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ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เร่ือง  กําหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่ง  รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเคร่ืองชั่ง 

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  ห้ามการให้คํารับรองชั้นหลัง  และอายุของคํารับรอง 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๓  
แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการชั่งตวงวัด  
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด”  หมายความว่า  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้สูงสุดของเคร่ืองชั่งนั้น ๆ 
“ความสามารถในการทําซ้ําได้”  หมายความว่า  ความสามารถของเคร่ืองชั่งที่ให้ผลการชั่ง 

ที่สอดคล้องกัน  ในการชั่งสิ่งของสิ่งเดียวกันหรือปริมาณเท่า ๆ  กันหลาย ๆ  คร้ัง  โดยใช้ผู้ปฏิบัติการ  
วิธีการ  และสภาวะแวดล้อมเดียวกัน 

“ดิสคริมิเนชัน”  หมายความว่า  ความสามารถของเคร่ืองชั่งในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง   
ค่าน้อย ๆ  ของปริมาณท่ีชั่ง   

“ส่วนตั้งศูนย์”  หมายความว่า  ส่วนที่ใช้ปรับให้เคร่ืองชั่งแสดงค่าเป็นศูนย์ 
“ส่วนแสดงค่า”  หมายความว่า  ส่วนของเครื่องชั่งที่ใช้แสดงค่าปริมาณของสิ่งที่ชั่ง   
“ขั้นหมายมาตรา”  หมายความว่า  ขีด  ฟันเลื่อย  หรือเครื่องหมายอื่น ๆ  บนที่แสดงค่า   

ซึ่งใช้ระบุค่าปริมาณท่ีชั่ง   
ลักษณะ  ๑ 

ชนิดของเคร่ืองชั่ง 
 

 

ข้อ ๓ ชนิดของเคร่ืองชั่งมี  ๓  ชนิด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เคร่ืองชั่งไม่อัตโนมัติ  คือ  เคร่ืองชั่งที่ต้องใช้ผู้ชั่งทําการชั่งในระหว่างการชั่ง  ได้แก่ 
 (ก) เคร่ืองชั่งที่แสดงค่าได้เอง  คือ  เคร่ืองชั่งที่เข้าสู่สภาวะสมดุลได้เอง 
 (ข) เคร่ืองชั่งก่ึงแสดงค่าได้เอง  คือ  เคร่ืองชั่งที่มีช่วงการแสดงค่าได้เองหลายช่วง  ซึ่งต้อง

ใช้ผู้ชั่งในการเปลี่ยนช่วงการชั่ง 
 (ค) เคร่ืองชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้  คือ  เคร่ืองชั่งที่จะเข้าสู่สภาวะสมดุลได้ต่อเม่ือผู้ชั่งเป็น 

ผู้ปรับให้เข้าสู่สภาวะสมดุล 
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(๒) เคร่ืองชั่งอัตโนมัติ  คือ  เคร่ืองชั่งที่ไม่ต้องใช้ผู้ชั่งทําการชั่งในระหว่างการชั่ง  และสามารถ
ทําตามโปรแกรมที่ผู้ชั่งกําหนดไว้ได้  ได้แก่ 

 (ก) เคร่ืองชั่งสายพานลําเลียง  คือ  เคร่ืองชั่งอัตโนมัติที่ใช้หลักการของแรงโน้มถ่วง  
กระทําต่อสิ่งของที่ชั่ง  ใช้สําหรับชั่งสิ่งของจํานวนมากบนสายพานลําเลียงอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีระบบใด ๆ  
มาทําการแบ่งน้ําหนักของสิ่งของออกเป็นส่วน ๆ  และไม่มีการขัดจังหวะการเคลื่อนที่ของสายพานลําเลียง
ขณะทําการชั่ง 

 (ข) เคร่ืองชั่งแบบฮอปเปอร์  คือ  เคร่ืองชั่งอัตโนมัติที่ชั่งสิ่งของที่มีปริมาณมาก ๆ   
โดยแบ่งการชั่งเป็นคร้ัง ๆ  หาค่าน้ําหนักที่ชั่งแต่ละครั้งตามลําดับ  รวมผลการชั่งที่ได้และส่งจ่ายสิ่งของ 
ที่ชั่งแต่ละครั้ง 

(๓) ตุ้มน้ําหนัก  คือ  ตุ้มแสดงน้ําหนักที่ใช้ในการชั่ง 
ข้อ ๔ เคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงตามข้อ  ๓  (๒)  (ก)  แบ่งออกได้เป็น  ๒  ชนิด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชนิดที่แบ่งตามส่วนรับน้ําหนัก  ได้แก่ 
 (ก) เคร่ืองชั่งชนิดเวเทเบิล  คือ  เคร่ืองชั่งที่ส่วนรับน้ําหนักเป็นส่วนหนึ่งของสายพาน

ลําเลียง 
 (ข) เคร่ืองชั่งชนิดอินคลูซิฟออฟคอนเวเยอร์  คือ  เคร่ืองชั่งที่ส่วนรับน้ําหนักเป็นสายพาน 

ลําเลียงทั้งหมด 
(๒) ชนิดที่แบ่งตามการควบคุมความเร็วสายพาน  ได้แก่ 
 (ก) เคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงชนิดที่สายพานมีความเร็วอัตราเดียว  คือ  เคร่ืองชั่ง 

ที่สายพานลําเลียงถูกออกแบบให้ทํางานด้วยความเร็วอัตราเดียว  และถือว่าความเร็วนั้น  เป็นความเร็วระบุ 
 (ข) เคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงชนิดที่สามารถปรับเปล่ียนความเร็วสายพานได้  คือ  เคร่ืองชั่ง  

ที่สายพานลําเลียงถูกออกแบบให้ทํางานด้วยความเร็วหลายอัตรา 

ลักษณะ  ๒ 
ลักษณะ  รายละเอียดวัสดุที่ใช้ผลิต  และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 

 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ บรรดาเคร่ืองชั่งทั้งปวง  ที่ใช้ในการซื้อขาย  หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น  หรือ 
การให้บริการชั่ง  หรือการใช้เคร่ืองชั่งเพื่อประโยชน์ในการคํานวณค่าตอบแทน  ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม  
ต้องมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 
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ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนําเข้าเคร่ืองชั่งที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี   
ต้องผ่านการตรวจสอบจากสํานักงานกลางก่อน  หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะของเครื่องชั่งดังกล่าว   
มีมาตรฐานไม่แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  และรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
ให้คํารับรองเคร่ืองชั่งดังกล่าวได้ 

ข้อ ๖ เคร่ืองชั่งทั้งปวง  ต้องทําให้ถาวรและไม่เป็นเคร่ืองมือของการฉ้อโกงได้สะดวก 
เคร่ืองชั่งทั้งปวงต้องทําด้วยวัสดุที่ดี  มีการออกแบบและสร้างข้ึนในลักษณะที่เม่ือใช้งาน 

อย่างปกติธรรมดาแล้วต้องมีความถูกต้องอยู่เสมอ  ส่วนประกอบของเคร่ืองต้องทํางานได้อย่างต่อเนื่อง   
ไม่ชํารุด  โค้งงอหรือผิดเพี้ยนไปจากเดิม  จนทําให้มีผลต่อความถูกต้องของเครื่อง  ในกรณีที่มีการปรับแต่ง
เคร่ืองชั่ง  เคร่ืองซึ่งปรับแต่งแล้ว  ต้องรักษาสภาพความถูกต้องได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ ๗ เคร่ืองชั่งทั้งปวงต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้  ไว้บนเคร่ือง  โดยต้องทําให้อ่านง่าย  
ชัดเจนและลบเลือนยาก   

(๑) ชื่อ  หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขาย 
(๒) รุ่นซึ่งระบุแบบของเคร่ือง 
(๓) เลขลําดับประจําเคร่ืองที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดให้   
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตุ้มน้ําหนัก  หรือส่วนประกอบที่แยกออกจากเคร่ืองชั่ง   

ซึ่งจําเป็นต่อการชั่งและไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของการชั่งนั้น  หรือเคร่ืองชั่งซึ่งโดยสภาพไม่สามารถ
แสดงรายละเอียดดังกล่าวได้  หรือเม่ือแสดงแล้วจะทําให้เกิดความเสียหายแก่เคร่ืองชั่งนั้น 

ข้อ ๘ พิกัดกําลังของเคร่ืองชั่งและอัตราน้ําหนักของตุ้มน้ําหนักนั้น  ต้องแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน  
ลบเลือนยาก  ทั้งนี้  จะแสดงเป็นอักษรย่อก็ได้ 

พิกัดกําลังและอัตราน้ําหนักตามวรรคหนึ่ง  ต้องแสดงเป็นตัวเลขไทยหรืออารบิคและอักษรไทย
หรือตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่รัฐมนตรีกําหนด   

ข้อ ๙ เคร่ืองชั่งและตุ้มน้ําหนักที่ทําเป็นพิเศษสําหรับอัตราประเพณี  ต้องแสดงพิกัดกําลัง
และอัตราน้ําหนักทั้งจํานวนหน่วยในระบบเมตริกและจํานวนหน่วยในระบบประเพณี  โดยให้แสดงจํานวน
หน่วยในระบบเมตริกก่อน  แล้วตามด้วยจํานวนหน่วยในระบบประเพณีซึ่งแสดงอยู่ในวงเล็บ   

ข้อ ๑๐ ความเที่ยงของเคร่ืองชั่งทั้งปวงต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กําหนดไว้ใน
ประกาศนี้ 

การให้คํารับรองชั้นหลังแก่เคร่ืองชั่ง  ความเที่ยงของเคร่ืองชั่งต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือ   
เผื่อขาดที่ไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการให้คํารับรองชั้นแรก  เว้นแต่ประกาศน้ีจะกําหนดไว้เป็น
อย่างอื่น 

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการตรวจสอบเคร่ืองชั่งที่ใช้งานแล้ว  ต้องเป็นสองเท่าของอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการให้คํารับรองชั้นแรก  เว้นแต่ประกาศนี้จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๑๑ เคร่ืองชั่งต้องมีส่วนแสดงค่าปริมาณที่ชั่งที่เหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอกับการใช้งาน   
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ข้อ ๑๒ การแสดงค่าของเคร่ืองชั่งต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การแสดงค่าแบบแอนะล็อก 
 (ก) ขั้นหมายมาตราและส่วนชี้ค่า  ต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและทํางาน

สัมพันธ์กัน 
 (ข) ขั้นหมายมาตรา  ตัวเลข  ตัวอักษร  หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ต้องอ่านง่าย  ชัดเจน  

และลบเลือนยาก 
 (ค) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง  ทุกแห่งต้องแสดงค่าสอดคล้องกัน 
 (ง) ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่า  ค่าที่พิมพ์ต้องสอดคล้องกับค่าที่แสดง 
(๒) การแสดงค่าแบบดิจิทัล   
 (ก) การแสดงค่าไม่ว่าจะใช้ตัวเลข  ตัวอักษร  หรือสัญลักษณ์อื่นใดมาประกอบกันหรือไม่ก็ตาม  

ต้องไม่ทําให้เกิดความสับสนในการอ่านค่า 
 (ข) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง  ทุกแห่งต้องแสดงค่าถูกต้องตรงกัน 
 (ค) ถ้ามีส่วนแสดงค่าทั้งแบบดิจิทัลและแบบแอนะล็อก  การแสดงค่าแบบดิจิทัล 

ต้องสอดคล้องกับการแสดงค่าแบบแอนะล็อก   
 (ง) ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่า  ค่าที่พิมพ์ต้องถูกต้องตรงกับค่าที่แสดง 
(๓) การแสดงค่าของเคร่ืองชั่งที่คํานวณราคาได้  จํานวนเงินต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกับ

ปริมาณการชั่งที่แสดง 
ข้อ ๑๓ เคร่ืองหมายของบรรดาตัวควบคุมการทํางาน  ส่วนแสดงค่าและอุปกรณ์ต่าง ๆ  

รวมทั้งสวิตช์ของเครื่องชั่ง  ต้องทําให้อ่านง่าย  ชัดเจน  และลบเลือนยาก 
ข้อ ๑๔ เคร่ืองชั่งต้องมีที่สําหรับผนึก  เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนแก้ไขภายหลังการตรวจรับรองแล้ว  

ซึ่งจะทําการแก้ไข  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องชั่งนั้นได้ก็ต่อเม่ือต้องทําลายผนึกก่อน   
หมวด  ๒ 
เคร่ืองชั่ง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
เคร่ืองชั่งไม่อัตโนมัติ 

 
 

ข้อ ๑๕ ในส่วนนี้ 
“ส่วนรับน้ําหนัก”  หมายความว่า  ส่วนของเครื่องชั่งที่ใช้รองรับสิ่งของที่ชั่ง 
“ส่วนส่งผ่านน้ําหนัก”  หมายความว่า  ส่วนของเคร่ืองชั่งที่ส่งผ่านแรงที่เกิดจากน้ําหนักของสิ่งของ   

ที่กระทําบนส่วนรับน้ําหนักไปยังส่วนชั่งน้ําหนัก 
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“ส่วนชั่งน้ําหนัก”  หมายความว่า  ส่วนของเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งน้ําหนักของสิ่งของโดยใช้ส่วนที่ทําให้
เกิดสมดุล  เพื่อถ่วงกับแรงที่มาจากส่วนส่งผ่านน้ําหนัก  และอาจมีส่วนประกอบของส่วนแสดงค่าหรือ 
ส่วนพิมพ์ค่าน้ําหนัก 

