอยา่งชดัเจนใกลก้บัส่วนแสดงค่าปริมาตร 

  (๓) ถา้มาตรวดัประกอบดว้ยเครื!องชดเชยอุณหภูมิอตัโนมติั ตอ้งมีเครื!องหมายหรือ

สัญลักษณ์แสดงบนส่วนแสดงค่า และส่วนพิมพ์ค่าอย่างชัดเจนว่าค่าปริมาตรแสดงเป็นปริมาตรที!

อุณหภูมิพื<นฐาน  

  (๔) เมื!อทาํการติดตั<งมาตรวดัพร้อมใช้งานแลว้มาตรวดัที!ใชใ้นการขายปลีกที!มีอตัรา

การไหลสูงสุดเท่ากบั ๑๐๐ ลิตรต่อนาทีขึ<นไป ตอ้งแสดงอตัราการไหลตํ!าสุดและอตัราการไหลสูงสุด

ใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนบนมาตรวดัและอตัราการไหลตํ!าสุดตอ้งไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของ 

อตัราการไหลสูงสุด 

  (๕) ถ้ามาตรวดัหลายเครื! องทํางานโดยใช้ส่วนประกอบร่วมกัน ต้องแสดง        

ขอ้กาํหนดในแต่ละส่วนของระบบ และอาจจะแสดงร่วมกนับนแผน่ขอ้มูลเดียวกนัก็ได ้

  ข้อ ๖๔  ความเที!ยงของมาตรวดัปริมาตรของเหลว แบ่งเป็น ๒ ชั<น คือ  

  (๑) ชั<น ๐.๕  

  (๒) ชั<น ๑.๐  
 
 
 
 
 
 



 ๕๓

  ข้อ ๖๕  หลกัเกณฑก์ารแบ่งชั<นความเที!ยงของมาตรวดัปริมาตรของเหลวให้เป็นไป
ตามตาราง ดงัต่อไปนี<  
 

ประเภทของมาตรวดั ชั<นความเที!ยง 

 มาตรวดัปริมาตรก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชั<น ๑.๐ 

 มาตรวดัปริมาตรนํ<ามนัเชื<อเพลิงและมาตรวดัปริมาตรนํ<ามนั 
หล่อลื!น มีอตัราการไหลสูงสุดไม่เกิน ๒๐ ลิตร/ชั!วโมง 

ชั<น ๑.๐ 

 มาตรวดัปริมาตรนํ<ามนัเชื<อเพลิงและมาตรวดัปริมาตรนํ<ามนั 
หล่อลื!น มีความหนืดพลศาสตร์มากกวา่ ๑๐๐๐ mPa.s 

ชั<น ๑.๐ 

 มาตรวดัปริมาตรนํ<ามนัเชื<อเพลิงและมาตรวดัปริมาตรนํ<ามนั 
หล่อลื!น ที!มีอตัราการไหลสูงสุดมากกวา่ ๒๐ ลิตร/ชั!วโมง และมีความหนืด
พลศาสตร์ไม่เกิน ๑๐๐๐ mPa.s อาทิ มาตรวดัผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมที!เป็น
ของเหลว ณ สภาวะอุณหภูมิและความดนัปกติ 

ชั<น ๐.๕ 

 
  ข้อ ๖๖  ใหอ้ตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสาํหรับการใหค้าํรับรองชั<นแรกและการให้คาํรับรอง
ชั<นหลงัของมาตรวดัปริมาตรของเหลว เป็นไปตามที!กาํหนดไว ้ดงัต่อไปนี<  
  (๑) มาตรวดัที!ได้ติดตั<งเขา้ระบบการวดัปริมาตรของเหลวแล้ว ให้อตัราเผื!อเหลือ             
เผื!อขาดมีทั<งฝ่ายมากและฝ่ายนอ้ยตามตารางดงัต่อไปนี<  
 

ปริมาณที!ทดสอบ 
(V) 

(ลิตร) 

อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 

ชั<นความเที!ยง ชั<น ๐.๕ ชั<นความเที!ยง ชั<น ๑.๐ 

    ๐.๐๒   ถึง  ๐.๑          ๒  มิลลิลิตร           ๔  มิลลิลิตร 

    ๐.๑     ถึง  ๐.๒          ๐.๐๒ V           ๐.๐๔ V 

    ๐.๒     ถึง  ๐.๔          ๔  มิลลิลิตร           ๘  มิลลิลิตร 

    ๐.๔     ถึง  ๑          ๐.๐๑ V           ๐.๐๒ V 

       ๑     ถึง  ๒        ๑๐  มิลลิลิตร         ๒๐  มิลลิลิตร 

   ตั<งแต่  ๒  ขึ<นไป          ๐.๐๐๕ V           ๐.๐๑ V 



 ๕๔

 
  (๒) มาตรวัดที!ย ังไม่ได้ติดตั< งเข้าระบบการวดัปริมาตรของเหลว ให้อัตรา                         
เผื!อเหลือเผื!อขาดเป็นกึ! งหนึ! งของอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดตาม (๑) แต่ตอ้งไม่ตํ!ากว่าร้อยละ ๐.๓ ของ
ปริมาตรที!ทดสอบ 
  (๓) มาตรวดัที!ไดติ้ดตั<งเขา้ระบบการวดัปริมาตรของเหลวแลว้ ให้อตัราเผื!อเหลือเผื!อ
ขาดสาํหรับปริมาณนอ้ยที!สุดที!วดัไดข้องระบบเป็นสองเท่าของอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดตาม (๑)  
  (๔) มาตรวดัที!ยงัไม่ไดติ้ดตั<งเขา้ระบบการวดัปริมาตรของเหลว ให้อตัราเผื!อเหลือ          
เผื!อขาดสาํหรับปริมาณนอ้ยที!สุดที!วดัไดข้องระบบเป็นสองเท่าของอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดตาม (๒)  
  (๕) อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดของมาตรวดัไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องกําหนดให้มี                       
ค่าไม่นอ้ยกวา่อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสาํหรับปริมาณนอ้ยที!สุดที!วดัไดข้องระบบ 
  (๖) ค่าความคลาดเคลื!อนของมาตรวดัทุกอตัราการไหลที!คลาดเคลื!อนในฝ่ายเดียวกนั 
อยา่งนอ้ยตอ้งมีค่าใดค่าหนึ!งไม่เกินกึ!งหนึ!งของอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
  (๗) พิสัยความคลาดเคลื!อนของระบบการวดัปริมาตรของเหลว ตอ้งไม่เกินกึ! งหนึ! ง
ของช่วงอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
  (๘) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดอาจจะกาํหนดให้น้อยกว่าหรือมากกว่านี< ก็ได้ ถ้าการ
ทดสอบความถูกตอ้งของมาตรวดัทดสอบดว้ยของเหลวต่างชนิดกบัของเหลวที!จะใช้กบัมาตรวดันี<   ทั<งนี<  
ตามที!รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
  (๙) ผลการวดัปริมาตรของของเหลวที!มีปริมาตรไม่น้อยกว่าห้าเท่าของปริมาณน้อย
ที!สุดที!วดัไดข้องระบบ มาตรวดัตอ้งมีความสามารถในการทาํซํ< าไดไ้ม่เกิน ๒ ใน ๕ เท่า ของค่าอตัรา
เผื!อเหลือเผื!อขาดตาม (๑) หรือ (๒) แลว้แต่กรณี 
  ข้อ  ๖๗   มาตรวัดปริมาตรนํ< ามัน เ ชื< อ เพลิงตามสถานีบริการต้องมีลักษณะ          
เพิ!มเติม ดงัต่อไปนี<ดว้ย 
  (๑) ตอ้งออกแบบให้มีอตัราส่วนของอตัราการไหลสูงสุดต่ออตัราการไหลตํ!าสุดไม่
นอ้ยกวา่ ๑๐ ต่อ ๑  
  (๒) ก่อนทาํการส่งจ่ายนํ< ามนัเชื<อเพลิง ส่วนแสดงค่าปริมาตรและส่วนแสดงราคาซื<อ
ขายรวมตอ้งแสดงค่าศูนย ์
  (๓) ในกรณีที!ระบบการวดัปริมาตรของเหลวมีอตัราการไหลสูงสุดไม่เกิน ๓.๖ 
ลูกบาศกเ์มตร/ชั!วโมง ปริมาตรจ่ายตํ!าสุดตอ้งไม่เกิน ๕ ลิตร 
  มิใหน้าํความในขอ้ ๖๖ (๙) มาใชบ้งัคบักบัมาตรวดัปริมาตรนํ< ามนัเชื<อเพลิงตามสถานี
บริการ  
 



