
หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกรมการค้าภายใน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อ 

 
 

เพื่อให้การตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อเป็นไปด้วยความถูกต้อง
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2557  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๓  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
อธิบดีกรมการค้าภายใน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“ประกาศกระทรวงพาณิชย์”  หมายความว่า  ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  กําหนดชนิด

ของสินค้าหีบห่อ  หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริมาณของสินค้า  และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  ลงวันที่  
12  มีนาคม  พ.ศ.  2561 

ข้อ ๓ การตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อที่มีการแสดงปริมาณสุทธิ
ไว้เท่ากัน  เป็นหน่วยของน้ําหนักและหน่วยของปริมาตร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 

(1) เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบ  จํานวนหีบห่อที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อน
เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ายน้อยขั้นที่  1  แต่ไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ายน้อยขั้นที่  2  ตามข้อ  6  (2)  
ของประกาศกระทรวงพาณิชย์  และค่าแก้ไข  ให้เป็นไปตามตาราง  ดังต่อไปนี้ 

จํานวนสินค้าหีบห่อ จํานวนหีบห่อทีสุ่่ม
ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ

จํานวนหีบห่อทีอ่นุญาตให้มี
ความคลาดเคล่ือนเกินอตัรา
เผ่ือเหลือเผ่ือขาดฝ่ายน้อย  
ขั้นที่  ๑  แต่ไมเ่กินขั้นที่  ๒ 

ค่าแก้ไข 

ไม่เกิน  50  หบีห่อ ไม่เกิน  10  หบีห่อ - - 
มากกว่า  ๕๐  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  หีบห่อ ๒๐  หีบห่อ ๑ ๐.๖๔๐ 
มากกว่า  ๑๐๐  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  หีบห่อ ๕๐  หีบห่อ ๓ ๐.๓๗๙ 

มากกว่า  ๕๐๐  แต่ไม่เกิน  ๓,๒๐๐  หีบห่อ ๘๐  หีบห่อ ๕ ๐.๒๙๕ 
มากกว่า  ๓,๒๐๐  หีบห่อ ๑๒๕  หีบห่อ ๗ ๐.๒๓๔ 

(2) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย  กําหนดให้ค่าเฉล่ียของปริมาณที่ตรวจสอบได้รวมกับผลคูณ
ของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณที่ตรวจสอบได้กับค่าแก้ไข  ต้องไม่น้อยกว่าปริมาณสุทธิที่แสดง 

(3) สินค้าแต่ละหีบห่อ  ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดขั้นที่  ๒ 
ข้อ 4 การตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อ  รายการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

เฉพาะบรรจถุังใช้สําหรับหุงต้ม  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(1) เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบ  จํานวนหีบห่อที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อน
เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ายน้อยขั้นที่  1  แต่ไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ายน้อยขั้นที่  2  ตามข้อ  6  (2)  
ของประกาศกระทรวงพาณิชย์  และค่าแก้ไข  ให้เป็นไปตามตาราง  ดังต่อไปนี้ 

จํานวนสินค้าหีบห่อ จํานวนหีบห่อทีสุ่่ม
ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ 

จํานวนหีบห่อทีอ่นุญาตให้มี
ความคลาดเคล่ือนเกินอตัรา
เผ่ือเหลือเผ่ือขาดฝ่ายน้อย  
ขั้นที่  ๑  แต่ไมเ่กินขั้นที่  ๒ 

ค่าแก้ไข 

ไม่เกิน  20  หบีห่อ ทุกหีบห่อ - - 
มากกว่า  2๐  หีบห่อ ๒๐  หีบห่อ ๑ ๐.๖๔๐ 

(2) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย  กําหนดให้ค่าเฉล่ียของปริมาณที่ตรวจสอบได้รวมกับผลคูณ
ของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณที่ตรวจสอบได้กับค่าแก้ไข  ต้องไม่น้อยกว่าปริมาณสุทธิที่แสดง 

(3) สินค้าแต่ละหีบห่อ  ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดขั้นที่  2 
ข้อ 5 การตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อที่ประกอบด้วย 