“ส่วนทดน้ําหนัก”  หมายความว่า  ส่วนที่ทําให้เคร่ืองชั่งแสดงค่าน้ําหนักเป็นศูนย์  ขณะที่ยังมี
สิ่งของอยู่บนส่วนรับน้ําหนัก  โดยเม่ือทําการทดน้ําหนักแล้วอาจทําให้ช่วงการชั่งของเคร่ืองชั่งก่อนการ 
ทดน้ําหนักเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้ 

“พิกัดกําลังสูงสุด”  หมายความว่า  ความสามารถของเคร่ืองชั่งที่สามารถชั่งน้ําหนักได้มากที่สุด  
โดยไม่รวมกับความสามารถในการทดนํ้าหนัก 

“พิกัดกําลังต่ําสุด”  หมายความว่า  ความสามารถของเคร่ืองชั่งที่สามารถชั่งน้ําหนักได้น้อยที่สุด  
โดยไม่ทําให้ผลการชั่งมีความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์มากเกินกว่าที่ควรจะนําเคร่ืองชั่งไปใช้ 

“ช่วงการชั่ง”  หมายความว่า  ช่วงระหว่างพิกัดกําลังต่ําสุดและพิกัดกําลังสูงสุด 
“ช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตรา”  หมายความว่า  ช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตรา  ๒  ขั้นของเคร่ืองชั่ง 

ที่แสดงค่าแบบแอนะล็อก  ที่ต่อเนื่องกันโดยวัดจากขอบของข้ันหมายมาตราหนึ่งถึงขอบของข้ันหมายมาตรา 
อีกขั้นหนึ่ง  ตามแนวก่ึงกลางความยาวของเส้นขั้นหมายมาตราที่สั้นที่สุด 

“ค่าขั้นหมายมาตราของเคร่ืองชั่ง”  หมายความว่า  ค่าที่แสดงเป็นหน่วยของน้ําหนักของความแตกต่าง
ระหว่างค่าของขั้นหมายมาตรา  ๒  ขั้น  ที่ต่อเนื่องกันในกรณีที่เป็นการแสดงค่าแบบแอนะล็อก  หรือ 
ของความแตกต่างระหว่างค่าที่แสดง  ๒  ค่าที่ต่อเนื่องกันในกรณีที่เป็นการแสดงค่าแบบดิจิทัล 

“ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง”  หมายความว่า  ค่าที่ใช้สําหรับแบ่งชั้นความเที่ยงของเคร่ืองชั่ง  
และสําหรับการคํานวณค่าอัตราเผ่ือเหลือเผื่อขาดในการตรวจสอบให้คํารับรองเคร่ืองชั่ง  ค่านี้แสดงเป็น
หน่วยของน้ําหนัก 

“จํานวนข้ันหมายมาตราตรวจรับรอง”  หมายความว่า  อัตราส่วนระหว่างค่าพิกัดกําลังสูงสุด 
กับค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง 

“เคร่ืองชั่งที่เปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้”  หมายความว่า  เคร่ืองชั่งที่มีช่วงการชั่ง  ๑  ช่วง  
และช่วงการชั่งนี้ถูกแบ่งออกเป็นช่วงการชั่งย่อย ๆ  หลายช่วง  โดยที่ช่วงการชั่งย่อยแต่ละช่วงจะมีค่า 
ขั้นหมายมาตราที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้  ช่วงการชั่งจะเปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราต่ําสุดได้เม่ือทําการชั่งน้ําหนัก
ที่อยู่ในช่วงน้ําหนักนั้น ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการชั่งแบบเพิ่มน้ําหนัก  หรือทอนน้ําหนัก 

“เคร่ืองชั่งที่มีช่วงการชั่งหลายช่วง”  หมายความว่า  เคร่ืองชั่งที่มีช่วงการชั่งตั้งแต่  ๒  ช่วงขึ้นไป  
แต่ละช่วงมีค่าพิกัดกําลังสูงสุดและมีค่าขั้นหมายมาตราที่แตกต่างกัน  โดยมีส่วนรับน้ําหนักอันเดียวกัน  
และในแต่ละช่วงการชั่งจะต้องเริ่มจากน้ําหนักศูนย์ถึงพิกัดกําลังสูงสุดของช่วงการชั่งนั้น 

“ความรู้สึกของเคร่ืองชั่ง”  หมายความว่า  อัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงการแสดงค่า 
หรือสมดุลใด ๆ  ของเครื่องชั่งต่อการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักที่ชั่ง 
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ข้อ ๑๖ เคร่ืองชั่งที่แสดงค่าได้เองหรือเคร่ืองชั่งก่ึงแสดงค่าได้เองต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้  
เว้นแต่เคร่ืองชั่งสปริงต้องมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓๒ 

(๑) การแสดงค่าผลการชั่ง   
 (ก) ส่วนแสดงค่าต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้ในการชั่ง 
 (ข) ค่าขั้นหมายมาตราให้แสดงเป็นค่า  ๑ × ๑๐k  ๒ × ๑๐k  หรือ  ๕ × ๑๐k  โดย  k  

เป็นเลขจํานวนเต็มบวก  จํานวนเต็มลบ  หรือศูนย์ 
(๒) ส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก   
 (ก) ความกว้างของขั้นหมายมาตราต้องไม่ใหญ่กว่าช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตรา 
 (ข) ตัวชี้ค่าต้องมีขนาดความกว้างโดยประมาณเท่ากับความกว้างของขั้นหมายมาตรา 
 (ค) ระยะห่างระหว่างตัวชี้ค่ากับระนาบของข้ันหมายมาตราต้องไม่เกิน  ๒  มิลลิเมตร 
 (ง) ตัวชี้ค่าต้องยาวถึงก่ึงหนึ่งของขั้นหมายมาตราที่สั้นที่สุด 
(๓) การแสดงค่าแบบดิจิทัล 
 (ก) ให้แสดงตัวเลขอย่างน้อย  ๑  ตําแหน่งที่ตําแหน่งขวาสุด  โดยให้มีเคร่ืองหมาย 

จุดทศนิยม  (.)  หรือเครื่องหมายจุลภาค  (,)  ค่ันระหว่างเลขจํานวนเต็มและเลขหลังจุดทศนิยม  และ 
ในการแสดงค่านี้  ต้องแสดงตัวเลขทางซ้ายของเคร่ืองหมายจุดทศนิยมอย่างน้อย  ๑  ตําแหน่ง  และ 
แสดงตัวเลขทางขวาของเคร่ืองหมายจุดทศนิยมทุกตําแหน่ง  สําหรับการแสดงค่าศูนย์อาจแสดงโดย 
เลขศูนย์  ๑  ตําแหน่ง  ทางขวาสุดโดยไม่ต้องมีเคร่ืองหมายก็ได้ 

 (ข) ในกรณีที่เป็นเคร่ืองชั่งที่สามารถเปล่ียนค่าขั้นหมายมาตราได้อัตโนมัติ  เคร่ืองหมาย
ต้องอยู่ในตําแหน่งเดิม 

(๔) ส่วนแสดงค่าต้องแสดงค่าเกินพิกัดกําลังสูงสุดได้ไม่เกิน  ๙  เท่าของค่าขั้นหมายมาตรา
ตรวจรับรอง 

(๕) เคร่ืองชั่งที่มีส่วนแสดงค่าโดยประมาณ  ค่าขั้นหมายมาตราต้องมากกว่า  ๑  ใน  ๑๐๐  
ของพิกัดกําลังสูงสุด  และต้องไม่น้อยกว่า  ๒๐  เท่าของค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง  และให้ถือว่า 
ส่วนแสดงค่าโดยประมาณของเคร่ืองชั่งเป็นส่วนช่วยในการแสดงค่า 

(๖) ส่วนพิมพ์ค่าต้องพิมพ์ค่าให้ถูกต้องชัดเจน  ความสูงของตัวอักษรและตัวเลขต้องไม่น้อยกว่า  
๒  มิลลิเมตร  ส่วนพิมพ์ค่าจะพิมพ์ค่าเฉพาะเมื่อส่วนแสดงค่าอยู่ในสภาวะสมดุล  สภาวะสมดุลให้พิจารณา
จากส่วนแสดงค่าซึ่งจะแสดงค่าคงที่  หรือแสดงค่าน้ําหนัก  ๒  ค่า  ที่อยู่ติดกัน  สลับกันเป็นเวลามากกว่า  
๕  วินาที 

(๗) ส่วนบันทึกจะบันทึกค่าเฉพาะเม่ือส่วนแสดงค่าอยู่ในสภาวะสมดุล  สภาวะสมดุล 
ให้พิจารณาตาม  (๖)   
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(๘) เคร่ืองชั่งที่มีส่วนทดน้ําหนักต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนทดน้ําหนักต้องเท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง   

ที่ค่าน้ําหนักใด ๆ   
 (ข) ส่วนทดน้ําหนักอัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติต้องทดน้ําหนักในทิศทางที่แสดงค่าน้ําหนัก

ลดลงเท่ากับน้ําหนักที่ทด  และต้องทดน้ําหนักได้ไม่เกินค่าพิกัดกําลังสูงสุดของส่วนทดน้ําหนัก  ในกรณีที่
เคร่ืองชั่งมีส่วนยกเลิกการทดนํ้าหนักได้อัตโนมัติ  ส่วนนั้นต้องไม่ยกเลิกการทดนํ้าหนักจนกว่ากระบวน 
การชั่งจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

 (ค) ส่วนทดน้ําหนกัจะทํางานเฉพาะเม่ือเครื่องชั่งอยู่ในสภาวะสมดุล 
 (ง) ในกรณีที่มีส่วนทดน้ําหนักมากกว่า  ๑  ส่วนและทําการทดน้ําหนักในเวลาเดียวกัน  

เคร่ืองชั่งต้องแสดงหรือพิมพ์ค่าน้ําหนักที่ทดไว้ทุกค่าให้ชัดเจน 
 (จ) ถ้ามีการพิมพ์ค่าน้ําหนักรวม  น้ําหนักสุทธิ  หรือน้ําหนักทด  พร้อมกันมากกว่า  ๑  ค่า  

ต้องพิมพ์ให้ชัดเจนว่าค่าน้ําหนักใดเป็นค่าน้ําหนักรวม  หรือน้ําหนักสุทธิ  หรือน้ําหนักทด 
(๙) ส่วนกําหนดน้ําหนักทดล่วงหน้า 
 (ก) ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนกําหนดน้ําหนักทดล่วงหน้าต้องเท่ากับค่าขั้นหมายมาตรา

ของเครื่องชั่ง  หรือต้องปรับให้เท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งได้อย่างอัตโนมัติ 
 (ข) เคร่ืองชั่งที่มีช่วงการชั่งหลายช่วง  ค่าน้ําหนักทดที่กําหนดไว้สําหรับช่วงการชั่งหนึ่ง

อาจถ่ายทอดไปสู่ช่วงการชั่งอีกช่วงหน่ึงที่มีค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองมากกว่าได้เท่านั้น  และต้อง
สามารถปรับค่าขั้นหมายมาตราของส่วนทดน้ําหนักนั้นให้เท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของช่วงการชั่งใหม่ได้ 

 (ค) เคร่ืองชั่งที่ เปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้  ค่าน้ําหนักทดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะต้อง 
ไม่มากกว่าค่าพิกัดกําลังสูงสุดของช่วงการชั่งย่อยช่วงแรก  (Max๑)  และค่าน้ําหนักสุทธิที่คํานวณได้ 
ต้องสามารถปรับให้แสดงหรือพิมพ์ให้มีค่าละเอียดเท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของเคร่ืองชั่งสําหรับค่าน้ําหนัก
สุทธิเดียวกัน 

 (ง) ในกรณีที่ได้กําหนดน้ําหนักทดด้วยส่วนกําหนดน้ําหนักทดล่วงหน้าแล้ว  ค่าที่กําหนด
ทดไว้จะต้องไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกไดใ้นขณะที่ส่วนทดน้ําหนักกําลังทํางาน 

(๑๐) ในกรณีที่เคร่ืองชั่งมีส่วนล็อก  ให้แสดงตําแหน่งล็อกและตําแหน่งชั่งไว้ให้ชัดเจน  และ 
จะทําการชั่งได้เฉพาะที่ตําแหน่งชั่งเท่านั้น   

(๑๑) เคร่ืองชั่งต้องทําให้อยู่ในลักษณะที่ผู้ที่เก่ียวข้องกับการชั่งสามารถมองเห็นการแสดงค่า 
ได้อย่างชัดเจน 

(๑๒) เคร่ืองชั่งที่คํานวณราคาได้ต้องแสดงค่าน้ําหนัก  ราคาต่อหน่วย  และราคารวมไว้เม่ือเครื่องชั่ง
แสดงค่าน้ําหนักคงที่แล้ว  ถ้าเคร่ืองชั่งดังกล่าวมีส่วนพิมพ์ค่า  ส่วนพิมพ์ค่านั้นต้องสามารถพิมพ์ค่าน้ําหนัก  
ราคาต่อหน่วย  และราคารวมได้  โดยในการพิมพ์ค่าดังกล่าวของการชั่งคร้ังหนึ่ง ๆ  ให้พิมพ์ได้ไม่เกินหนึ่งคร้ัง 
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(๑๓) เคร่ืองชั่งที่พิมพ์ราคาได้ต้องมีลักษณะตาม  (๑๒)  และต้องสามารถตรวจสอบค่าราคาต่อหน่วย
และค่าน้ําหนักที่กําหนดทดไว้ล่วงหน้าของเคร่ืองชั่งได้ในระหว่างการใช้งาน 