 ๕๕

  ข้ อ  ๖ ๘   ม า ต ร วัด ป ริ ม า ต ร ก๊ า ซ ปิ โ ต ร เ ลี ย ม เ ห ล ว ต้อ ง มี ลัก ษ ณ ะ เ พิ! ม เ ติ ม                  
ดงัต่อไปนี<ดว้ย 
  (๑) ระบบการวดัปริมาตร 
        (ก) ตอ้งมีส่วนรักษาสถานะของเหลว เพื!อรักษาสถานะของก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ใหอ้ยูใ่นสถานะของเหลวตลอดช่วงทาํการวดั และถา้ส่วนนี<สามารถปรับแต่งไดต้อ้งมีผนึกเพื!อป้องกนั
การแกไ้ขหลงัจากปรับแต่งแลว้ 
        (ข) มาตรวดัปริมาตรอาจมีส่วนประกอบดงัต่อไปนี<ก็ได ้
              ๑) หลุมใส่เครื!องวดัอุณหภูมิ  
              ๒) เครื!องชดเชยอุณหภูมิอตัโนมติั ซึ! งมีลกัษณะการทาํงานดงัต่อไปนี<  
         ก) การแสดงค่าและการพิมพค์่าการวดัปริมาตรที!อุณหภูมิใด ๆ ให้แสดง
เป็นค่าปริมาตรที!สภาวะพื<นฐาน โดยส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพค์่าตอ้งแสดงไวอ้ย่างชดัเจนและเห็น
ไดช้ดัวา่ปริมาตรที!ถูกจ่ายออกไปดงักล่าวไดรั้บการแกไ้ขไปยงัค่าปริมาตรที!สภาวะพื<นฐาน 
         ข) ตอ้งมีวิธีการที!สามารถยบัย ั<งการทาํงานของเครื!องชดเชยอุณหภูมิ
อตัโนมติั เพื!อใหม้าตรวดัแสดงค่าและพิมพค์่าปริมาตรที!วดัไดที้!สภาวะขณะวดั 
         ค) เครื!องชดเชยอุณหภูมิอตัโนมติัตอ้งวดัอุณหภูมิของของเหลวที!อยู่
ภายในหอ้งวดัของเหลว หรือในตาํแหน่งท่อทางเขา้หรือทางออกที!อยูติ่ดกบัมาตรวดั 
         ง) เครื!องชดเชยอุณหภูมิอตัโนมติั ตอ้งมีที!สําหรับผนึกเพื!อไม่ให้สามารถ
ถอดเครื! องชดเชยอุณหภูมิอตัโนมติัออกจากระบบการวดัปริมาตร รวมทั<งทาํให้ไม่สามารถทาํการ
ปรับแต่งใดๆ ได ้
             ๓) เครื!องวดัอุณหภูมิซึ! งทาํงานร่วมกบัเครื!องชดเชยอุณหภูมิอตัโนมติั ตอ้งอ่าน
ไดล้ะเอียดอยา่งนอ้ยที!สุด ๐.๕ องศาเซลเซียส  
  (๒) มาตรวดัที!ใชใ้นการขายปลีกตอ้งออกแบบใหมี้อตัราส่วนของอตัราการไหล 
สูงสุดต่ออตัราการไหลตํ!าสุดไม่น้อยกว่า ๑๐ ต่อ ๑ และถ้าทาํการติดตั<งใช้งานแลว้ตอ้งมีอตัราส่วน
ดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ ๕ ต่อ ๑  
 

ส่วนที� ๕ 
มาตรวดัมวลโดยตรง 

 
 
  ข้อ ๖๙  ระบบการวดัมวลของเหลวตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<  
  (๑) อตัราส่วนระหว่างอตัราการไหลสูงสุดกบัอตัราการไหลตํ!าสุดสําหรับระบบ            
การวดั 
        (ก) ในกรณีก๊าซเหลว ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๕ ต่อ ๑ 
        (ข) ในกรณีที!ไม่ใช่ก๊าซเหลว ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ ต่อ ๑ 



 ๕๖

  (๒) ตอ้งมีวิธีการปรับแต่งมาตรวดัมวลโดยตรงเพื!อปรับเปลี!ยนค่าอตัราส่วนระหวา่ง

ปริมาณที!แสดงกบัปริมาณของของเหลวที!วดัได้จริงโดยระบบการวดัของมาตรวดั ซึ! งวิธีการปรับ            

แต่งดงักล่าวตอ้งไม่ใชร้ะบบท่อทางลดัและตอ้งมีผนึกเพื!อป้องกนัการปรับแต่งในภายหลงั 

  (๓) ส่วนแสดงค่า 

        (ก) ตอ้งมีส่วนแสดงค่าหลกั 

        (ข) ส่วนแสดงค่าตอ้งแสดงชื!อหรือสัญลกัษณ์ของหน่วยที!ใชใ้นการวดั 

        (ค) ค่าขั<นหมายมาตราใหแ้สดงเป็นค่า ๑ × ๑๐k ๒ × ๑๐ k หรือ ๕ × ๑๐ k  

โดย k เป็นเลขจาํนวนเตม็บวก จาํนวนเตม็ลบ หรือศูนย ์

        (ง) ค่าขั<นหมายมาตราตอ้งไม่มากกว่าร้อยละ ๐.๕ ของปริมาณนอ้ยที!สุดที!วดัได้

ของระบบ 

 

        (จ) การแสดงค่าแบบดิจิทลั ให้แสดงตวัเลขอยา่งน้อย ๑ ตาํแหน่งที!ตาํแหน่งขวา

สุด โดยให้มีเครื!องหมายจุดทศนิยม (.) หรือเครื!องหมายจุลภาค (,) คั!นระหวา่งเลขจาํนวนเต็มและเลข

หลงัจุดทศนิยม และในการแสดงค่านี<ตอ้งแสดงตวัเลขทางซ้ายของเครื!องหมายจุดทศนิยมอยา่งนอ้ย ๑ 