เนื้อสินค้าและส่วนประกอบที่เป็นของเหลว  ให้ตรวจสอบปริมาณสุทธิและตรวจสอบปริมาณเนื้อสินค้า 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 

(1) ให้ดําเนินการตรวจสอบปริมาณสุทธิตามข้อ  3 
(2) การตรวจสอบปริมาณเนื้อสินค้า  ให้สุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบไม่เกิน  10  หีบห่อ   

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 
 (ก) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย  กําหนดให้ค่าเฉลี่ยของปริมาณเนื้อสินค้าที่ตรวจสอบได้

ต้องไม่น้อยกว่าปริมาณเนื้อสินค้าที่แสดง 
 (ข) สินค้าแต่ละหีบห่อ  ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดขั้นที่  2  

ตามข้อ  6  (2)  ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
ข้อ 6 การตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อที่บรรจุสินค้า 

ชนิดเดียวกันและแสดงปริมาณสุทธิไว้ไม่เท่ากัน  เป็นหน่วยของน้ําหนัก  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการ  ดังนี้ 

(1) ให้สุ่มตัวอย่างสินค้ามาตรวจสอบไม่เกิน  10  หีบห่อ 
(2) สินค้าแต่ละหีบห่อ  ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดขั้นที่  ๑  ตามข้อ  6  (5)  

ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
ข้อ 7 การตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อที่แสดงปริมาณสุทธิ

ไว้เท่ากัน  เป็นหน่วยของความยาว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(1) เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบ  จํานวนสินค้าหีบห่อที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อน
เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ายน้อยขั้นที่  1  แต่ไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ายน้อยขั้นที่  2  ตามข้อ  6  (3)  
ของประกาศกระทรวงพาณิชย์  และค่าแก้ไข  ให้เป็นไปตามตาราง  ดังต่อไปนี้ 

จํานวนสินค้าหีบห่อ จํานวนหีบห่อทีสุ่่ม
ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ 

จํานวนหีบห่อทีอ่นุญาตให้มี
ความคลาดเคล่ือนเกินอตัรา
เผ่ือเหลือเผ่ือขาดฝ่ายน้อย   
ขั้นที่  ๑  แต่ไมเ่กินขั้นที่  ๒ 

ค่าแก้ไข 

ไม่เกิน  2๕  หบีห่อ 2  หีบห่อ - - 
มากกว่า  2๕  แต่ไม่เกิน  ๕๐  หีบห่อ ๓  หีบห่อ - ๑.๐๐ 
มากกว่า  ๕๐  แต่ไม่เกิน  ๑๕๐  หีบห่อ ๕  หีบห่อ - ๐.๓๕ 
มากกว่า  ๑๕๐  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  หีบห่อ ๘  หีบห่อ ๑ ๐.๒๐ 

มากกว่า  ๕๐๐  แต่ไม่เกิน  ๓,๒๐๐  หีบห่อ ๑๓  หีบห่อ ๑ ๐.๑๕ 
มากกว่า  ๓,๒๐๐  หีบห่อ ๒๐  หีบห่อ ๑ ๐.๑๐ 

(2) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย  กําหนดให้ค่าเฉล่ียของปริมาณที่ตรวจสอบได้รวมกับผลคูณ
ของค่าพิสัยของปริมาณท่ีตรวจสอบได้กับค่าแก้ไข  ต้องไม่น้อยกว่าปริมาณสุทธิที่แสดง 

(3) สินค้าแต่ละหีบห่อ  ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดขั้นที่  ๒ 
ข้อ 8 การตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อที่แสดงปริมาณสุทธิ

ไว้เทา่กัน  เป็นจํานวนนับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 
(1) เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบ  จํานวนสินค้าหีบห่อที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อน

เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ายน้อยขั้นที่  1  แต่ไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ายน้อยขั้นที่  2  ตามข้อ  6  (4)  
ของประกาศกระทรวงพาณิชย์  และค่าแก้ไข  ให้เป็นไปตามตาราง  ดังต่อไปนี้ 