(๑๔) เคร่ืองชั่งที่มีส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ในกรณีที่มีสิ่งรบกวนจากภายนอก  เคร่ืองชั่งอิเล็กทรอนิกส์ต้องสามารถทํางานได้

อย่างถูกต้อง  หรือต้องแสดงให้ทราบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากสิ่งรบกวนนั้น 
 (ข) ในกรณีที่ มีความผิดปกติเกิดขึ้นจนมีผลกระทบกับความถูกต้องของเคร่ืองชั่ง   

เคร่ืองชั่งต้องหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ  หรือมีการแสดงให้ผู้ใช้เคร่ืองชั่งทราบ  และจะต้องแสดงอยู่จนกว่า
ความผิดปกติจะหมดไป   

 (ค) ในกรณีที่มีการเปิดใช้เคร่ืองชั่ง  ส่วนแสดงค่าต้องแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ทั้งหมด   
ที่สามารถแสดงได้   

 (ง) เคร่ืองชั่งที่สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอร่ีได้  ต้องสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง  
หรือไม่แสดงค่าน้ําหนักเม่ือความต่างศักย์ที่ได้รับจากแบตเตอร่ีต่ําเกินไปจากที่ผู้ผลิตกําหนด 

 (จ) ป้องกันการรบกวนของสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  และคลื่นความถ่ีวิทยุไม่ให้มีผล
ต่อความแม่นยําของเคร่ืองชั่ง  ส่วนแสดงค่า  ส่วนบันทึกค่า  และส่วนพิมพ์ค่าได้ 

 (ฉ) ถ้าเคร่ืองชั่งมีระบบคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์เสริมต่อพ่วงโดยผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อ
สัญญาณภายนอก  ระบบคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์เสริมนั้นต้องไม่ทําให้ผลการชั่งและข้อมูลการชั่งผิดไป  
และต้องไม่สามารถส่งคําสั่งหรือข้อมูลเข้าเคร่ืองชั่ง  ซึ่งทําให้เคร่ืองชั่งแสดงค่าพิมพ์ค่า  คํานวณหรือบันทึก
ค่าผลการชั่งผิดไปจากขณะที่ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่กับเคร่ืองชั่งและต้องปิดผนึกอุปกรณ์เชื่อมต่อ
สัญญาณภายนอกดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๑๗ เคร่ืองชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เคร่ืองชั่งที่มีส่วนแสดงสมดุลในลักษณะที่ใช้ตัวชี้สมดุล  ๒  อันชี้ตรงกัน  ตัวชี้สมดุลดังกล่าว

ต้องมีความหนาเท่ากัน  และห่างกันไม่เกินความหนาของตัวชี้สมดุล  เว้นแต่ในกรณีที่ตัวชี้สมดุลหนาน้อยกว่า  
๑  มิลลิเมตร  ให้ห่างกันไม่เกิน  ๑  มิลลิเมตร   

(๒) ในกรณีที่เคร่ืองชั่งมีส่วนพิมพ์ค่า  ส่วนพิมพ์ค่าจะพิมพ์ได้เฉพาะเม่ือแท่งเลื่อนหรือตุ้มเลื่อน  
หรือกลไกที่ใช้เปลี่ยนน้ําหนักอยู่ในตําแหน่งที่สอดคล้องกับเลขจํานวนเต็มของชอ่งขั้นหมายมาตรา 

(๓) คมมีด 
 (ก) คมมีดต้องทําให้ติดแน่นกับลีเวอร์ 
 (ข) คมมีดต้องทําให้คม  แข็ง  และจดตลอดส่วนที่ต้องการให้ถูกกับคมมีดนั้น   
 (ค) ที่รองรับคมมีด  ต้องทําให้เรียบเกลี้ยง  และแข็งอย่างน้อยเท่ากับคมมีด 
 (ง) คมมีด  และที่รองรับคมมีดต้องทําให้อยู่ในลักษณะที่เม่ือใส่ของลงบนส่วนรับน้ําหนัก

เท่ากับคร่ึงหนึ่งของพิกัดกําลังสูงสุด  เม่ือเลื่อนคมมีด  หรือที่รองรับคมมีดไปในทิศทางที่เหมาะสม 
ต้องไม่ทําให้ความเที่ยงของเคร่ืองผิดไป 
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 (จ) ในกรณีที่เคร่ืองชั่งมีที่ ก้ันเพื่อกันมิให้คมมีดเลื่อนไปทางความยาว  ที่ก้ันในส่วนที่ 
อาจสัมผัสกับคมมีดต้องทําให้เรียบเกลี้ยง  แข็งอย่างน้อยเท่ากับคมมีดและสัมผัสกับคมมีดน้อยที่สุด 

(๔) ขั้นหมายมาตรา 
 (ก) ขั้นหมายมาตราบนคันชั่ง  ให้ทําเป็นขีดหรือฟันเลื่อยอย่างใดอย่างหน่ึง  หรือทั้งสองอย่าง

รวมกัน  ขีดต้องมีระยะห่างเท่ากันและขนานกัน  ฟันเลื่อยต้องตัดให้เรียบเท่ากันหมด  และเส้นที่ตัด 
เป็นฟันลงมาต้องมีระยะห่างเท่ากันและขนานกันทุกเส้น  ถ้ามีทั้งขีดและฟันเลื่อย  ขีดต้องอยู่ให้ได้ลําดับ
กับฟันเลื่อยเพื่อแสดงอัตราของฟันเลื่อยอย่างชัดเจนและถูกต้อง 

 (ข) ขั้นหมายมาตราและช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราบนคันชั่งและบนที่บอกอัตราน้ําหนัก  
ต้องทําให้เห็นชัดเจน  อ่านง่าย  และมีลักษณะถาวร 

(๕) คันชั่ง 
 (ก) คันชั่งที่ใช้ตุ้มเลื่อนที่ขั้นหมายมาตราใหญ่ทุกขั้นหมายมาตรา  ต้องแสดงอัตราน้ําหนักไว้   
 (ข) คันชั่งทุกคันต้องมีที่ก้ันเพื่อกันมิให้ตุ้มเลื่อนเลื่อนเกินไปจากข้ันหมายมาตราที่ค่าศูนย์ 
 (ค) ส่วนที่ติดปลายคันชั่งเพื่อกันมิให้ตุ้มเลื่อนเลื่อนหลุดไปจากคันชั่ง  ต้องติดไว้ให้แน่น 

กับคันชั่งอย่างม่ันคง 
 (ง) คันชั่งต้องมีลักษณะที่เม่ือหกคันชั่งไปจนสุดเขตท่ีจะไปได้แล้ว  คันชั่งนั้นต้องกลับเข้าที่ได้เอง 
 (จ) ในเวลาอยู่สถานะปกติ  คันชั่งต้องทําให้ได้ระดับ  และถ้าแกว่งก็ต้องแกว่งได้ส่วนกัน  

ทั้งสองข้าง 
(๖) ตุ้มเลื่อน   
 (ก) ตุ้มเลื่อนสําหรับใช้กับคันชั่งที่ขั้นหมายมาตราเป็นฟันเลื่อย  ต้องทําให้มีที่จิกกับร่องฟัน  

เพื่อให้ตุ้มเลื่อนอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องและให้จิกเกาะอยู่แน่น 
 (ข) ตุ้มเลื่อนชนิดห้อย  ส่วนที่สัมผัสกับคันชั่งต้องทําให้คม  แข็ง  และมีลักษณะที่ทําให้ 

ตุ้มเลื่อนนั้นแกว่งได้ง่าย   
 (ค) ตุ้มเลื่อนต้องเลื่อนไปมาได้โดยสะดวกและไม่ทําให้ขั้นหมายมาตราและฟันเลื่อยบนคันชั่ง  

ลบเลือน  หรือสึกหรอได้ง่าย 
 (ง) ตุ้มเลื่อนต้องทําให้ไม่สามารถถอดแยกออกจากกันได้ง่าย  และต้องไม่มีช่องบนตุ้มเลื่อน 
 (จ) ตุ้มเลื่อนต้องทําให้ไม่สามารถถอดจากคันชั่งได้ง่าย   
 (ฉ) ตุ้มเลื่อนและขอห้อยต้องทําให้อยู่กับเคร่ืองชั่งอย่างม่ันคง 
 (ช) ริมสําหรับบอกอัตราน้ําหนัก  หรือที่ชี้อัตราน้ําหนักที่ตุ้มเลื่อนนั้น  ต้องทําให้แหลมคม  

และริมสําหรับบอกอัตราน้ําหนักต้องขนานกับขั้นหมายมาตราบนคันชั่ง 
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(๗) ตุ้มถ่วง   
 (ก) ตุ้มถ่วงทุกตุ้มที่ใช้กับเคร่ืองชั่งใด  ต้องมีเคร่ืองหมายบนตุ้มที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นตุ้ม 

ที่ใช้กับเคร่ืองชั่งนั้น  เคร่ืองหมายนั้นต้องไม่ลบเลือนได้ง่ายและตุ้มนั้นต้องแสดงว่าจะใช้แทนน้ําหนักเท่าใดไว้ด้วย 
 (ข) ตุ้มถ่วงนี้ต้องทํารูปให้ผิดไปจากตุ้มน้ําหนักธรรมดา 
(๘) ตุ้มเลื่อนและตุ้มถ่วง  ถ้ามีรูสําหรับเติมวัสดุเพื่อให้ตุ้มตรงอัตรา  ให้มีรูดังกล่าวได้เพียง 

รูเดียววัสดุที่ทําให้เที่ยงในตุ้มเลื่อนและตุ้มถ่วงต้องใส่ปิดให้แน่นติดอยู่กับที่เสมอ 
(๙) เคร่ืองชั่งใดที่มีส่วนที่ทําให้เปลี่ยนทาง  หรือกลับทางใช้ได้  ส่วนเหล่านั้นต้องมีลักษณะ 

ที่การเปลี่ยนหรือกลับนั้นไม่ทําให้ความเที่ยงของเครื่องชั่งเสียไป 
(๑๐) เคร่ืองชั่งใดท่ีมีส่วนถอดได้  การถอดนั้นต้องไม่ทําให้ความเที่ยงของเคร่ืองผิดไป  เว้นแต่

เป็นเคร่ืองชั่งชนิดที่ถ้าถอดส่วนใดออกแล้วจะใช้เคร่ืองนั้นชั่งของไม่ได้เลย 
(๑๑) เคร่ืองชั่งใดท่ีมีส่วนที่ทําให้เคร่ืองเที่ยง  ส่วนนั้นต้องติดแน่นอยู่ประจําที่  และต้องไม่สามารถ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
(๑๒) เคร่ืองชั่งแบบสองแขนเท่ากัน   

 (ก) เคร่ืองชั่งแบบสองแขนเท่ากัน  คือ  เคร่ืองที่มีคันชั่งย่ืนออกไปจากฟัลครัมเท่ากัน 
ทั้งสองข้าง  และถาดชั่งทั้งสองห้อยอยู่ใต้คันชั่ง 

 (ข) สายห้อยถาดชั่งของเคร่ืองชั่งแบบนี้  ต้องทําด้วยโลหะ  หรือวัสดุอื่นใดที่สํานักงานกลาง
ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้ 

(๑๓) เคร่ืองชั่งแบบโรเบอร์วัลและเบแรงเงอร์ 
 (ก) เคร่ืองชั่งแบบโรเบอร์วัลและเบแรงเงอร์  คือ  เคร่ืองที่มีคันชั่งย่ืนออกไปจากฟัลครัม

เท่ากันทั้งสองข้าง  โดยถาดชั่งหรือแท่นชั่งทั้งสองอยู่เหนือคันชั่ง 
 (ข) ถ้าคันชั่งหรือตัวเคร่ืองชั่งเป็นชนิดแฝดต้องเป็นราวดามอย่างน้อยสองอันที่รับถาดชั่ง

ต้องม่ันคงแข็งแรง  เสากลางต้องทําให้ไม่สามารถบิดหรือหมุนเคลื่อนจากที่ได้  ที่ยึด  ขอ  และห่วง   
ในส่วนที่สัมผัสกับส่วนอื่นของเคร่ืองชั่งต้องทําด้วยโลหะแข็ง  หินแก้ว  หรือวัสดุอื่นใดท่ีสํานักงานกลาง 
ได้ตรวจสอบแล้ว  ว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้ 

 (ค) ในกรณีที่เป็นเคร่ืองชั่งที่ทําให้เที่ยงโดยใช้บาแลนซิงบอกซ์  บาแลนซิงบอกซ์นั้นต้อง
ติดแน่นใต้ถาดชั่ง  และมีความสามารถบรรจุวัตถุที่ทําให้เที่ยงได้ไม่เกินร้อยละหนึ่งของพิกัดกําลังสูงสุด 
ของเครื่องชั่งนั้น  และจะใส่หรือถอดได้ก็ต้องใช้เคร่ืองมือ 
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 (ง) ถาดช่ังหรือแท่นชั่งต้องทําด้วยโลหะ  วัสดุแข็ง  หรือวัสดุอื่นใดที่สํานักงานกลาง 
ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้  และห้ามทาสีถาดชั่ง 

(๑๔) เคร่ืองชั่งแบบสตีลยาร์ด 
 (ก) เคร่ืองชั่งแบบสตีลยาร์ด  คือ  เคร่ืองชั่งซึ่งฟัลครัมอยู่ค่อนไปข้างหน่ึงของคันชั่ง   

คันชั่งทางด้านสั้นแขวนที่รองรับของชั่งไม่ว่าจะเป็นถาดหรือขอก็ตาม  และทางด้านยาวมีขั้นหมายมาตรา
และตุ้มพอยส์  เพื่อบอกอัตรานํ้าหนัก  เม่ือจะใช้ชั่งต้องห้อย  แขวน  หรือติดไว้กับสิ่งอื่นที่อยู่เหนือเคร่ืองชั่ง  
ซึ่งไม่ใช่เป็นส่วนของเครื่องชั่งนั้น 