ตาํแหน่ง และแสดงตวัเลขทางขวาของเครื!องหมายทุกตาํแหน่ง สําหรับการแสดงค่าศูนยอ์าจแสดงโดย

เลขศูนย ์๑ ตาํแหน่งทางขวาสุดโดยไม่ตอ้งมีเครื!องหมายก็ได ้  

        (ฉ) ส่วนแสดงค่าตอ้งมีวิธีการตั<งศูนยอ์ยา่งถูกตอ้งไม่ว่าโดยวิธีอตัโนมติั หรือไม่ 

เวน้แต่ในกรณีที!เป็นส่วนแสดงค่าของมาตรวดัที!ติดตั<งอยูใ่นระบบขนส่งทางท่อ 

        (ช) ใหน้าํความในขอ้ ๕๙ (๕) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) มาใชบ้งัคบักบัส่วนตั<งศูนยข์อง

ส่วนแสดงค่าโดยอนุโลม 

  (๔) ส่วนคาํนวณราคาต้องแสดงราคาต่อหน่วยอย่างถูกต้องตรงตามชนิดของ

ผลิตภณัฑก่์อนทาํการส่งจ่ายทุกครั< ง 

  (๕) การแสดงปริมาณและราคาซื<อขายรวมสําหรับการซื<อขายครั< งหนึ!ง ๆ เมื!อการวดั

ปริมาณส่งจ่ายเสร็จสิ<นลง ตอ้งแสดงปริมาณส่งจ่ายรวมและราคาซื<อขายรวมเป็นเวลาอยา่งนอ้ย ๕ นาที 

หรือจนกวา่จะมีการซื<อขายครั< งต่อไป 

  ข้อ ๗๐  ในกรณีที!ระบบการวดัมวลของเหลวมีส่วนพิมพค์่าหรือเครื!องบนัทึกการเก็บ

เงิน ส่วนพิมพค์่าหรือเครื!องบนัทึกการเก็บเงินนั<นตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<  

  (๑) มีขั<นหมายมาตราเท่ากบัส่วนแสดงค่า 

  (๒) พิมพผ์ลการวดัใหต้รงกบัผลการวดัซึ! งแสดงโดยส่วนแสดงค่า 



 ๕๗

  (๓) พิมพผ์ลการวดัเมื!อการวดัเสร็จสิ<นสมบูรณ์ 

  (๔) แสดงรายละเอียดการพิมพผ์ลการวดั ดงัต่อไปนี<  

        (ก) ปริมาณการส่งจ่ายทั<งหมด 

        (ข) ราคาต่อหน่วยของผลิตภณัฑ ์

        (ค) ราคาซื<อขายรวม 

        (ง) ขอ้มูลบ่งบอกชนิดของผลิตภณัฑ ์โดยใชชื้!อ สัญลกัษณ์ อกัษรยอ่ หรือ  

รหสัสินคา้ 

        (จ) วนั เดือน ปี ที!จาํหน่าย 

  ข้อ ๗๑  มาตรวดัมวลโดยตรงตอ้งมีส่วนแกไ้ขค่าความหนาแน่นของของเหลวที!ทาํ

การวดั และส่วนประกอบตามขอ้ ๖๘ (๑) (ก) 

  ข้อ ๗๒  ใหน้าํความในขอ้ ๖๒ (๑) และ (๒) มาใชบ้งัคบักบัท่อส่งจ่ายและ   วาล์วของ

มาตรวดัมวลโดยตรง โดยอนุโลม 

  ข้ อ  ๗ ๓   ร ะ บ บ ก า ร วัด ข อ ง ม า ต ร วัด ม ว ล โ ด ย ต ร ง ต้อ ง แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด               

ดงัต่อไปนี<  ใหเ้ห็นไดช้ดัเจน และลบเลือนยาก 

  (๑) ปีที!ผลิต 

  (๒) อตัราการไหลตํ!าสุด และอตัราการไหลสูงสุด  

  (๓) ความดนัทาํงานสูงสุด  

  (๔) พิสัยอุณหภูมิใชง้าน  

  (๕) พิสัยความหนืด หรือชนิดผลิตภณัฑที์!ใชง้าน 

  (๖) ปริมาณนอ้ยที!สุดที!วดัไดข้องระบบ 

  (๗) สภาวะทาํงานปกติ  

  (๘) ในกรณีที!มีขอ้จาํกดัอื!น ๆ ใหแ้สดงขอ้จาํกดันั<นดว้ย 

  ข้อ ๗๔  อัตราเผื!อเหลือเผื!อขาดของมาตรวดัมวลโดยตรงให้เป็นไปดังต่อไปนี<  

  (๑) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและการให้คาํรับรองชั<น

หลงักรณีใช้วดัของเหลวทั!วไปที!ปริมาณที!ทดสอบไม่น้อยกว่าปริมาณน้อยที!สุดที!วดัไดข้องระบบ ณ 

อุณหภูมิ ความดนั และอตัราการไหลใดๆ ใหมี้ทั<งฝ่ายมากและฝ่ายนอ้ยดงัต่อไปนี<  

 



 ๕๘

        (ก) สําหรับมาตรวดัที!ไดติ้ดตั<งเขา้ระบบการวดัมวลของเหลว ให้อตัราเผื!อเหลือ
เผื!อขาดเป็นไปตามตาราง ดงัต่อไปนี<  

ปริมาณที!ทดสอบ (M) 
(กิโลกรัม) 

อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 

                   ๐.๑   ถึง  ๐.๒ 
                  ๐.๒   ถึง  ๐.๔ 
                   ๐.๔   ถึง  ๑ 
                   ๑      ถึง  ๒ 
              ตั<งแต่  ๒   ขึ<นไป 

                      ๐.๐๒ M 
                      ๔ มิลลิกรัม 
                      ๐.๐๑ M 
                    ๑๐ มิลลิกรัม 
                      ๐.๐๐๕ M 

        (ข) สําหรับมาตรวดัที!ยงัไม่ไดติ้ดตั<งเขา้ระบบการวดัมวลของเหลว ให้อตัราเผื!อ
เหลือเผื!อขาดเป็นกึ!งหนึ!งของอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดตาม (ก) แต่ตอ้งไม่ตํ!ากวา่ร้อยละ ๐.๓ ของปริมาณ
ที!ทดสอบ 
  (๒) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและการให้คาํรับรอง  ชั<นหลงั
กรณีใช้วดัก๊าซปิโตรเลียมเหลวที!ปริมาณที!ทดสอบไม่น้อยกว่าปริมาณน้อยที!สุดที!วดัได้ ของระบบ ณ 
อุณหภูมิ ความดนัใดๆและอตัราการไหลใดๆ ใหมี้ทั<งฝ่ายมากและฝ่ายนอ้ย    ดงัต่อไปนี<  
        (ก) สาํหรับมาตรวดัที!ไดติ้ดตั<งเขา้ระบบการวดัมวลของก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ใหอ้ตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดเป็นไปตามตาราง ดงัต่อไปนี<  
 

ปริมาณที!ทดสอบ 
(M) 

(กิโลกรัม) 
อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 

๐.๑   ถึง  ๐.๒                     ๐.๐๔ M 
๐.๒   ถึง  ๐.๔                     ๘ มิลลิกรัม 