จํานวนสินค้าหีบห่อ 
จํานวนหีบห่อ 

ที่สุ่มตัวอย่างเพือ่
ตรวจสอบ 

จํานวนหีบห่อทีอ่นุญาตให้ม ี
ความคลาดเคล่ือนเกินอตัรา 
เผ่ือเหลือเผ่ือขาดฝ่ายน้อย 
ขั้นที่  ๑  แต่ไมเ่กินขั้นที่  ๒ 

ค่าแก้ไข 

ไม่เกิน  2๕  หบีห่อ 2  หีบห่อ - - 
มากกว่า  2๕  แต่ไม่เกิน  ๕๐  หีบห่อ ๓  หีบห่อ - ๑.๐๐ 
มากกว่า  ๕๐  แต่ไม่เกิน  ๑๕๐  หีบห่อ ๕  หีบห่อ - ๐.๓๕ 
มากกว่า  ๑๕๐  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  หีบห่อ ๘  หีบห่อ ๑ ๐.๒๐ 

มากกว่า  ๕๐๐  แต่ไม่เกิน  ๓,๒๐๐  หีบห่อ ๑๓  หีบห่อ ๑ ๐.๑๕ 
มากกว่า  ๓,๒๐๐  หีบห่อ ๒๐  หีบห่อ ๑ ๐.๑๐ 

(2) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย  กําหนดให้ค่าเฉล่ียของปริมาณที่ตรวจสอบได้รวมกับผลคูณ
ของค่าพิสัยของปริมาณท่ีตรวจสอบได้กับค่าแก้ไข  ต้องไม่น้อยกว่าปริมาณสุทธิที่แสดง 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(3) สินค้าแต่ละหีบห่อ  ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดขั้นที่  ๒ 
ข้อ 9 ในกรณีดําเนินการตรวจสอบสินค้าหีบห่อ  ถ้าทดสอบน้ําหนักของหีบห่อเปล่าสําหรับ 

ใช้บรรจุสินค้า  จํานวน  ๒๕  หีบห่อ  ปรากฏว่าน้ําหนักเฉลี่ยของหีบห่อเปล่ามากกว่าร้อยละ  ๑๐   
ของปริมาณสุทธิที่แสดง  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของน้ําหนักของหีบห่อเปล่ามากกว่า  ๐.๒๕  เท่า 
ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดขั้นที่  1  ของปริมาณสุทธิที่แสดง  ให้ดําเนินการตรวจสอบปริมาณสุทธิ 
ของสินค้าหีบห่อดังกล่าว  ดังนี้ 

(1) ให้สุ่มตัวอย่างสินค้ามาตรวจสอบไม่เกิน  ๒๐  หีบห่อ 
(2) ให้เปิดหีบห่อเพื่อทําการชั่ง  ตวง  วัด  หรือนับจํานวนของสินค้าทุกหีบห่อ 
(3) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย  กําหนดให้ค่าเฉลี่ยของปริมาณสุทธิที่ตรวจสอบได้ต้องไม่น้อยกว่า

ปริมาณสุทธิที่แสดง 
(4) จํานวนหีบห่อที่มีความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ายน้อยขั้นที่  ๑  แต่ไม่เกิน

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ายน้อยข้ันที่  ๒  อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน  ๑  หีบห่อ 
(5) สินค้าแต่ละหีบห่อ  ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดขั้นที่  ๒ 
ข้อ 10 การตรวจสอบปริมาณสุทธิของสินค้าหีบห่อที่แสดงปริมาณของสินค้า  เป็นหน่วยของปริมาตร  

หน่วยของความยาว  หรือเป็นจํานวนนับ  โดยวิธีการชั่งน้ําหนัก  ให้ดําเนินการหาค่าความหนาแน่น   
ค่าน้ําหนักต่อหน่วยความยาว  หรือค่าน้ําหนักต่อหน่วยนับ  เพื่อคํานวณหาค่าปริมาตร  ความยาว   
หรือจํานวนของสินค้า  แล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

บุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 