 (ข) คันชั่งต้องทําด้วยโลหะ  หรือวัสดุอื่นใดที่สํานักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติ  
ที่ใช้แทนกันได้  และคันชั่งนั้นทางด้านยาวต้องตรง 

 (ค) ขั้นหมายมาตราชนิดขีดหรือฟันเลื่อยบนคันชั่งที่มีขนาดพิกัดกําลังตั้งแต่  ๑๐๐  กิโลกรัม
ลงมา  ต้องทําไว้ข้างเดียวให้ได้ฉากกับคันชั่ง 

 (ง) เคร่ืองชั่งแบบสตีลยาร์ดต้องมีพิกัดกําลังตั้งแต่  ๑๐  กิโลกรัมขึ้นไป  และต้องมี 
ขั้นหมายมาตราที่ตั้งต้นด้วยข้ันหมายมาตราศูนย์ 

(๑๕) เคร่ืองชั่งแบบแท่นชั่ง 
 (ก) เคร่ืองชั่งแบบแท่นชั่ง  คือ  เคร่ืองชั่งที่มีส่วนรับน้ําหนักเป็นแท่นชั่งอยู่เหนือส่วน

ส่งผ่านน้ําหนัก 
 (ข) ที่คันชั่งของเคร่ืองชั่งนั้น  นอกจากที่รองตุ้มถ่วงแล้ว  ส่วนอื่นต้องไม่สามารถถอดออก

จากกันได้ง่าย 
 (ค) ในกรณีที่จะใช้ส่วนรับน้ําหนักอย่างอื่นที่ถอดได้แทนแท่นชั่งธรรมดา  ส่วนรับน้ําหนักนั้น

ต้องเป็นส่วนสําคัญของเคร่ืองชั่ง  ซึ่งถ้าไม่มีส่วนนี้แล้ว  เคร่ืองชั่งจะไม่เที่ยง 
(๑๖) เคร่ืองชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้ซึ่งมีลักษณะตามข้อ  ๑๖  นั้นตราบใดท่ีนํามาประยุกต์ใช้งานได้  

ต้องมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ทุกประการ 
ข้อ ๑๘ เคร่ืองชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกําลังตั้งแต่  ๒๐  เมตริกตันขึ้นไป  ต้องมี

ส่วนแสดงค่าน้ําหนักในลักษณะที่ให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการชั่งทุกฝ่ายสามารถอ่านค่าน้ําหนักได้พร้อมกัน  
หากไม่มีส่วนแสดงค่าน้ําหนักในลักษณะดังกล่าว  ต้องมีส่วนแสดงค่าน้ําหนักเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นอีก  ๑  ชุด  
สําหรับให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการชั่งทุกฝ่ายสามารถอ่านค่าน้ําหนักได้พร้อมกัน 

ข้อ ๑๙ อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการให้คํารับรองชั้นแรกและการให้คํารับรองชั้นหลัง  
ให้กําหนดไว้ตามชั้นความเที่ยงของเคร่ืองชั่ง 
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ข้อ ๒๐ ชั้นความเที่ยงของเคร่ืองชั่ง  ให้แบ่งเป็น  ๔  ชั้น  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช้ันหน่ึง สัญลักษณ ์   I หรือ  
(๒) ช้ันสอง สัญลักษณ ์   II หรือ  
(๓) ช้ันสาม สัญลักษณ ์   III หรือ  
(๔) ช้ันสี่ สัญลักษณ ์   IIII หรือ    
ข้อ ๒๑ หลักเกณฑ์การแบ่งชั้นความเที่ยงของเครื่องชั่ง  ให้เป็นไปตามตาราง  ดังต่อไปนี้ 

ชั้น 
ความเที่ยง 

ค่าขั้นหมายมาตรา 
ตรวจรับรอง  (e) 

จํานวนขั้นหมายมาตรา 
ตรวจรับรอง 

(n  =  Max/e)

พิกัดกําลังต่ําสุด 
(Min) 

ไม่น้อยกว่า จํานวนต่ําสุด จํานวนสูงสุด 
ชั้นหนึ่ง ตั้งแต ่ ๐.๐๐๑  ก.  ขึ้นไป 

(๐.๐๐๑  ก.  ≤  e) 
๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐  e 

ชั้นสอง ตั้งแต ่ ๐.๐๐๑  ก.  ถึง  ๐.๐๕  ก. 
(๐.๐๐๑  ก.  ≤  e  ≤  ๐.๐๕  ก.) 
ตั้งแต ่ ๐.๑  ก.  ขึ้นไป 
(๐.๑  ก.  ≤  e) 

๑๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

๒๐  e 
 

๕๐  e 

ชั้นสาม ตั้งแต ่ ๐.๑  ก.  ถึง  ๒  ก. 
(๐.๑  ก.  ≤  e  ≤  ๒  ก.) 
ตั้งแต ่ ๕  ก.  ขึ้นไป 
(๕  ก.  ≤  e)

๑๐๐ 
 

๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

๒๐  e 
 

๒๐  e 

ชั้นส่ี ตั้งแต ่ ๕  ก.  ขึ้นไป 
(๕  ก.  ≤  e)

๑๐๐ ๑,๐๐๐ ๑๐  e 

พิกัดกําลังต่ําสุดสําหรับการแบ่งชั้นความเที่ยงชั้นสองและชั้นสามของเคร่ืองชั่ง  ที่ใช้ชั่งเพื่อประโยชน์ 
ในการคํานวณค่าธรรมเนียม  ให้มีค่าน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่งได้  ๕  e 

ข้อ ๒๒ ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองของเคร่ืองชั่ง  ให้เป็นไปตามตาราง  ดังต่อไปนี้ 

เครื่องชัง่ ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง  (e) 

ส่วนแสดงค่านํ้าหนัก  ไม่มีส่วนแสดงค่านํ้าหนักช่วยเสริม
สําหรับอ่านค่าละเอียด 

ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง = ค่าขั้นหมายมาตรา
ของเครื่องช่ัง  (d)

ส่วนแสดงค่านํ้าหนัก  มีส่วนแสดงค่าน้ําหนักช่วยเสริม
สําหรับอ่านค่าละเอียด 

ให้ผู้ผลิตเป็นผู้กําหนดค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง  
โดยให้เป็นไปตามข้อ  ๒๑  และข้อ  ๒๕  (๒) 

ไม่มีส่วนแสดงค่านํ้าหนัก ให้ผู้ผลิตเป็นผู้กําหนดค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง  
โดยให้เป็นไปตามข้อ  ๒๑

 

 II 

 III 
  IIII 

I 
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ในกรณีเคร่ืองชั่งแบบแท่นชั่งซึ่งมีพิกัดกําลังตั้งแต่  ๒๐  เมตริกตันขึ้นไป  ไม่ว่าค่าขั้นหมายมาตรา
ของเครื่องชั่งมีค่าเท่าใด  ให้ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองมีค่าเป็น  ๒๐  กิโลกรัมทุกกรณี 

ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองสําหรับเครื่องชั่งที่ได้รับคํารับรองก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๓ เคร่ืองชั่งที่ มีช่วงการชั่งหลายช่วง  ซึ่งในแต่ละช่วงการชั่งมีค่าขั้นหมายมาตรา 
ตรวจรับรองเป็น  e๑  ,  e๒  ,…  er  โดยที่  e๑  <  e๒  <...<  er  (เม่ือ  r  คือ  เลขลําดับของช่วงการชั่ง)  
ค่าพิกัดกําลังต่ําสุด  พิกัดกําลังสูงสุด  และจํานวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง  ต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๑ 

ข้อ ๒๔ เคร่ืองชั่งที่เปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้ต้องมีลักษณะเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่วงการชั่งย่อย   
 (ก) ให้ช่วงการชั่งย่อยแต่ละช่วงมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   
  ๑) ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง  ei  โดยให้  ei  +  ๑  >  ei   
  ๒) พิกัดกําลังสูงสุด  Maxi 
  ๓) พิกัดกําลังต่ําสุด  Mini  =  Maxi-๑  (สําหรับ  i  =  ๑  พิกัดกําลังต่ําสุด  Min๑ = Min) 
 (ข) จํานวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรองสําหรับช่วงการชั่งย่อย  (ni)  แต่ละช่วงเท่ากับค่า   

ที่คํานวณได้จากสูตร 
 

 
 

  โดยที่  i  คือ  เลขลําดับของช่วงการชั่งย่อย  มีค่าเป็น  ๑,  ๒,  …. 
(๒) ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง  (  ei  )  จํานวนข้ันหมายมาตราตรวจรับรองสําหรับ 

ช่วงการชั่งย่อย  (  ni  )  แต่ละช่วง  และพิกัดกําลังต่ําสุด  (Min๑)  ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นความเที่ยง 
ของเคร่ืองชั่งที่เปลี่ยนแปลงขั้นหมายมาตราได้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นความเที่ยงของเครื่องชั่ง 
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๑ 

(๓) ค่าพิกัดกําลังสูงสุดของช่วงการชั่งย่อยแต่ละช่วงซึ่งคิดเป็นสัดส่วนระหว่างพิกัดกําลังสูงสุด
ของช่วงการชั่งย่อยใด ๆ  กับค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองของช่วงการชั่งย่อยถัดไป  ต้องสอดคล้องกับ
ชั้นความเที่ยงและเป็นไปตามตาราง  ดังต่อไปนี้  ยกเว้นช่วงการชั่งย่อยช่วงสุดท้าย 

ชั้นความเที่ยง 
พิกัดกําลังสูงสุดของชว่งการช่ัง 

ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองของช่วงการช่ังย่อยถดัไป 
(Maxi  /  ei+๑) 

ชั้นหนึ่ง ≥  ๕๐,๐๐๐ 
ชั้นสอง ≥  ๕,๐๐๐ 
ชั้นสาม ≥  ๕๐๐ 
ชั้นส่ี ≥  ๕๐ 

Maxi ei ni  =   
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(๔) เคร่ืองชั่งที่เปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้  หลังจากทําการทดน้ําหนักแล้วเม่ือทําการชั่งในช่วง   
การชั่งย่อยใด  การแสดงค่าของช่วงการชั่งย่อยนั้น  ต้องมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ ๒๕ ส่วนแสดงค่าน้ําหนักช่วยเสริมสําหรับอ่านค่าละเอียดต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ใช้ส่วนแสดงค่าน้ําหนักช่วยเสริมสําหรับอ่านค่าละเอียดประกอบในเคร่ืองชั่งซึ่งมี 

ชั้นความเที่ยงชั้นหนึ่งหรือชั้นสองเท่านั้น  โดยให้ใช้เฉพาะที่จะทําให้สามารถอ่านค่าตัวเลขที่อยู่ทางขวา
ของเครื่องหมายจุดทศนิยมได้  และห้ามใช้ประกอบในเครื่องชั่งที่เปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้  ทั้งนี้   
ส่วนแสดงค่าน้ําหนักช่วยเสริมสําหรับอ่านค่าละเอียดดังกล่าว  อาจจะเป็นเครื่องมือซึ่งมีไรเดอร์  หรือ 
ส่วนที่ช่วยในการอ่านค่าน้ําหนักระหว่างข้ันหมายมาตรา  หรือส่วนช่วยแสดงค่าน้ําหนักเสริม  หรือส่วนที่
ช่วยแบ่งค่าน้ําหนักระหว่างขั้นหมายมาตราก็ได้ 

(๒) ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง  ให้มีค่ามากกว่าค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง  และ 
ไม่เกินกว่า  ๑๐  เท่าของค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง  หรือ  d < e ≤ ๑๐ d  และให้มีค่าเป็น 
สิบยกกําลัง  k  หรือ  e  =  ๑๐k  กิโลกรัม  โดยที่  k  เป็นเลขจํานวนเต็มบวก  จํานวนเต็มลบ  หรือศูนย์ 

(๓) ค่าพิกัดกําลังต่ําสุดของเคร่ืองชั่งให้คํานวณตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในข้อ  ๒๑   
โดยในสดมภ์สุดท้ายของตารางให้แทนค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองด้วยค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง 

(๔)  ในกรณีเคร่ืองชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้นหนึ่งและมีค่าขั้นหมายมาตราของเคร่ืองชั่งน้อยกว่า  
๐.๑  มิลลิกรัม  จํานวนข้ันหมายมาตราตรวจรับรองอาจน้อยกว่า  ๕๐,๐๐๐  ก็ได้ 

ข้อ ๒๖ อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการให้คํารับรองชั้นแรกและการให้คํารับรองชั้นหลัง 
ทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยให้เป็นไปตามตาราง  ดังต่อไปนี้ 

อัตรา 
เผ่ือเหลือ 
เผ่ือขาด 

น้ําหนักทีใ่ช้ทดสอบ  (m)  แสดงในหน่วยของค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง  (e) 

ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง ชั้นสาม ชั้นส่ี 
๐.๕  e ตั้งแต ่ ๐  ถึง  ๕๐,๐๐๐ 

(๐  ≤  m  ≤  ๕๐,๐๐๐) 
ตั้งแต ่ ๐  ถึง  ๕,๐๐๐ 
(๐  ≤  m  ≤  ๕,๐๐๐) 

ตั้งแต ่ ๐  ถึง  ๕๐๐ 
(๐  ≤  m  ≤  ๕๐๐) 

ตั้งแต ่ ๐  ถึง  ๕๐ 
(๐  ≤  m  ≤  ๕๐) 