                     ๐.๔   ถึง   ๑ 
                      ๑     ถึง   ๒ 

ตั<งแต่  ๒  ขึ<นไป 

                    ๐.๐๒ M 
                    ๒๐ มิลลิกรัม 
                    ๐.๐๑ M 

 
        (ข) สําหรับมาตรวดัที!ยงัไม่ไดติ้ดตั<งเขา้ระบบการวดัปริมาณของก๊าซปิโตรเลียม
เหลว ใหอ้ตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดเป็นกึ!งหนึ!งของอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดตาม (ก) แต่ตอ้งไม่ตํ!ากวา่ร้อยละ 
๐.๖ ของปริมาณที!ทดสอบ 



 ๕๙

  (๓) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสาํหรับปริมาณนอ้ยที!สุดที!วดัไดข้องระบบ 
        (ก) สําหรับมาตรวดัที!ได้ติดตั<งเขา้ระบบการวดัมวลของเหลวทั!วไปและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ให้อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับปริมาณนอ้ยที!สุดที!วดัไดข้องระบบเป็น ๒ เท่าของ
อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดตาม (๑) (ก) หรือ (๒) (ก)  
        (ข) สาํหรับมาตรวดัที!ยงัไม่ไดติ้ดตั<งเขา้ระบบการวดัมวลของเหลวทั!วไปและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ให้อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับปริมาณนอ้ยที!สุดที!วดัไดข้องระบบเป็น ๒ เท่าของ
อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดตาม (๑) (ข) หรือ (๒) (ข) 
  (๔) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับทุกกรณีตอ้งไม่น้อยกว่าอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด
สาํหรับปริมาณนอ้ยที!สุดที!วดัไดข้องระบบของของเหลวทั!วไปหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
  (๕) ของเหลวที!นาํมาใช้ในการทดสอบมาตรวดัตอ้งเป็นของเหลวชนิดเดียวกนักบั
ของเหลวที!จะวดัจริง หรือเป็นของเหลวที!มีคุณสมบติัทางกายภาพใกลเ้คียงหรือเทียบเท่าของเหลวที!จะ
วดัจริง หรือเป็นของเหลวตามที!รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
  ข้อ ๗๕  ความสามารถในการทาํซํ< าไดข้องมาตรวดัมวลโดยตรงตอ้งไม่เกิน ร้อยละ 
๐.๒ ของปริมาณที!ทดสอบ 

ส่วนที� ๖ 

มาตรวดัปริมาตรนํ=า 

 

  ขอ้ ๗๖  มาตรวดัปริมาตรนํ<าตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<  
  (๑) ถ้ามาตรวดัปริมาตรนํ< าได้รับการออกแบบเพื!อติดตั< งในลักษณะที!ยอมให้
กระแสนํ< าไหลยอ้นกลบัผา่นมาตรวดัปริมาตรนํ< าได ้เมื!อกระแสนํ< าไหลยอ้นกลบัผา่นมาตรวดัปริมาตร
นํ< า ส่วนวดัและส่วนแสดงค่าตอ้งเคลื!อนที!ยอ้นกลบั และตอ้งไม่ทาํให้มาตรวดัปริมาตรนํ< าเกิดความ
เสียหายหรือทาํใหค้วามเที!ยงตรงในการวดัลดนอ้ยลง 
  (๒) มาตรวดัปริมาตรนํ< าตอ้งทาํจากวสัดุคงทนถาวรต่อการใชง้าน ไม่เกิดสนิมไดง่้าย 
และทนต่ออุณหภูมิที!เปลี!ยนแปลง 
  (๓) มาตรวดัปริมาตรนํ<าตอ้งทนความดนัไดอ้ยา่งนอ้ย ๑๐๐๐ กิโลพาสคลั โดย 
ไม่ทาํใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานลดลง ไม่ก่อใหเ้กิดนํ<ารั!วซึมออกตามมาตรวดัปริมาตรนํ<า และ 
ไม่ทาํใหรู้ปร่างมาตรวดัปริมาตรนํ<าเปลี!ยนไป 
  (๔) มาตรวดัปริมาตรนํ< าต้องมีความดันสูญเสียของนํ< าไม่เกิน ๒๕ กิโลพาสคลั                         
ที!อตัราการไหลตํ!าสุด และไม่เกิน ๑๐๐ กิโลพาสคลั ที!อตัราการไหลสูงสุด 
 



 ๖๐ 

  (๕) ส่วนแสดงค่า 
        (ก) ส่วนแสดงค่าตอ้งผนึกใหแ้น่น เพื!อป้องกนัการเกิดฝ้า 
        (ข) ส่วนแสดงค่าที!มีการแสดงค่ายอ่ย ตอ้งแสดงค่าปริมาตรนํ< าให้เขา้ใจไดง่้ายและ
ชดัเจน 
        (ค) การแสดงค่าปริมาตรนํ< าอาจแสดงได้ในลักษณะอย่างหนึ! งอย่างใด           
ดงัต่อไปนี<  
     ๑) แสดงค่าแบบแอนะล็อก โดยมีขั<นหมายมาตรา และมีตวัเลขกาํกับ               
ขั<นหมายมาตรา และจะประกอบดว้ย ๑ ส่วน หรือหลายส่วน ภายในหนา้ปัดเดียวกนัก็ได ้  
     ๒) แสดงค่าแบบดิจิทลั  
     ๓) แสดงค่าแบบกึ!งดิจิทลั   
     ๔) แสดงค่าทั<งแบบแอนะล็อก และแบบกึ!งดิจิทลัร่วมกนั  
        (ง) ชุดตวัเลขแบบดิจิทลั  และชุดตวัเลขแบบกึ!งดิจิทลั ตอ้งมีขนาดส่วนสูงไม่ตํ!า
กวา่ ๔ มิลลิเมตร 
        (จ) มาตรวดัปริมาตรนํ<าตอ้งแสดงค่าปริมาตรเป็นหน่วยลูกบาศกเ์มตร โดย 
     ๑) ตวัเลขที!แสดงค่าปริมาตรเป็นจาํนวนเตม็ของลูกบาศกเ์มตรตอ้งไม่มีพหุคูณ 
     ๒) ตวัเลขที!แสดงค่าปริมาตรเป็นจาํนวนเตม็ของลูกบาศก์เมตร และเศษของ
ลูกบาศกเ์มตร ใหแ้สดงดว้ยสีหรือวธีิการใด ๆ ที!ทาํใหเ้ห็นแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 
        (ฉ) ส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก ค่าขั<นหมายมาตราตอ้งแสดงค่าปริมาตรเป็น
หน่วยลูกบาศก์เมตร และมีค่าเป็น ๑๐k โดยที! k เป็นเลขจาํนวนเต็มบวก จาํนวนเต็มลบ หรือศูนย ์และ

ให้แสดงสัญลกัษณ์ไวด้า้นขา้งของส่วนแสดงค่าโดยเรียงลาํดบัในลกัษณะ ×๑๐๐๐ , ×๑๐๐ , ×๑๐ , 

×๑ , ×๐.๑ , ×๐.๐๑ , ×๐.๐๐๑ 

        (ช) ขั<นหมายมาตราตรวจรับรอง ตอ้งแสดงเป็นค่า ๑ × ๑๐k  ๒ × ๑๐ k  หรือ ๕  × 
๑๐ k โดยที! k เป็นเลขจาํนวนเต็มบวก จาํนวนเต็มลบ หรือศูนย ์และมีค่าละเอียด พอเพียง สําหรับ
พิจารณาตรวจสอบใหค้าํรับรอง โดยค่าขั<นหมายมาตราตรวจรับรองตอ้งอ่านไดเ้ท่ากบัหรือละเอียดกวา่
ค่าที!คาํนวณไดจ้ากสมการดงัต่อไปนี<  

ค่าขั�นหมายมาตราตรวจรับรอง  ≤  [ Qmin (ลบ.ม./ชม.) × ๑.๕ (ชม.) × ๐.๐๕ ]  ลบ.ม. 