๑.๐  e มากกว่า  ๕๐,๐๐๐  ถึง 
๒๐๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐  <  m  ≤   
๒๐๐,๐๐๐) 

มากกว่า  ๕,๐๐๐  ถึง  
๒๐,๐๐๐ 
(๕,๐๐๐  <  m  ≤   
๒๐,๐๐๐) 

มากกว่า  ๕๐๐  ถึง   
๒,๐๐๐ 
(๕๐๐  <  m  ≤ 
๒,๐๐๐) 

มากกว่า  ๕๐  ถึง  
๒๐๐ 
(๕๐  <  m  ≤ 
๒๐๐) 

๑.๕  e มากกว่า  ๒๐๐,๐๐๐ 
 
(๒๐๐,๐๐๐  <  m) 

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

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

มากกว่า  ๒๐๐  ถึง  
๑,๐๐๐ 
(๒๐๐  <  m  ≤   
๑,๐๐๐) 
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ข้อ ๒๗ อัตราความรู้สึกของเคร่ืองชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้นั้น  เม่ือวางน้ําหนักที่มีค่าเท่ากับ
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ค่าน้ําหนักใด ๆ  บนส่วนรับน้ําหนักของเคร่ืองชั่ง  เข็มชี้ต้องเคลื่อนไปจาก 
สภาวะสมดุลเดิมเป็นระยะอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ๑  มิลลิเมตร  สําหรับเคร่ืองชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้นหนึ่ง  หรือชั้นสอง 
(๒) ๒  มิลลิเมตร  สําหรับเคร่ืองชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้นสาม  หรือชั้นสี่  และมีพิกัดกําลังสูงสุด

ไม่เกิน  ๓๐  กิโลกรัม 
(๓) ๕  มิลลิเมตร  สําหรับเคร่ืองชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้นสาม  หรือชั้นสี่  และมีพิกัดกําลังสูงสุด

มากกว่า  ๓๐  กิโลกรัม 
ข้อ ๒๘ อัตราการตอบสนองของเคร่ืองชั่งในการทดสอบดิสคริมิเนชันให้มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีที่เป็นเคร่ืองชั่งที่แสดงค่าแบบแอนะล็อก  เม่ือเพิ่มหรือลดน้ําหนักที่มีค่าเท่ากับ 

ค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของน้ําหนักที่ทดสอบ  เคร่ืองชั่งต้องแสดงค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
ไม่น้อยกว่า  ๐.๗  เท่า  ของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง   

(๒) กรณีที่เป็นเคร่ืองชั่งที่แสดงค่าแบบดิจิทัล  เม่ือเพิ่มหรือลดน้ําหนักที่มีค่าเท่ากับ  ๑.๔  เท่า
ของค่าขั้นหมายมาตราของเคร่ืองชั่ง  เคร่ืองชั่งต้องแสดงค่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ข้อ ๒๙ ความแตกต่างของการแสดงค่าของเคร่ืองชั่งในการทดสอบความสามารถในการทําซ้ําได้  
ต้องมีค่าไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของน้ําหนักที่ทดสอบนั้น 

ข้อ ๓๐ ความแตกต่างของการแสดงค่าของเคร่ืองชั่งในการทดสอบวางน้ําหนักที่ตําแหน่งต่าง  ๆ  
ต้องต่างกันไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของน้ําหนักที่ทดสอบนั้น  และการแสดงค่า   
เม่ือวางน้ําหนักที่แต่ละตําแหน่งต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดนั้นด้วย 

ข้อ ๓๑ ในการแสดงค่าน้ําหนัก   
(๑) เคร่ืองชั่งที่มีส่วนแสดงค่าหลายส่วน  ส่วนแสดงค่าน้ําหนักทุกส่วนต้องแสดงค่าน้ําหนักต่างกัน  

ไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับน้ําหนักนั้น   
(๒) การแสดงค่าแบบดิจิทัล  ค่าที่แสดงที่ส่วนแสดงค่าทุกส่วนต้องตรงกัน 
ข้อ ๓๒ เคร่ืองชั่งสปริงต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การแสดงค่าผลการชั่ง   
 (ก) ส่วนแสดงค่าต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้ในการชั่ง   
 (ข) ค่าขั้นหมายมาตราให้แสดงเป็นค่า  ๑ × ๑๐k  ๒ × ๑๐k  หรือ  ๕ × ๑๐k  โดยที่  k  

เป็นเลขจํานวนเต็มบวก  จํานวนเต็มลบ  หรือศูนย์ 
(๒) ขั้นหมายมาตราที่หน้าปัดต้องแสดงให้เห็นเด่นชัด  ความกว้างของข้ันหมายมาตรา 

ต้องไม่ใหญ่กว่าช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตรา  และช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราต้องมีระยะห่างกัน 
ไม่น้อยกว่า  ๑  มิลลิเมตร 
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(๓) ขั้นหมายมาตราศูนย์และขั้นหมายมาตราที่แสดงค่าพิกัดกําลังสูงสุดต้องห่างกันไม่น้อยกว่า  
๒  เซนติเมตร  และต้องไม่มีที่ก้ันเข็มชี้อัตราน้ําหนัก 

(๔) หน้าปัดแสดงขั้นหมายมาตรา  ต้องมีสองหน้าปัดโดยตรึงติดแน่นกับตัวเคร่ือง  และหน้าปัด
ทั้งสองต้องหันหน้าออกในทิศทางตรงกันข้าม  ยกเว้นเคร่ืองชั่งสปริงที่มีพิกัดกําลังไม่เกิน  ๑  กิโลกรัม   
จะมีหน้าปัดเดียวโดยตรึงติดแน่นกับตัวเคร่ืองก็ได้ 

(๕) ให้มีตะก่ัวตรึงหน้าปัดติดกับตัวเคร่ือง  โดยปลายข้างหนึ่งทะลุหน้าปัดขึ้นมา  สําหรับ
ประทบัเคร่ืองหมายคํารับรองของสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา 

(๖) เข็มชี้อัตราน้ําหนักต้องยาวถึงขั้นหมายมาตราที่สั้นที่สุด  มีขนาดความกว้างโดยประมาณ
เท่ากับความกว้างของข้ันหมายมาตรา  และอยู่ในลักษณะที่จะชี้ขั้นหมายมาตราได้โดยชัดเจน  ทั้งปลายเข็ม 
ต้องมีระยะห่างจากระนาบของขั้นหมายมาตราไม่เกิน  ๕  มิลลิเมตร 

(๗) ถาดรับของชั่งให้ทําด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดที่สํานักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติ 
ที่ใช้แทนกันได้  และห้ามทาสี 

(๘) กรณีที่ เคร่ืองชั่งมีส่วนตั้งศูนย์  ส่วนตั้งศูนย์นั้นต้องสามารถปรับเข็มชี้อัตราน้ําหนัก 
ให้เบ่ียงเบนไปจากศูนย์ได้ไม่เกินร้อยละ  ๕  ของพิกัดกําลังสูงสุดของเคร่ืองชั่ง 

(๙) เคร่ืองชั่งสปริงต้องมีที่สําหรับผนึก  ประทับ  หรือแสดงเคร่ืองหมายคํารับรอง  เพื่อป้องกัน
การปรับเปลี่ยน  แก้ไข  ดัดแปลงภายหลังการตรวจรับรองแล้ว 

(๑๐) เคร่ืองชั่งสปริงที่มีแผ่นฝาประกับข้าง  จะต้องมีลักษณะที่สามารถป้องกันการเปิดฝาประกับข้างได้
โดยใช้ลวดยํ้าตะก่ัวหัวท้ายยึดติดตรึงฝาประกับข้างทั้งสองด้านไว้กับตัวเครื่องชั่งสปริง 

(๑๑) เคร่ืองชั่งสปริงที่มีแผ่นเหล็กฝาประกับด้านบนเคร่ืองชั่งสปริงที่เป็นส่วนตั้งศูนย์  ต้องติดแน่นถาวร
กับตัวเคร่ืองชั่งสปริง  ไม่สามารถหมุนคลายออกได้ 

(๑๒) ดุมเข็มชี้อัตราน้ําหนักต้องยึดติดแน่นกับเข็มชี้อัตราน้ําหนักให้ทําเป็นเหลี่ยม  และใช้หมุดยํ้าแกน
ให้แน่นติดกับเข็มชี้อัตราน้ําหนัก  เพื่อมิให้เข็มชี้อัตราน้ําหนักหลวมคลอนได้ 

(๑๓) ถ้าเป็นเคร่ืองชั่งสปริงชนิดแขวน  ซึ่งมีถาดสําหรับรับของชั่งอยู่ใต้หน้าปัด  ต้องให้ถาดห้อย
ห่างจากห่วงที่เคร่ือง  จะใช้ขอแทนห่วงสําหรับเก่ียวถาดไม่ได้  แต่ถ้าเคร่ืองชั่งใดมีขอสําหรับเก่ียวของชั่ง  
จะให้ถาดรับของชั่งเก่ียวกับขออีกต่อหนึ่งไม่ได้   

(๑๔) เคร่ืองชั่งสปริงต้องมีพิกัดกําลังไม่เกิน  ๖๐  กิโลกรัม 
(๑๕) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการให้คํารับรองชั้นแรกและการตรวจสอบ  ตามเกณฑ์ของ

พิกัดกําลังและค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองของเคร่ืองชั่งสปริงทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย  ให้เป็นไปตามตาราง  
ดังต่อไปนี้ 
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พิกัด
กําลัง 

ค่าขั้นหมาย
มาตราตรวจ 
รับรอง  (e) 

พิกัดกําลังต่ําสุด 
(Min)  ไม่น้อย

กว่า 
น้ําหนักทีใ่ช้ทดสอบ 

อัตราเผ่ือเหลือ 
เผ่ือขาดสําหรับ 
การให้คํารับรอง 

อัตราเผ่ือเหลือ 
เผ่ือขาดสําหรับ 
การตรวจสอบ 

๓  กก. ๑๐  ก. ๑๐๐  ก. ไม่เกิน  ๐.๕  กก. ๕  ก. ๘  ก. 
เกิน  ๐.๕  กก.  ขึ้นไป ๑๐  ก. ๑๕  ก. 

๗  กก. ๒๐  ก. ๒๐๐  ก. ไม่เกิน  ๑  กก. ๑๐  ก. ๑๕  ก. 
เกิน  ๑  กก.  ขึน้ไป ๒๐  ก. ๓๐  ก. 

๑๕  กก. ๑๐๐  ก. ๕๐๐  ก. ไม่เกิน  ๒.๕  กก. ๒๕  ก. ๓๘  ก. 
เกิน  ๒.๕  กก.  ขึ้นไป ๕๐  ก. ๗๕  ก. 

๒๐  กก. ๑๐๐  ก. ๕๐๐  ก. ไม่เกิน  ๒.๕  กก. ๒๕  ก. ๓๘  ก. 
เกิน  ๒.๕  กก.  ขึ้นไป ๕๐  ก. ๗๕  ก. 

๓๕  กก. ๑๐๐  ก. ๑  กก. ไม่เกิน  ๕  กก. ๕๐  ก. ๗๕  ก. 
เกิน  ๕  กก.  ขึน้ไป ๑๐๐  ก. ๑๕๐  ก. 

๖๐  กก. ๒๐๐  ก. ๒  กก. ไม่เกิน  ๑๐  กก. ๑๐๐  ก. ๑๕๐  ก. 
เกิน  ๑๐  กก.  ขึ้นไป ๒๐๐  ก. ๓๐๐  ก. 

เคร่ืองชั่งสปริงที่มีพิกัดกําลังไม่เกิน  ๑  กิโลกรัม  ให้ถือว่าเป็นเคร่ืองชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้นสี่ 
ข้อ ๓๓ เคร่ืองชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   
(๑) แบบแสดงค่าเองไม่ได้ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องชั่งสตีลยาร์ด  และมีลักษณะ  

ดังต่อไปนี้   
 (ก) มีคันชั่ง  ๒  คัน  ตรึงติดแน่นกับฐานของเครื่องชั่ง  ในลักษณะที่ถอดออกจาก

ตัวเคร่ืองได้ยาก  ประกอบด้วย 
  ๑) คันชั่งตัวล่าง  ใช้หาน้ําหนักและอัตราส่วนร้อยละของส่ิงสกปรก  โดยด้านบน

ของคันชั่งมีขั้นหมายมาตราแสดงอัตราน้ําหนักตั้งแต่  ๐  กิโลกรัมถึง  ๕  กิโลกรัม  ช่องว่างระหว่าง 
ขั้นหมายมาตราห่างกันขั้นละ  ๓.๕  เซนติเมตร  และบอกอัตราขั้นหมายมาตราละ  ๐.๕  กิโลกรัม   
ที่ด้านล่างของคันชั่งมีขั้นหมายมาตราแสดงอัตราส่วนร้อยละของสิ่งสกปรกตั้งแต่อัตราส่วนร้อยละ  ๐   
ถึงอัตราส่วนร้อยละ  ๖๐  ช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราห่างกันขั้นละ  ๓.๕  มิลลิเมตร  และ 
บอกอัตราส่วนร้อยละข้ันหมายมาตราละ  ๑  โดยขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ  ๐  ต้องตรงกับ
ขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตรานํ้าหนัก  ๕  กิโลกรัม  และขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราร้อยละ  ๖๐   
ต้องตรงกับขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราน้ําหนัก  ๒  กิโลกรัม 

  ๒) คันชั่งตัวบน  ใช้หาน้ําหนักของหัวมันในน้ําและอัตราส่วนร้อยละของแป้ง 
ในหัวมันด้านบนของคันชั่งมีขั้นหมายมาตราแสดงอัตรานํ้าหนักตั้งแต่  ๐  กรัมถึง  ๗๕๐  กรัม   
ช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราห่างกันขั้นละ  ๑  เซนติเมตร  และบอกอัตราขั้นหมายมาตราละ  ๑๐  กรัม   
ที่ด้านล่างของคันชั่งมีขั้นหมายมาตราแสดงอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันตั้งแต่อัตราส่วนร้อยละ  ๑๐  
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ถึงอัตราส่วนร้อยละ  ๓๔  ช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราห่างกันขั้นละ  ๑.๙๕  มิลลิเมตร  และบอก
อัตราส่วนร้อยละข้ันหมายมาตราละ  ๐.๑  โดยขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ  ๑๐  ต้องตรงกับ
ขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราน้ําหนัก  ๒๘๐  กรัม  และข้ันหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ  ๓๐  
ต้องตรงกับขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราน้ําหนัก  ๖๗๐  กรัม 

 (ข) มีส่วนรับน้ําหนัก  ๒  อันซึ่งมีลักษณะที่น้ําสามารถไหลผ่านได้สะดวก  ส่วนรับน้ําหนัก
อันบนใช้สําหรับชั่งหัวมันในอากาศ  ส่วนรับน้ําหนักอันล่างใช้สําหรับชั่งหัวมันในน้ํา  ส่วนรับน้ําหนักทั้งสองอัน
แขวนห้อยต่อกันในลักษณะที่ไม่สามารถถอดออกจากกันได้ 

 (ค) มีส่วนตั้งศูนย์อยู่บนคันชั่งตัวล่างค่อนไปทางหัวของคันชั่ง 
 (ง) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการให้คํารับรองชั้นแรกและการให้คํารับรองชั้นหลัง

ของเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน  ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ๑/๒๐๐  ของน้ําหนักที่ใช้ทดสอบ  สําหรับกรณีอัตราน้ําหนักไม่เกินหนึ่งในห้า

ของพิกัดกําลังสูงสุด 
  ๒) ๑/๕๐๐  ของน้ําหนักที่ใช้ทดสอบ  สําหรับกรณีอัตราน้ําหนักเกินหนึ่งในห้า 

ของพิกัดกําลังสูงสุด 
 (จ) ให้นําความในข้อ  ๑๗  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  และ  

(๑๑)  มาใช้บังคับกับเคร่ืองชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันโดยอนุโลม   
(๒) แบบแสดงค่าได้เองมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   
 (ก) มีพิกัดกําลังสูงสุด  ๕,๗๕๐  กรัม  และมีค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งไม่เกิน  ๑๐  กรัม 
 (ข) สามารถแสดงอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันตั้งแต่อัตราส่วนร้อยละ  ๑๐   

ถึงอัตราส่วนร้อยละ  ๓๔ 
 (ค) มีส่วนรับน้ําหนักที่มีลักษณะที่น้ําสามารถไหลผ่านได้สะดวก   
 (ง) การแสดงค่าน้ําหนักชั่งในอากาศและอัตราส่วนร้อยละของสิ่งสกปรกให้เป็น  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) เคร่ืองชั่งต้องแสดงอัตราน้ําหนักตั้งแต่  ๐  กรัม  ถึง  ๕,๗๕๐  กรัม  และมีค่า 

ขั้นหมายมาตราของเคร่ืองชั่งไม่เกิน  ๑๐  กรัม 
  ๒) เคร่ืองชั่งต้องแสดงอัตราส่วนร้อยละของสิ่งสกปรกตั้งแต่อัตราส่วนร้อยละ  ๐   

ถึงอัตราส่วนร้อยละ  ๖๐  โดยต้องแสดงอัตราส่วนร้อยละของสิ่งสกปรก  ขั้นละ  ๑   
  ๓) โดยที่ขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ  ๐  ต้องเท่ากับขั้นหมายมาตรา 

ที่แสดงอัตราน้ําหนัก  ๕  กิโลกรัม  และข้ันหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ  ๖๐  ต้องเท่ากับ 
ขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราน้ําหนัก  ๒  กิโลกรัม 

 (จ) การแสดงค่าน้ําหนักของหัวมันในน้ําและอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันให้เป็น  
ดังต่อไปนี้ 
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  ๑) เคร่ืองชั่งต้องแสดงอัตราน้ําหนักตั้งแต่  ๐  กรัม  ถึง  ๗๕๐  กรัม  และมีค่า 
ขั้นหมายมาตราของเคร่ืองชั่งไม่เกิน  ๑๐  กรัม 

  ๒) เคร่ืองชั่งต้องแสดงอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันตั้งแต่อัตราส่วนร้อยละ  ๑๐  
ถึงอัตราส่วนร้อยละ  ๓๔  โดยแสดงอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน  ขั้นละ  ๐.๑ 

  ๓) โดยที่ขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ  ๑๐  ต้องเท่ากับขั้นหมายมาตรา  
ที่แสดงอัตราน้ําหนัก  ๒๘๐  กรัม  และขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ  ๓๐  ต้องเท่ากับ 
ขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราน้ําหนัก  ๖๗๐  กรัม 

 (ช) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการให้คํารับรองชั้นแรกและการให้คํารับรองชั้นหลัง
ของเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน  ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย  ดังต่อไปนี้ 

  ๑) ๑/๒๐๐  ของน้ําหนักที่ใช้ทดสอบ  สําหรับกรณีอัตราน้ําหนักไม่เกินหนึ่งในห้า
ของพิกัดกําลังสูงสุด 

  ๒) ๑/๕๐๐  ของน้ําหนักที่ใช้ทดสอบ  สําหรับกรณีอัตราน้ําหนักเกินหนึ่งในห้า 
ของพิกัดกําลังสูงสุด 

 (ซ) ให้นําความในข้อ  ๑๖  มาใช้บังคับกับเคร่ืองชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน  
โดยอนุโลม   

ส่วนที่  ๒ 
เคร่ืองชั่งอัตโนมัติ 

 
 

ข้อ  ๓๔  ในส่วนนี้ 
“ส่วนแสดงค่ารวม”  หมายความว่า  ส่วนที่แสดงค่าผลรวมของน้ําหนักของสิ่งของที่ถูกชั่ง 

ผ่านเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงหรือเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ 
“ส่วนแสดงค่ารวมหลัก”  หมายความว่า  ส่วนแสดงค่าน้ําหนักรวมทั้งหมดของสิ่งของที่ถูกชั่ง

ผ่านเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงหรือเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ 
“ส่วนแสดงค่ารวมย่อย”  หมายความว่า  ส่วนแสดงค่าน้ําหนักรวมของสิ่งของที่ถูกชั่งภายใน 

ช่วงระยะเวลาหน่ึงหรือที่ถูกชั่งติดต่อกันตามจํานวนคร้ังที่กําหนด 
“ส่วนแสดงค่ารวมเสริม”  หมายความว่า  ส่วนแสดงค่าซึ่งมีค่าขั้นหมายมาตรามากกว่า 

ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมหลัก  และใช้ในการแสดงค่าน้ําหนักของสิ่งของที่ถูกชั่งผ่าน 
เคร่ืองชั่งสายพานลาํเลียงหรือเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์  ในระยะเวลายาวนานช่วงหนึ่ง 

“ค่าขั้นหมายมาตรารวมผล”  หมายความว่า  ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมหลัก  
หรือส่วนแสดงค่ารวมย่อย 

“อัตราการไหลสูงสุด”  หมายความว่า  อัตราการไหลสูงสุดของสิ่งของที่ชั่งเม่ือเครื่องชั่ง   
อยู่ในขณะทําการชั่งที่พิกัดกําลังสูงสุดของส่วนชั่งน้ําหนักและด้วยความเร็วสายพานสูงสุด 
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“อัตราการไหลต่ําสุด”  หมายความว่า  อัตราการไหลต่ําสุดที่เคร่ืองชั่งจะให้ผลการชั่งที่ถูกต้อง 
“น้ําหนักชั่งรวมได้ต่ําสุด”  หมายความว่า  น้ําหนักรวมของส่ิงของที่น้อยที่สุดที่เคร่ืองชั่งสายพานลําเลียง

หรือเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์สามารถชั่งและรวมผลการชั่งได้โดยมีความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ไม่เกินกว่า 
ที่ควรจะนาํเคร่ืองชั่งไปใช้ 

“ส่วนควบคุมการแสดงค่า”  หมายความว่า  ส่วนแสดงค่าที่สามารถใช้เป็นเครื่องชั่งสําหรับ
ทดสอบความถูกต้องของเคร่ืองชั่งแบบฮอปเปอร์  เม่ือทดสอบด้วยน้ําหนักของสิ่งของที่ชั่งจริง 

“ค่าขั้นหมายมาตราควบคุม”  หมายความว่า  ค่าที่แสดงเป็นหน่วยของน้ําหนักของส่วนควบคุม
การแสดงค่า 

“รอบการชั่ง”  หมายความว่า  ลําดับขั้นตอนการชั่งน้ําหนักตั้งแต่การป้อนสิ่งของที่ต้องการชั่ง
คร้ังหนึ่งลงสู่ส่วนรับน้ําหนัก  การดําเนินการชั่ง  และการส่งจ่ายสิ่งของที่ผ่านการชั่งออกไปรวมไว้ในที่เดียวกัน 

ข้อ ๓๕ เคร่ืองชั่งอัตโนมัติชนิดเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ความเที่ยงของเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียง  แบ่งเป็น  ๓  ชั้น  ได้แก่ 
 (ก) ชั้น  ๐.๕ 
 (ข) ชั้น  ๑ 
 (ค) ชั้น  ๒ 
(๒) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด   
 (ก) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยให้เป็นไปตามตาราง  ดังต่อไปนี้ 

ช้ันความเที่ยง 

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 
เป็นร้อยละของน้ําหนักที่ใช้ทดสอบทั้งหมด 

สําหรับการให้คํารับรองช้ันแรก 
และการให้คํารับรองช้ันหลัง สําหรับการตรวจสอบ 

๐.๕ ๐.๒๕ ๐.๕ 
๑ ๐.๕ ๑.๐ 
๒ ๑.๐ ๒.๐ 

 (ข) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม  (ก)  ให้ใช้ในกรณีที่สิ่งของที่ชั่งมีค่าไม่น้อยกว่าน้ําหนัก 
ชั่งรวมได้ต่ําสุด  และหากอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เป็นตัวเลขลงตัวตามค่าขั้นหมายมาตรารวมผล 
ให้ทําการปัดค่าให้ใกล้เคียงที่สุดกับค่าขั้นหมายมาตรารวมผล 

(๓) ส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าใด ๆ  ซึ่งมีค่าขั้นหมายมาตราเท่ากันต้องแสดงค่าผลการชั่งตรงกัน 
(๔) ค่าต่ําสุดของน้ําหนักชั่งรวมได้ต่ําสุด  ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่มากที่สุดของค่าต่อไปนี้ 
 (ก) ร้อยละ  ๒  ของน้ําหนักชั่งได้รวมท้ังหมดภายในระยะเวลา  ๑  ชั่วโมง  ที่อัตรา 

การไหลสูงสุด 
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 (ข) น้ําหนักรวมที่ได้จากการชั่งโดยสายพานลําเลียงหมุนจํานวน  ๑  รอบ  ที่อัตรา 
การไหลสูงสุด 

 (ค) ค่าน้ําหนักที่ได้ต้องสอดคล้องกับค่าขั้นหมายมาตรารวมผลและเป็นไปตามตาราง 
ที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

ช้ันความเที่ยง ค่านํ้าหนักที่เป็นจํานวนเท่าของ 
ค่าขั้นหมายมาตรารวมผล   

๐.๕ ๘๐๐ 
๑ ๔๐๐ 
๒ ๒๐๐ 

(๕) อัตราการไหลต่ําสุด   
 (ก) เคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงชนิดมีความเร็วสายพานอัตราเดียว  ต้องมีค่าอัตราการไหลต่ําสุด

ไม่เกินร้อยละ  ๒๐  ของอัตราการไหลสูงสุด  ในกรณีหลังการติดตั้งทดสอบใช้งานแล้ว  ค่าอัตราการไหลต่ําสุด 
ต้องไม่เกินร้อยละ  ๓๕  ของอัตราการไหลสูงสุด 

 (ข) เคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงชนิดที่ปรับเปล่ียนความเร็วสายพานได้  และมีความเร็ว
สายพานหลายอัตรา  ต้องมีค่าอัตราการไหลต่ําสุดน้อยกว่าร้อยละ  ๒๐  ของอัตราการไหลสูงสุด  และ 
ค่าน้ําหนักสุทธิขณะใด ๆ  บนส่วนชั่งน้ําหนักต้องมีค่าไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๒๐  ของพิกัดกําลังสูงสุด 

(๖) ถ้ามีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อความถูกต้องของเครื่องชั่งสายพานลําเลียง  เช่น  การเปลี่ยนแปลง
ความเร็วสายพาน  ความเที่ยงตรงของการตั้งศูนย์  การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ  และการเปลี่ยนแปลง 
แรงดันหรือความถี่ของกระแสไฟฟ้า  สํานักงานกลางอาจกําหนดวิธีการทดสอบเพิ่มเติมได้  เพื่อหาความคลาดเคล่ือน
ของเครื่องชั่งสายพานลําเลียงที่เกิดจากปัจจยันั้น 