        (ซ) ขั<นหมายมาตรา 
     ๑) ขั<นหมายมาตราที!สอดคลอ้งกนั ตอ้งมีขนาดความกวา้งเท่ากนัเป็น   เส้นตรง
สมํ!าเสมอกนั และตอ้งมีความกวา้งไม่เกินกวา่ ๑/๔ เท่าของช่องวา่งระหวา่งขั<นหมายมาตรา 
     ๒) ช่องวา่งระหวา่งขั<นหมายมาตราตรวจรับรองตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๑ มิลลิเมตร 
 



 ๖๑

        (ฌ) ส่วนแสดงค่าของมาตรวดัปริมาตรนํ< า  ตอ้งสามารถแสดงค่าปริมาตรโดย
ปราศจากการหมุนกลบัศูนยไ์ดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๒,๐๐๐ ชั!วโมงที!อตัราการไหลสูงสุด 
  (๖) ใหม้าตรวดัปริมาตรนํ<ามีส่วนปรับความถูกตอ้งที!สามารถปรับสัดส่วนของ 
ปริมาตรที!แสดงและปริมาตรของนํ<าที!ไหลผา่นจริงได ้
  (๗) ในกรณีที!มาตรวดัปริมาตรนํ< าขบัเคลื!อนดว้ยแม่เหล็ก มาตรวดัปริมาตรนํ< าตอ้งมี
อุปกรณ์ที!สามารถป้องกนัสนามแม่เหล็กที!มีผลกระทบต่อความถูกตอ้ง  
  ข้อ ๗๗  มาตรวดัปริมาตรนํ< าตอ้งแสดงรายละเอียดดงัต่อไปนี<  ให้เห็นไดช้ดัเจนและ
ลบเลือนยาก 
  (๑) ชั<นความเที!ยงของการวดั  
  (๒) อตัราการไหลระบุ 
  (๓) ปีที!ผลิต 
  (๔) เครื!องหมายแสดงทิศทางของกระแสนํ<า 
  (๕) ค่าความดนัใชง้านสูงสุด ถา้มีค่ามากกวา่ ๑๐๐๐ กิโลพาสคลั 
  ในกรณีมาตรวดัปริมาตรนํ< าที! มีชั< นความเที!ยงของการวดัชั< น A จะไม่แสดง           
รายละเอียดตาม (๑) ก็ได ้
  ข้อ ๗๘  การกาํหนดชั<นความเที!ยงของการวดัของมาตรวดัปริมาตรนํ<าตามค่าอตัราการ
ไหลระบุ (Qn) ค่าอตัราการไหลตํ!าสุด (Qmin) และค่าอตัราการไหลเปลี!ยนช่วง (Qt) ให้เป็นไปตามตาราง 
ดงัต่อไปนี<  
 

ชั<นความเที!ยงของการวดั 
ค่าอตัราการไหลตํ!าสุด 

 (Qmin) 
ค่าอตัราการไหลเปลี!ยนช่วง 

 (Qt) 
ชั<น A 

 Qn  < ๑๕ ลูกบาศกเ์มตร/ชั!วโมง 

Qn ≥ ๑๕ ลูกบาศกเ์มตร/ชั!วโมง 

 
        ๐.๐๔   Qn 
        ๐.๐๘   Qn 

 
          ๐.๑     Qn 
          ๐.๓     Qn 

ชั<น B 

 Qn  < ๑๕ ลูกบาศกเ์มตร/ชั!วโมง 

     Qn ≥ ๑๕ ลูกบาศกเ์มตร/ชั!วโมง 

 
        ๐.๐๒   Qn 
        ๐.๐๓   Qn 

 
           ๐.๐๘  Qn 
           ๐.๒    Qn 

ชั<น C 

 Qn  < ๑๕ ลูกบาศกเ์มตร/ชั!วโมง 

Qn  ≥ ๑๕ ลูกบาศกเ์มตร/ชั!วโมง 

 
        ๐.๐๑   Qn 
        ๐.๐๐๖ Qn 

 
          ๐.๐๑๕ Qn 
          ๐.๐๑๕ Qn 



 ๖๒

  ข้อ ๗๙  อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและการให้คาํรับรอง
ชั<นหลงัของมาตรวดัปริมาตรนํ<า ใหมี้ทั<งฝ่ายมากและฝ่ายนอ้ย ดงัต่อไปนี<  
  (๑) สําหรับช่วงการไหลข้างตํ!า ให้อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ปริมาตรที!ทดสอบ 
  (๒) สําหรับช่วงการไหลขา้งสูง ให้อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดเท่ากับร้อยละ ๒ ของ
ปริมาตรที!ทดสอบ 

ส่วนที� ๗ 

มาตรวดัปริมาตรก๊าซที�มีสถานะเป็นไอ 
 

  ข้อ ๘๐  มาตรวดัปริมาตรก๊าซที!มีสถานะเป็นไอตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี<  
  (๑) ตอ้งทาํดว้ยวสัดุที!เหมาะสมกบัก๊าซที!วดั มีความคงทน และปลอดภยัในการ 
ใชง้านในสภาวะทาํงานปกติ 
  (๒) ระบบการวดัปริมาตรก๊าซต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี<  ให้เห็นได ้         
ชดัเจนและลบเลือนยาก 
        (ก) ปีที!ผลิต 
        (ข) อตัราการไหลตํ!าสุดและอตัราการไหลสูงสุด 
        (ค) ความดนัขณะทาํงานสูงสุด 
        (ง) พิสัยสภาวะขณะวดั 
        (จ) สาํหรับมาตรวดัปริมาตรก๊าซแบบโพซิทิฟดิสเพลซเมนต ์ตอ้งแสดงปริมาตร ๑ 
รอบวดั 
  (๓) ส่วนแสดงค่า  
        (ก) ตอ้งแสดงผลการวดัปริมาตรก๊าซไดท้นัที โดยแสดงหน่วยวดับนส่วนแสดงค่า
พร้อมตวัเลข ในกรณีที!แสดงค่าปริมาตรก๊าซที!สภาวะพื<นฐาน ตอ้งแสดงค่าสภาวะ พื<นฐานควบคู่กบั 
ผลการวดัปริมาตรก๊าซดงักล่าวใหเ้ห็นชดัเจน 
          (ข) ค่าขั<นหมายมาตรา ตอ้งมีค่าไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร หรือไม่เกินปริมาตร ไหลผ่าน
มาตรวดัปริมาตรก๊าซภายในระยะเวลา   ๑   ชั!วโมง ที!อตัราการไหลตํ!าสุด แลว้แต่วา่ค่าใดจะสูงกวา่ 