(๗) ความสามารถในการทําซ้ําได้หรือผลต่างระหว่างความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของการชั่ง 
หลาย ๆ  คร้ังติดต่อกันด้วยสภาวะนํ้าหนักชั่งเดียวกัน  โดยมีสภาวะแวดล้อมของส่วนรับน้ําหนักเหมือนกัน   
ต้องมีค่าไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กําหนดไว้ใน  (๒)   

(๘) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการทดสอบการแสดงค่าศูนย์  เม่ือสายพานลําเลียงหมุนครบ
หนึ่งรอบ  การเปล่ียนแปลงของการแสดงค่าศูนย์เม่ือไม่มีน้ําหนักสิ่งของบนสายพานลําเลียงต้องไม่แสดง 
ค่าเกินกว่าค่าน้ําหนักรวมที่อัตราการไหลสูงสุดภายในช่วงระยะเวลาทดสอบ  ซึ่งคํานวณเป็นร้อยละ  
ดังต่อไปนี้   

 (ก) ร้อยละ  ๐.๐๕ สําหรับเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น  ๐.๕ 
 (ข) ร้อยละ  ๐.๑ สําหรับเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น  ๑ 
 (ค) ร้อยละ  ๐.๒ สําหรับเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น  ๒ 
(๙) ดิสคริมิเนชันของส่วนแสดงค่า  ใช้สําหรับการตั้งศูนย์  โดยทําการทดสอบให้สายพาน 

หมุนครบจํานวนรอบและใช้ช่วงระยะเวลา  ๓  นาที  เม่ือใส่น้ําหนักลงหรือเอานํ้าหนักออกจากส่วนรับน้ําหนัก
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ของเครื่องชั่งสายพานลําเลียง  เคร่ืองชั่งต้องสามารถแสดงค่าแตกต่างจากการแสดงค่าศูนย์เม่ือไม่มีน้ําหนัก  
มีค่าเท่ากับร้อยละของพิกัดกําลังสูงสุด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ร้อยละ  ๐.๐๕ สําหรับเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น  ๐.๕ 
 (ข) ร้อยละ  ๐.๑ สําหรับเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น  ๑ 
 (ค) ร้อยละ  ๐.๒ สําหรับเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น  ๒ 

(๑๐) การเข้าสู่สภาวะเสถียรของศูนย์  ในกรณีที่ทําการตั้งศูนย์แล้ว  เม่ือทําการชั่งโดยไม่มี
น้ําหนักสิ่งของบนสายพาน  ผลต่างระหว่างผลการแสดงการชั่งของค่าที่มากที่สุดและน้อยที่สุดจากการชั่ง
ในจํานวน  ๕  คร้ังติดต่อกัน  โดยมีระยะเวลาในการชั่งแต่ละครั้ง  ๓  นาที  ต้องไม่เกินค่าน้ําหนักรวม 
ในระยะเวลา  ๑  ชั่วโมงที่อัตราการไหลสูงสุด  ซึ่งคํานวณเป็นร้อยละ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ร้อยละ  ๐.๐๐๑๘ สําหรับเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น  ๐.๕ 
 (ข) ร้อยละ  ๐.๐๐๓๕ สําหรับเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น  ๑ 
 (ค) ร้อยละ  ๐.๐๐๗๐ สําหรับเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น  ๒ 

(๑๑) การเปล่ียนแปลงสูงสุดระหว่างการทดสอบการแสดงค่าศูนย์  เม่ือน้ําหนักชั่งรวมได้ต่ําสุด 
มีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าน้ําหนักรวมเม่ือสายพานลําเลียงหมุนครบ  ๓  รอบที่อัตราการไหลสูงสุด   
การทดสอบการแสดงค่าศูนย์ตาม  (๘)  ส่วนแสดงค่ารวมต้องไม่เปลี่ยนแปลงค่าที่แสดงไว้จากเม่ือเร่ิมต้น
เกินกว่าค่าน้ําหนักรวมที่อัตราการไหลสูงสุด  ซึ่งคํานวณเป็นร้อยละ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ร้อยละ  ๐.๑๘ สําหรับเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น  ๐.๕ 
 (ข) ร้อยละ  ๐.๓๕ สําหรับเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น  ๑ 
 (ค) ร้อยละ  ๐.๗ สําหรับเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น  ๒ 

(๑๒) เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน  ให้เคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ขณะทําการชั่ง  ส่วนแสดงค่ารวมหลัก  ต้องไม่สามารถปรับไปแสดงค่าศูนย์ได้   
 (ข) ส่วนทํางานต่าง ๆ  ของเครื่องชั่งสายพานลําเลียงเมื่ออยู่ในตําแหน่งพักต้องไม่สามารถ

ทํางานได้ 
 (ค) ส่วนแสดงค่าแบบรีโมต  เม่ือเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงทําการชั่งเกินกว่าช่วงการชั่ง

ตาม  (๑๔)  เคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงต้องแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นหรือส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง 
(๑๓) ส่วนแสดงค่ารวมและส่วนพิมพ์ค่า 
 (ก) ผลการชั่งที่แสดงโดยส่วนแสดงค่ารวมและส่วนพิมพ์ค่า  ต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์

ของหน่วยที่ใช้ในการชั่งกํากับให้เข้าใจง่ายและอ่านได้ชัดเจน 
 (ข) ค่าขั้นหมายมาตราให้แสดงเป็นค่า  ๑ × ๑๐k   ๒ × ๑๐k  หรือ  ๕ × ๑๐k   โดยที่  k  

เป็นเลขจํานวนเต็มบวก  จํานวนเต็มลบ  หรือศูนย์ 
 (ค) ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมย่อย  ต้องมีค่าเท่ากับค่าขั้นหมายมาตรา  

ของส่วนแสดงค่ารวมหลัก 
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 (ง) ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมเสริม  ต้องมีค่าอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ  ๑๐  เท่า
ของค่าขั้นหมายมาตรารวมผล   

 (จ) พิสัยการแสดงค่าของเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงต้องมีส่วนแสดงค่ารวมอย่างน้อย 
หนึ่งส่วนที่มีขีดความสามารถในการแสดงค่าเท่ากับปริมาณน้ําหนักสิ่งของที่ทําการชั่งในช่วงระยะเวลา  
๑๐  ชั่วโมง  ที่อัตราการไหลสูงสุด 

 (ฉ) ส่วนแสดงค่ารวม  ต้องติดตั้งเชื่อมต่อกับส่วนพิมพ์ค่าอย่างถาวร 
(๑๔) เคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงต้องแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นหรือส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง   

เม่ือเครื่องชั่งสายพานลําเลียงทําการชั่งเกินกว่าช่วงการชั่ง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) น้ําหนักที่ชั่งขณะนั้นมีค่าสูงกว่าพิกัดกําลังสูงสุด   
 (ข) อัตราการไหลมีค่าสูงกว่าค่าอัตราการไหลสูงสุดหรือต่ํากว่าอัตราการไหลต่ําสุด 

(๑๕) ส่วนตั้งศูนย์  ช่วงการตั้งศูนย์ของเครื่องชั่งสายพานลําเลียงต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ  ๔   
ของพิกัดกําลังสูงสุด   

(๑๖) ส่วนตั้งศูนย์ก่ึงอัตโนมัติ   
 (ก) ต้องตั้งศูนย์ได้เม่ือสายพานหมุนครบจํานวนรอบ 
 (ข) ต้องแสดงสภาวะสิ้นสุดการทํางานของการตั้งศูนย์ 
 (ค) ต้องแสดงขอบเขตของการปรับค่าได้   

(๑๗) ส่วนตั้งศูนย์อัตโนมัติ  นอกจากต้องมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ใน  (๑๖)  แล้ว  ต้องมีลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ต้องสามารถทําให้หยุดการทํางานได้ระหว่างทําการทดสอบความถูกต้องของเครื่องชั่ง   
 (ข) ถ้าเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงมีส่วนตั้งศูนย์อัตโนมัติ  เคร่ืองชั่งนั้นต้องมีระบบป้องกัน

การตั้งศูนย์ขณะที่อยู่ในขั้นตอนการชั่ง 
(๑๘) ส่วนถ่ายทอดสัญญาณการเคลื่อนที่ 
 (ก) ต้องสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องในขณะที่เคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงทํางานไม่ว่า 

จะมีสิ่งของบนเคร่ืองชั่งนั้นหรือไม่ก็ตาม 
 (ข) สัญญาณวัดต้องมีค่าสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของสายพานและไม่เกินความยาว 

ช่วงการชั่งน้ําหนัก   
 (ค) ต้องจัดให้มีที่ผนึกสําหรับส่วนปรับแต่งของส่วนถ่ายทอดสัญญาณการเคลื่อนที่ 

(๑๙) เคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงที่มีส่วนรับน้ําหนักชนิดอินคลูซิฟออฟคอนเวเยอร์  สายพานลําเลียง 
ตอ้งมีรูปทรงที่คงรูป 

(๒๐) ความลาดเอียงของแนวลูกกลิ้งรับสายพาน  ต้องไม่ทําให้สิ่งของที่อยู่บนสายพานเกิดการลื่นไถล 
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(๒๑) ความเร็วของสายพานขณะทําการชั่งต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) สําหรับเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงชนิดมีความเร็วสายพานอัตราเดียว  ความเร็วของสายพาน

ต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ  ๕  ของความเร็วระบุ 
 (ข) สําหรับเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงชนิดที่ปรับเปล่ียนความเร็วสายพานได้  ความเร็วสายพาน

ต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ  ๕  ของความเร็วที่ตั้งค่าไว้ 
(๒๒) ถ้าความยาวช่วงการชั่งน้ําหนักสามารถปรับได้  ต้องมีที่ผนึกสําหรับปรับค่าความยาวนั้น 
(๒๓) ต้องมีระบบป้องกันไม่ให้เคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงชั่งน้ําหนักเกินพิกัดกําลังสูงสุด 
(๒๔) สามารถป้องกันการรบกวนของสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  และคลื่นความถ่ีวิทยุ  ไม่ให้มีผล

ต่อความแม่นยําของเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียง  ส่วนแสดงค่า  ส่วนบันทึกค่า  และส่วนพิมพ์ค่า 
(๒๕) เคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงต้องแสดงรายละเอียด  ดังต่อไปนี้  ไว้บนตัวเคร่ืองโดยต้อง 

ทําให้อ่านง่ายชัดเจน  และลบเลือนยาก   
 (ก) ชั้นความเที่ยง 
 (ข) ค่าขั้นหมายมาตรารวมผล   
 (ค) อัตราการไหลสูงสุด   
 (ง) อัตราการไหลต่ําสุด   
 (จ) น้ําหนักชั่งรวมได้ต่ําสุด   
 (ฉ) พิกัดกําลังสูงสุด   
 (ช) ความยาวช่วงการชั่งน้ําหนัก  สําหรับเคร่ืองชั่งที่มีส่วนรับน้ําหนักชนิดเวเทเบ้ิล   
 (ซ) ความเร็วระบุหรือพิสัยความเร็วสายพาน 

(๒๖) ให้นําความในข้อ  ๑๖  (๑๔)  มาใช้บังคับกับเคร่ืองชั่งสายพานลําเลียงที่มีส่วนประกอบ 
เป็นอิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๖ เคร่ืองชั่งอัตโนมัติชนิดเคร่ืองชั่งแบบฮอปเปอร์ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ความเที่ยงของเคร่ืองชั่งแบบฮอปเปอร์  แบ่งเป็น  ๔  ชั้น  ได้แก่   
 (ก) ชั้น  ๐.๒ 
 (ข) ชั้น  ๐.๕ 
 (ค) ชั้น  ๑ 
 (ง) ชั้น  ๒ 
(๒) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด   
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 (ก) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยให้เป็นไปตามตาราง  ดังต่อไปนี้ 

ชั้นความเที่ยง 

อัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาด 
เป็นร้อยละของนํ้าหนักทีใ่ช้ทดสอบทั้งหมด 

สําหรับการให้คํารับรองช้ันแรก 
และการให้คํารบัรองช้ันหลัง สําหรับการตรวจสอบ 

ชั้น  ๐.๒ ๐.๑๐ ๐.๒ 
ชั้น  ๐.๕ ๐.๒๕ ๐.๕ 
ชั้น  ๑ ๐.๕ ๑.๐ 
ชั้น  ๒ ๑.๐ ๒.๐ 

 (ข) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม  (ก)  ให้ใช้ในกรณีที่สิ่งของที่ชั่งมีค่าไม่น้อยกว่าน้ําหนักชั่ง
รวมได้ต่ําสุด  และหากอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เป็นตัวเลขลงตัวตามค่าขั้นหมายมาตรารวมผล  ให้ทําการ  
ปัดค่าให้ใกล้เคียงที่สุดกับค่าขั้นหมายมาตรารวมผล 

 (ค) ถ้าเครื่องชั่งสามารถทํางานแบบไม่อัตโนมัติได้  ให้ทดสอบความถูกต้องของเคร่ืองชั่ง
โดยใช้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กําหนดไว้สําหรับเคร่ืองชั่งไม่อัตโนมัติ 

(๓) การแสดงผลการชั่งและค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมและส่วนพิมพ์ค่า   
ให้นําความในข้อ  ๓๕  (๑๓)  (ก)  และ  (ข)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๔) ค่าขั้นหมายมาตรารวมผลต้องมีค่า  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๐.๐๑  ของพิกัดกําลังสูงสุด   
 (ข) ไม่มากกว่าร้อยละ  ๐.๒  ของพิกัดกําลังสูงสุด   
(๕) น้ําหนักชั่งรวมได้ต่ําสุดต้องไม่น้อยกว่าพิกัดกําลังต่ําสุดและค่าตามตาราง  ดังต่อไปนี้ 