        (ค) ค่าขั<นหมายมาตราใหแ้สดงเป็นค่า ๑ × ๑๐k  ๒ × ๑๐ k หรือ ๕ × ๑๐ k 

โดยที! k เป็นเลขจาํนวนเตม็บวก จาํนวนเตม็ลบ หรือศูนย ์
        (ง) ตอ้งสามารถแสดงค่าปริมาตรได ้เมื!อก๊าซไหลผา่นมาตรวดัปริมาตรก๊าซ 
ที!อตัราการไหลสูงสุดเป็นเวลา ๒,๐๐๐ ชั!วโมง โดยไม่กลบัมาแสดงค่า ณ ตาํแหน่งเริ!มตน้ 
  (๔) ป้องกนัการรบกวนของสัญญาณคลื!นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื!นความถี!วิทยุ ไม่ให้มี



 ๖๓ 

ผลต่อความแม่นยาํของระบบมาตรวดัปริมาตรก๊าซ การแสดงค่าผลการวดั และการพิมพค์่าผลการวดัได ้
  (๕) เครื!องวดัอุณหภูมิ เครื!องวดัความดนั และเครื!องวดัความหนาแน่น ซึ! งทาํงาน
ร่วมกบัมาตรวดัปริมาตรก๊าซ หากมีผลกระทบใด ๆ ต่อการวดัของมาตรวดัปริมาตรก๊าซ จะตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑที์!รัฐมนตรีกาํหนด 
  (๖) การตรวจสอบให้คาํรับรองมาตรวดัปริมาตรก๊าซดว้ยอากาศ อากาศตอ้งมีความ
หนาแน่นโดยประมาณ ๑.๒ กิโลกรัม/ลูกบาศกเ์มตร 
  ข้ อ  ๘ ๑   ม า ต ร วัด ป ริ ม า ต ร ก๊ า ซ แ บ บ ไ ด อ ะ แ ฟ ร ม ต้อ ง มี ลัก ษ ณ ะ เ พิ! ม เ ติ ม               
ดงัต่อไปนี<ดว้ย 
  (๑) พิสัยอตัราการไหลของมาตรวดัปริมาตรก๊าซแบบไดอะแฟรมตอ้งเป็นไปตาม
ตารางดงัต่อไปนี<   
 

อตัราการไหลสูงสุด (Qmax) 
(ลูกบาศกเ์มตร/ชั!วโมง) 

อตัราการไหลตํ!าสุด (Qmin) ตอ้งไม่มากกวา่ 
(ลูกบาศกเ์มตร/ชั!วโมง) 

๑ ๐.๐๑๖ 

๑.๖ ๐.๐๑๖ 
๒.๕ ๐.๐๑๖ 

๔ ๐.๐๒๕ 
๖ ๐.๐๔๐ 

๑๐ ๐.๐๖๐ 
๑๖ ๐.๑๐๐ 

๒๕ ๐.๑๖๐ 
๔๐ ๐.๒๕๐ 
๖๕ ๐.๔๐๐ 

๑๐๐ ๐.๖๕๐ 
๑๖๐ ๑.๐๐๐ 

๒๕๐ ๑.๖๐๐ 
๔๐๐       ๒.๕๐๐ 
๖๕๐ ๔.๐๐๐ 

๑๐๐๐ ๖.๕๐๐ 
 
 



 ๖๔

   (๒) ถา้มาตรวดัปริมาตรก๊าซมีส่วนแปลงค่าอุณหภูมิดว้ยตอ้งมีส่วนแสดงค่าปริมาตร 
ที!สภาวะพื<นฐานเพียง ๑ ส่วน 
  (๓) ความดนัสูญเสียโดยเฉลี!ยของมาตรวดัปริมาตรก๊าซแบบไดอะแฟรม   ตลอดการ
วดัที!อัตราการไหลของก๊าซสูงสุด เมื!อใช้อากาศทดสอบ ต้องมีค่าไม่เกินที!กาํหนดไวต้ามตาราง 
ดงัต่อไปนี<  
 

อตัราการไหลของก๊าซสูงสุด 
(ลูกบาศกเ์มตร/ชั!วโมง) 

ความดนัสูญเสียสูงสุด  
สาํหรับการใหค้าํรับรองชั<นแรก 

และการใหค้าํรับรองชั<นหลงั 
(พาสคลั) 

สาํหรับการตรวจสอบ 
(พาสคลั) 

๑ ถึง     ๑๐ 
๑๖ ถึง     ๖๕ 

  ๑๐๐     ถึง     ๑๐๐๐ 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

๒๒๐ 
๓๓๐ 
๔๔๐ 

 
  ข้อ ๘๒  อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและการให้         คาํ
รับรองชั< นหลังของมาตรวัดปริมาตรก๊ าซแบบไดอะแฟรม ให้ มีทั< ง ฝ่ ายมากและฝ่ายน้อย            
ดงัต่อไปนี<  
  (๑) เมื!อทาํการตรวจสอบใหค้าํรับรองมาตรวดัดว้ยอากาศ ตอ้งมีอตัราเผื!อเหลือ 
เผื!อขาดตามตารางดงัต่อไปนี<  
 

อตัราการไหล 

อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
สาํหรับการใหค้าํรับรองชั<นแรก

และการใหค้าํรับรองชั<นหลงั 
สาํหรับการตรวจสอบ 

ฝ่ายมากและฝ่ายนอ้ย 
(ร้อยละ) 

ฝ่ายมาก 
(ร้อยละ) 

ฝ่ายนอ้ย 
(ร้อยละ) 

      Qmin≤ Q < ๐.๑Qmax ๓ ๓ ๖ 
   ๐.๑Qmax≤ Q ≤  Qmax                   ๑.๕ ๓ ๓ 

 
  (๒) สําหรับการตรวจรับรองชั<นแรกและการตรวจรับรองชั<นหลงั ถ้าผลการตรวจ
รับรองที!อตัราการไหลต่าง ๆ ระหวา่ง ๐.๑Qmax ถึง Qmax พบวา่มีความคลาดเคลื!อนฝ่ายมาก ทั<งหมดหรือ
ฝ่ายนอ้ยทั<งหมด ค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื!อนแต่ละค่าตอ้งมีค่าไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ของปริมาตรที!
ทดสอบ  
 



 ๖๕

  (๓) สําหรับมาตรวดัปริมาตรก๊าซแบบไดอะแฟรมซึ! งมีส่วนแปลงค่าอุณหภูมิ  ค่า
ปริมาตรที!วดัได ้ณ สภาวะขณะวดัจะตอ้งถูกแปลงไปเป็นค่าปริมาตร ณ สภาวะพื<นฐาน และให้กาํหนด
อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด ดงัต่อไปนี<  
 
        (ก) อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดตาม (๑) ให้มีค่าเพิ!มขึ<นทั<งฝ่ายมากและฝ่ายนอ้ยอีกร้อย
ละ ๐.๕  ต่อช่วงอุณหภูมิ ๑๐ องศาเซลเซียส ที!แตกต่างจากอุณหภูมิที!ระบุโดยผูผ้ลิต 
         (ข) ถ้าอุณหภูมิ ณ สภาวะขณะวัดอยู่ในช่วง ๑๕ องศาเซลเซียส ถึง                           
๒๕ องศาเซลเซียส ให้ใช้อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดที!กาํหนดตาม (๑) แต่ถา้อุณหภูมิ ณ สภาวะขณะวดั
ไม่ได้อยู่ในช่วงดงักล่าว อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดที!กาํหนดตาม (๑) ให้มีค่าเพิ!มขึ<น ทั<งฝ่ายมากและ              
ฝ่ายนอ้ยอีกร้อยละ ๑.๐   
  ข้อ ๘๓  มาตรวดัปริมาตรก๊าซแบบลูกสูบโรทารี และมาตรวดัปริมาตรก๊าซแบบ             
เทอร์ไบน์ ตอ้งมีลกัษณะเพิ!มเติมดงัต่อไปนี<ดว้ย 
  (๑) พิสัยทาํงานของมาตรวดัปริมาตรก๊าซแบบลูกสูบโรทารี และมาตรวดัปริมาตรก๊าซ
แบบเทอร์ไบน์ใหเ้ป็นไปตามที!กาํหนดไวต้ามตาราง ดงัต่อไปนี<   
 

ชนิดการออกแบบ 
 

อตัราการไหลสูงสุด 
(ลูกบาศกเ์มตร/ชั!วโมง) 

พิสัยทาํงาน 
๑:๑๐ ๑:๒๐ ๑:๓๐ ๑:๕๐ 

อตัราการไหลตํ!าสุดตอ้งไม่มากกวา่ 
(ลูกบาศกเ์มตร/ชั!วโมง) 

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 

      ๒.๕ 
    ๔ 
     ๖ 
   ๑๐ 
   ๑๖ 
   ๒๕ 
   ๔๐ 
  ๖๕ 
 ๑๐๐ 
 ๑๖๐ 

    ๑.๓ 
  ๒ 
  ๓ 
  ๕ 

     ๘ 
๑๓ 
๒๐ 
๓๒ 
๕๐ 
๘๐ 

    ๐.๘ 
    ๑.๓ 

  ๒ 
  ๓ 
  ๕ 
  ๘ 
๑๓ 
๒๐ 
๓๒ 
๕๐ 

  ๐.๕ 
   ๐.๘ 
   ๑.๓ 

 ๒ 
   ๒๓ 

 ๕ 
 ๘ 
๑๓ 
๒๐ 
๓๒ 

 
 



 ๖๖ 

  (๒) ถา้มาตรวดัปริมาตรก๊าซมีส่วนแปลงค่าอุณหภูมิซึ! งแปลงค่าปริมาตรที!วดัได ้
ณ สภาวะขณะวดั ไปเป็นค่าปริมาตร ณ สภาวะพื<นฐาน ส่วนแสดงค่าปริมาตรในสภาวะพื<นฐานตอ้ง
สามารถแสดงค่าปริมาตรได ้เมื!อก๊าซไหลผา่นมาตรวดัปริมาตรก๊าซเป็นเวลา ๒,๐๐๐  ชั!วโมง ที!อตัรา
การไหลสูงสุด และอุณหภูมิตํ!าสุด โดยไม่กลบัมาแสดงค่า ณ ตาํแหน่งเริ!มตน้ 
  ข้อ ๘๔  อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดสําหรับการให้คาํรับรองชั<นแรกและการให้คาํรับรอง
ชั<นหลงัของมาตรวดัปริมาตรก๊าซ ใหมี้ทั<งฝ่ายมากและฝ่ายนอ้ย ดงัต่อไปนี<  
  (๑) เมื!อทาํการตรวจสอบ ให้คาํรับรองมาตรวดัดว้ยอากาศมีอตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
ตามตาราง ดงัต่อไปนี<  
 

อตัราการไหล 

อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด 
สาํหรับการใหค้าํรับรองชั<นแรก 

และการใหค้าํรับรองชั<นหลงั 
(ร้อยละ) 

สาํหรับการตรวจสอบ 
(ร้อยละ) 

Qmin  ≤ Q < Qt 

   Qt    ≤ Q   ≤ Qmax 

๒ 
๑ 

                    ๓ 
๑.๕ 

 
  โดยที! Qt หรืออตัราการไหลเปลี!ยนช่วงมีค่าดงัต่อไปนี<  
 

พิสัยทาํงาน  
อตัราการไหลเปลี!ยนช่วง 

 (Qt) 
๑:๑๐ 
๑:๒๐ 
๑:๓๐ 
๑:๕๐ 

๐.๒๐ Qmax 
๐.๒๐ Qmax 

๐.๑๕ Qmax 
๐.๑๐ Qmax 

 
(๒) ในกรณีที!มีเพลาต่อออกจากตวัมาตรวดัปริมาตรก๊าซเพื!อใช้ขบัอุปกรณ์เสริมหรือ

อุปกรณ์เพิ!มเติมใดๆ ที!ติดตั<งร่วมอยู่กบัมาตรวดั  แรงบิดของเพลาดงักล่าวตอ้งไม่เป็นสาเหตุให้การ
แสดงค่าของส่วนแสดงค่าผิดไป โดยเปรียบเทียบค่าผลต่างของการแสดงค่าของมาตรวดัที!อตัราการ
ไหลตํ!าสุด   (Qmin)  ระหวา่งเพลาต่อออกจากตวัมาตรวดัปริมาตรก๊าซ  
 
 



 ๖๗

ขบัอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เพิ!มเติมใดๆ และเพลาต่อออกจากตวัมาตรวดัปริมาตรก๊าซหมุนอิสระ 
โดยใชอ้ากาศทดสอบ  ทั<งนี<  การแสดงค่าผลการวดัปริมาตรตอ้งมีความคลาดเคลื!อนทั<งฝ่ายมากและฝ่าย
นอ้ยไม่เกินค่าที!กาํหนดไวใ้นตาราง ดงัต่อไปนี<  
 

ค่าอตัราการไหลตํ!าสุด 
Qmin 

ค่าความคลาดเคลื!อนของการแสดง 
ค่าปริมาตรก๊าซที!วดัไดที้!  Qmin  

(ร้อยละ) 
๐.๐๒ Qmax 

๐.๐๓ Qmax 
๐.๐๕ Qmax 
๐.๑๐ Qmax 

                                        ๑ 
                                        ๑ 
                                        ๑ 

๐.๕ 
 

ลกัษณะ ๔ 
คํารับรอง 

 