ช้ันความเที่ยง นํ้าหนักช่ังรวมได้ตํ่าสุด   
ช้ัน  ๐.๒   ๑๐๐๐ × ค่าขั้นหมายมาตรารวมผล 
ช้ัน  ๐.๕   ๔๐๐ × ค่าขั้นหมายมาตรารวมผล 
ช้ัน  ๑   ๒๐๐ × ค่าขั้นหมายมาตรารวมผล 
ช้ัน  ๒   ๑๐๐ × ค่าขั้นหมายมาตรารวมผล 

(๖) ความแตกต่างของผลการชั่งของส่วนแสดงค่าและส่วนพิมพ์ค่าใด ๆ  ซึ่งมีค่าขั้นหมายมาตรา
เท่ากันที่น้ําหนักชั่งเดียวกันต้องมีค่า  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) มีค่าเท่ากับศูนย์  สําหรับส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าแบบดิจิทัล 
 (ข) มีค่าไม่มากกว่าค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  สําหรับส่วนแสดงค่าหรือ 

ส่วนพิมพ์ค่าแบบแอนะล็อก 
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(๗) ถ้ามีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อความถูกต้องของเครื่องชั่ง  เช่น  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  และ
การเปลี่ยนแปลงแรงดันหรือความถี่ของกระแสไฟฟ้า  ให้นําความในข้อ  ๓๕  (๖)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๘) เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน  ให้เคร่ืองชั่งมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ถ้าการทํางานอัตโนมัติของเคร่ืองชั่งต้องหยุดลง  การพิมพ์ผลการชั่งต้องไม่สามารถ

ดําเนินการได้  หรือแสดงเครื่องหมายพิเศษ  และต้องมีเสียงสัญญาณเตือนหากเครื่องชั่งอยู่ในสภาวะ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ทําการชั่งน้ําหนักสูงเกินกว่าพิกัดกําลังสูงสุดมากกว่า  ๙  เท่าของค่าขั้นหมาย

มาตราควบคุม  หรือ 
  ๒) ค่าของน้ําหนักที่ทําการชั่งและส่งจ่ายออกไปมีค่าน้อยกว่าพิกัดกําลังต่ําสุด  เว้นแต่

เป็นการชั่งคร้ังสุดท้าย 
 (ข) เคร่ืองชั่งต้องไม่สามารถถูกปรับแต่งใด ๆ  ได้ในขณะที่เคร่ืองชั่งอยู่ในขั้นตอน 

การชั่งอัตโนมัติ  เว้นแต่เป็นการทดสอบเครื่องชั่ง 
 (ค) สิ่งของที่ยังคงค้างอยู่ในส่วนรับน้ําหนักหลังจากส่งจ่ายออกไปในรอบการชั่งหนึ่ง ๆ  

ต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการชั่งคร้ังต่อไป 
 (ง) ถ้าระบบการชั่งมีระบบกําจัดฝุ่น  ระบบกําจัดฝุ่นนั้นต้องไม่มีผลต่อความถูกต้องของเครื่องชั่ง 
(๙) ส่วนตั้งศูนย์  ในกรณีของเครื่องชั่งที่ไม่มีการทดนํ้าหนักหลังจากทําการชั่งและส่งจ่ายสิ่งของ

ออกไปแต่ละรอบการชั่ง  ส่วนตั้งศูนย์ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ส่วนตั้งศูนย์ต้องสามารถทําการตั้งศูนย์ได้เที่ยงตรง  โดยมีความคลาดเคลื่อนฝ่ายมาก

หรือฝ่ายน้อยไม่เกิน  ๐.๒๕  เท่าของค่าขั้นหมายมาตราที่เล็กที่สุดของส่วนแสดงค่า 
 (ข) พิสัยการตั้งศูนย์ต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ  ๔  ของพิกัดกําลังสูงสุด   
 (ค) การทํางานอัตโนมัติของเคร่ืองชั่งต้องหยุดทันที  ถ้าการแสดงค่าศูนย์เปลี่ยนแปลงไป  

ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ตั้งแต่ค่าขั้นหมายมาตรารวมผลข้ึนไป  สําหรับเคร่ืองชั่งที่มีส่วนตั้งศูนย์อัตโนมัติ  หรือ 
  ๒) ตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของค่าขั้นหมายมาตรารวมผลข้ึนไป  สําหรับเคร่ืองชั่งที่มีส่วน 

ตั้งศูนย์ก่ึงอัตโนมัติหรือส่วนตั้งศูนย์ไม่อัตโนมัติ 
(๑๐) เคร่ืองชั่งที่มีส่วนควบคุมการแสดงค่า  ส่วนรับน้ําหนักของเคร่ืองชั่งต้องมีที่วางตุ้มน้ําหนัก

แบบมาตราเพื่อทดสอบเคร่ืองชั่งได้ตามตาราง  ดังต่อไปนี้ 
พิกัดกําลังสูงสุด 

(Max) 
นํ้าหนักตํ่าสุดของ 

ตุ้มนํ้าหนักแบบมาตรา   
Max    ๕  เมตริกตัน Max 

๕  เมตริกตัน  <  Max    ๒๕  เมตริกตัน ๕  เมตริกตัน 
๒๕  เมตริกตัน  <  Max    ๕๐  เมตริกตัน ร้อยละ  ๒๐  ของ  Max 

๕๐  เมตริกตัน  <  Max ๑๐  เมตริกตัน 
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(๑๑) ส่วนแสดงค่ารวมและส่วนพิมพ์ค่า   
 (ก) เคร่ืองชั่งต้องมีส่วนแสดงค่ารวมหลัก   
 (ข) ในกรณีที่เคร่ืองชั่งมีส่วนพิมพ์ค่า  ส่วนแสดงค่ารวมหลักต้องไม่สามารถตั้งกลับไป

แสดงค่าศูนย์ได้  หากส่วนพิมพ์ค่ายังไม่พิมพ์ค่าน้ําหนักรวมซึ่งแสดงไว้คร้ังสุดท้ายอย่างอัตโนมัติก่อน 
 (ค) ในกรณีที่เคร่ืองชั่งมีส่วนพิมพ์ค่า  หากการทํางานอัตโนมัติของเคร่ืองชั่งหยุดลง   

ส่วนพิมพ์ค่าต้องพิมพ์ค่าน้ําหนักรวมที่แสดงไว้คร้ังสุดท้ายอย่างอัตโนมัติ   
 (ง) ค่าข้ันหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมทุกส่วนต้องมีค่าเท่ากัน  ยกเว้นส่วนแสดง 

ค่ารวมเสริม   
 (จ) ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมเสริม  ต้องมีค่าอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ  ๑๐  เท่า

ของค่าขั้นหมายมาตรารวมผล   
(๑๒) เคร่ืองชั่งต้องแสดงรายละเอียด  ดังต่อไปนี้  ไว้บนตัวเคร่ืองโดยต้องทําให้อ่านง่าย  ชัดเจน

และลบเลือนยาก 
 (ก) ชั้นความเที่ยง 
 (ข) พิกัดกําลังสูงสุด   
 (ค) พิกัดกําลังต่ําสุด   
 (ง) น้ําหนักชั่งรวมได้ต่ําสุด   
 (จ) ค่าขั้นหมายมาตรารวมผล   

(๑๓) ถ้าเคร่ืองชั่งมีส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์  ให้นําความในข้อ  ๑๖  (๑๔)  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม   

ส่วนที่  ๓ 
ตุ้มน้ําหนัก 

 
 

ข้อ ๓๗ ตุ้มน้ําหนักต้องทําด้วยโลหะ  หรือโลหะผสมอย่างใดอย่างหนึ่ง  ที่มีความแข็งไม่น้อยกว่า
ความแข็งของทองเหลือง  เว้นแต่ 

(๑) ตุ้มน้ําหนักที่มีขนาดอัตราน้ําหนักต่ํากว่า  ๑  กรัม  จะทําด้วยอะลูมิเนียมก็ได้ 
(๒) ตุ้มน้ําหนักที่มีขนาดอัตราน้ําหนักต่ํากว่า  ๕๐  กรัม  หา้มทําด้วยเหล็ก  ยกเว้นเหล็กกล้าไร้สนิม 
ข้อ ๓๘ ตุ้มน้ําหนักต้องมีดลภาคเกลี้ยง  จะทําเป็นรูปทรงกระบอก  หรือเหลี่ยม  หรือแผ่น  

หรือเป็นเส้นลวด  หรือรูปทรงอื่นใดที่คล้ายคลึงกันก็ได้ 
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ตุ้มน้ําหนักที่มีขนาดอัตราน้ําหนักสูงกว่า  ๑  กรัม  ต้องไม่มีแง่หรือมุมที่คม 
ข้อ ๓๙ ตุ้มน้ําหนักต้องไม่เคลือบด้วยวัสดุที่หนา  อ่อน  หรือเปราะ 
ตุ้มน้ําหนักที่เป็นสนิมง่ายต้องป้องกันสนิม  โดยการเคลือบ  ชุบ  ทาสี  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ป้องกันสนิมได้ 
ข้อ ๔๐ ตุ้มน้ําหนักที่มีรูไว้สําหรับใส่วัสดุปรับน้ําหนักเพื่อทําให้ตุ้มน้ําหนักตรงอัตรานั้น   

ให้มีได้เพียงรูเดียว  และต้องทําให้มีลักษณะที่ใส่วัสดุปรับน้ําหนักได้พอดีหรือไม่หลุดออกได้โดยง่าย 
วัสดุปรับน้ําหนักตามวรรคหน่ึงให้ทําด้วยโลหะ  และห้ามย่ืนพ้นดลภาคของตุ้มน้ําหนัก 
ข้อ ๔๑ ตุ้มน้ําหนักที่มีห่วงหิ้ว  ห่วงหิ้วนั้นต้องไม่สามารถถอดแยกออกไปจากตุ้มน้ําหนักได้ 
ข้อ ๔๒ ตุ้มน้ําหนักที่มีขนาดอัตราน้ําหนักต่ํากว่า  ๑  กรัม  ต้องแสดงอัตราน้ําหนักด้วยจุด  

ขีด  ตัวเลข  หรือวิธีหนึ่งวิธีใดที่เป็นมาตรฐานสากล 
ข้อ ๔๓ อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการให้คํารับรองชั้นแรกและการให้คํารับรองชั้นหลัง

ของตุ้มน้ําหนักที่ไม่ได้ใช้ชั่งอัญมณีให้มีฝ่ายมากเท่านั้นตามตาราง  ดังต่อไปนี้ 

ขนาดอัตราน้ําหนัก อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 

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 
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ข้อ ๔๔ อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการให้คํารับรองชั้นแรกและการให้คํารับรองชั้นหลัง
ของตุ้มน้ําหนักที่ใช้ชั่งอัญมณีให้มีฝ่ายมากเท่านั้นตามตาราง  ดังต่อไปนี้ 

ขนาดอัตราน้ําหนัก อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 

 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 มิลลิกรมั 
     ๑ กะรัต หรือ ๒๐๐ มิลลิกรมั 
     ๕ เดซิกะรัต หรือ ๑๐๐ มิลลิกรมั 
     ๒ เดซิกะรัต หรือ   ๔๐ มิลลิกรมั 
     ๑ เดซิกะรัต หรือ   ๒๐ มิลลิกรมั 
     ๕ เซนติกะรัต หรือ   ๑๐ มิลลิกรมั 
     ๒ เซนติกะรัต หรือ   ๔ มิลลิกรมั 
     ๑ เซนติกะรัต หรือ   ๒ มิลลิกรมั 

๓๐  มิลลิกรัม 
๒๕  มิลลิกรัม 
๑๕  มิลลิกรัม 
๑๐  มิลลิกรัม 
๖  มิลลิกรมั 
๓  มลิลิกรมั 
๒  มลิลิกรมั 
๑  มิลลิกรมั 
๑  มลิลิกรมั 
๑  มลิลิกรมั 

๐.๕  มิลลิกรัม 
๐.๕  มิลลิกรัม 
๐.๕  มิลลิกรัม 
๐.๒  มิลลิกรัม 
๐.๒  มิลลิกรัม 

ข้อ ๔๕ อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการตรวจสอบตุ้มน้ําหนัก  ทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย 
ให้มีค่าตามที่กําหนดไว้สําหรับตุ้มน้ําหนักชนิดนั้น ๆ 

ลักษณะ  ๓ 
คํารับรอง 

 
 

ข้อ ๔๖ ห้ามการให้คํารับรองชั้นหลังแก่เคร่ืองชั่งที่แก้พิกัดกําลังหรือเลขลําดับประจําเคร่ือง 
ให้แตกต่างจากเดิม  หรือเครื่องชั่งสปริง   



 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๔๗ อายุคํารับรองของเคร่ืองชั่งให้เป็นไปตามตาราง  ดังต่อไปนี้ 

เครื่องช่ัง อายุคํารับรอง 
(นับต้ังแต่วันที่ให้คํารับรอง) 

๑. เครื่องช่ังไม่อัตโนมัติ  แบบแท่นช่ังที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกําลังต้ังแต่  
 ๒๐  เมตริกตันขึ้นไป ๒  ปี 

๒ เครื่องช่ังไม่อัตโนมัติ  แบบแท่นช่ังที่ใช้ช่ังนํ้าหนักลงล้อของรถยนต์  
 ซึ่งมีพิกัดกําลังต้ังแต่  ๑๐  เมตริกตันขึ้นไป ๒  ปี 

๓. เครื่องช่ังทุกชนิดที่ให้คํารับรองโดยผู้ซ่อม ๖๐  วัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิรดี  ตันตราภรณ์   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 