  ข้อ ๘๕  ใหเ้ครื!องหมายคาํรับรองของสํานกังานกลางหรือสํานกังานสาขาเป็นไปตาม
แบบดงัต่อไปนี<  
  (๑) ในกรณีที!เป็นการให้คาํรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที! ให้ใช้คาํรับรองเป็น                  
รูปขอบนอกของตราครุฑตามแบบ ชว. ๑๐๓  ทา้ยกฎกระทรวงนี<  
  (๒) ในกรณีที!เป็นการใหค้าํรับรองโดยผูรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ ให้ใชค้าํรับรอง
เป็นรูปตวัอกัษร “ชว” ตามแบบ ชว. ๑๐๔ ทา้ยกฎกระทรวงนี<  
  ข้อ ๘๖  แบบของเครื!องหมายคาํรับรองตามขอ้ ๘๕ มี ๓ ชนิด ดงัต่อไปนี<  
  (๑) ชนิดตราตอกประทบั ให้ทาํเป็นตรานูนเมื!อประทบัลงบนเครื!องชั!งตวงวดัแลว้ ทาํให้
เกิดเป็นรอยรูปของเครื!องหมายคาํรับรอง 
  (๒) ชนิดคีมบีบประทบั ด้านหนึ! งเป็นตราเครื!องหมายคาํรับรอง อีกด้านหนึ! งเป็น
หมายเลขประจาํคีมบีบประทบัของสาํนกังานกลาง ให้ทาํเป็นตราร่องทั<งสองดา้น ซึ! งเมื!อประทบัลงบน
ที!ประทบัตราเครื!องหมายคาํรับรองของเครื!องชั!งตวงวดัแลว้ทาํใหเ้กิดเป็นรอยนูนรูปของเครื!องหมายคาํ
รับรองและหมายเลขนั<น  
  (๓) ชนิดแถบผนึก ตอ้งทาํให้แถบผนึกติดแน่นบนเครื!องชั!งตวงวดัในลกัษณะที!ถ้า
แกะออกแลว้ แถบผนึกดงักล่าวตอ้งขาดแยกออกจากกนัหรือชาํรุดหรือเสียสภาพเดิม จนไม่สามารถ
ใชไ้ดอี้ก  
  เครื!องหมายคาํรับรองใหมี้ขนาดตามความเหมาะสมของขนาดเครื!องชั!งตวงวดั  
 



 ๖๘

  ข้อ ๘๗  หนงัสือสําคญัแสดงการให้คาํรับรองประจาํเครื!องชั!งตวงวดัให้เป็นไปตาม

แบบ ชว. ๑๐๕ แบบ ชว. ๑๐๖ แบบ ชว. ๑๐๗ และแบบ ชว. ๑๐๘ ทา้ยกฎกระทรวงนี<  

  ข้อ ๘๘  หา้มการใหค้าํรับรองชั<นหลงัแก่เครื!องชั!งสปริง 

  ข้อ ๘๙  อายคุาํรับรองของเครื!องชั!งตวงวดัใหเ้ป็นไปตามตาราง ดงัต่อไปนี<  

 

เครื!องชั!งตวงวดั อายคุาํรับรอง 

๑. มาตรวดัปริมาตรนํ<ามนัเชื<อเพลิงตามสถานีบริการ ๒  ปี 

๒. มาตรวดัปริมาตรนํ<ามนัเชื<อเพลิงที!ใชใ้นการขายส่ง ๒ ปี 

๓. เครื!องชั!งไม่อตัโนมติัที!ติดตรึงกบัที! ซึ! งมีพิกดักาํลงัตั<งแต่ 

    ๒๐ เมตริกตนัขึ<นไป 

๒ ปี 

๔. เครื!องชั!งตวงวดัทุกชนิดที!ใหค้าํรับรองโดยผูซ่้อม ๖๐ วนั 

 

  ข้อ ๙๐  เครื!องหมายแสดงว่าคาํรับรองเดิมใช้ไม่ไดแ้ลว้ ให้ทาํเป็นกากบาทที!ชดัเจน

และลบเลือนไดย้าก 

  เครื!องหมายแสดงว่าคาํรับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้วให้มีขนาดตามความเหมาะสมของ

ขนาดเครื!องชั!งตวงวดั 

 

ลกัษณะ ๕ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการจดทะเบียนเครื�องหมายเฉพาะตัว 

 

 

  ข้อ ๙๑  ใหผู้ที้!จะประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ หรือผูซ่้อมเครื!องชั!งตวงวดั 

ในทอ้งที!ใดยื!นคาํขอจดทะเบียนเครื!องหมายเฉพาะตวั ต่อพนกังานเจา้หนา้ที! ณ สาํนกังานกลาง 

หรือสํานักงานสาขาที! มี เขตอํานาจในท้องที!นั< น ๆ พร้อมกับแบบแจ้งการประกอบธุรกิจเป็น             

ผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ หรือผูซ่้อมเครื!องชั!งตวงวดั  

 



 ๖๙

  คาํขอตามวรรคหนึ! งให้ เป็นไปตามแบบที!สาํนักงานกลางกาํหนด 

  ข้อ  ๙ ๒   เค รื! อง หม า ย เฉ พ า ะ ตัวใ ห้ใ ช้ไ ด้เ ฉ พ า ะ ป ร ะ เภ ท กิ จ ก า ร ที!กาํ หน ด

ใหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจเป็นผู ้ผ ลิต ผู ้นาํ เข้า  หรือผู ้ซ่อมเครื! องชั!งตวงว ัด 
  ข้อ ๙๓   ในกรณีที!ผู ้ผ ลิต ผู ้นาํ เข้า  หรือผู ้ซ่อมเค รื! องชั!งตวงว ัด  ประสงค์จะ
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 ต ัว ที ! ไ ด ้จ ด ท ะ เ บีย น ไ ว ้ ใ ห้ยื !น คํา ข อ จ ด ท ะ เ บีย น
เ ป ลี! ย น แ ป ล ง เ ค รื! อ ง ห ม า ย เ ฉ พ า ะ ต ัว ด ัง ก ล่ า ว ต่อ พ นัก ง า น เ จ ้า ห น้า ที!  ณ  สํานกังานก ล า ง
ห รื อ สาํ นัก ง า น ส า ข า ที! เ ป็ น ผู ้จ ด ท ะ เ บี ย น เ ค รื! อ ง ห ม า ย เ ฉ พ า ะ ตัว นั< น  
  คาํ 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! สาํ นั ก ง า น ก ล า ง กาํ ห น ด  
  
     ใหไ้ว ้ณ วนัที!    ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 
              (นายอดิศยั   โพธารามิก) 
          รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อดิศัย  โพธารามิก 



 ๗๐ 

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี<  คือ โดยที!มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๖ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ วรรคห้า มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสี! 
แห่งพระราชบญัญติัมาตราชั!งตวงวดั พ.ศ. ๒๕๔๒ กาํหนดให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกาํหนด
เครื! องวดัที!อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ชนิดและลักษณะของเครื! องชั!งตวงวดัและ
รายละเอียดวสัดุที!ใชผ้ลิตเครื!องชั!งตวงวดั อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาดของเครื!องชั!งตวงวดัที!ใชใ้นกิจการตาม
มาตรา ๒๕ เครื!องหมายคาํรับรองและหนงัสือสําคญัแสดงการให้คาํรับรอง อตัราเผื!อเหลือเผื!อขาด                              
ในการให้ค ํารับรองเครื! องชั!งตวงวดั เครื! องชั!งตวงวดัที!ห้ามการให้คาํรับรองชั< นหลัง ชนิด และ                     
อายคุาํรับรองของเครื!องชั!งตวงวดั เครื!องหมายแสดงวา่คาํรับรองเดิมใชไ้ม่ไดแ้ลว้ และหลกัเกณฑ์และ
วธีิการจดทะเบียนเครื!องหมายเฉพาะตวั จึงจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี<   
 
 


