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ระเบียบสํานักงานกลางชัง่ตวงวัด 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการทดสอบตนแบบเครื่องชั่งสปริง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

เพื่อใหเคร่ืองชั่งสปริงที่ผลิตหรือนําเขามาในราชอาณาจักรมีความคงทนถาวร  และไมเปน

เคร่ืองมือของการฉอโกงไดสะดวก  จึงเห็นเปนการสมควรและจําเปนใหมีการทดสอบตนแบบเครื่องชั่ง

สปริงตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขตามที่สํานักงานกลางชั่งตวงวัด  กําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๕)  แหงพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

และขอ  ๙  แหงกฎกระทรวงกําหนดเครื่องวัดที่อยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ชนิด  ลักษณะ  รายละเอียดของวัสดุที่ใชผลิต  อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคํารับรอง 

ของเครื่องชั่งตวงวัด  และหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายเฉพาะตัว  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ  และเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย   

อธิบดีกรมการคาภายใน  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเง่ือนไขการทดสอบตนแบบเครื่องชั่งสปริง  พ.ศ.  ๒๕๕๑”   

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแต วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้   

“ตนแบบเครื่องชั่งสปริง”  หมายความวา  ตัวอยางหรือตนแบบเครื่องชั่งสปริงที่ผลิต 

หรือนําเขามาในราชอาณาจักรตามรุน  พิกัดกําลังของผูประกอบธุรกิจผลิตหรือนําเขาเครื่องชั่งสปริง 

ขอ ๔ ใหอธิบดีกรมการคาภายในเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้   
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หมวด  ๑ 
การตรวจสอบลักษณะทั่วไป 

 

 

ขอ ๕ ในกรณีที่เห็นวามีความจําเปนใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการทดสอบตนแบบ

เคร่ืองชั่งสปริงที่พรอมสําหรับการตรวจสอบและใหคํารับรองตามรุนและพิกัดกําลังละสองเครื่อง 

ขอ ๖ การทดสอบตนแบบเครื่องชั่งสปริงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่กําหนด  ประกอบดวยการตรวจสอบลักษณะทั่วไป  การทดสอบมาตรฐานความเที่ยงและการทดสอบ

ความคงทนถาวร 

ขอ ๗ ใหมีการตรวจสอบลักษณะทั่วไปของเครื่องชั่งสปริง  ดังนี้ 

(๑) สวนแสดงคาตองแสดงชื่อหรือสัญลักษณของหนวยที่ใชในการชั่ง 

(๒) ข้ันหมายมาตราที่หนาปดตองเห็นเดนชัด  ความกวางของขั้นหมายมาตราตองไมใหญกวา

ชองวางระหวางข้ันหมายมาตรา  และชองวางระหวางข้ันหมายมาตราตองมีระยะหางกันไมนอยกวา   

๑  มิลลิเมตร 

(๓) ข้ันหมายมาตราศนูยและข้ันหมายมาตราที่แสดงพิกัดกําลังสูงสุดตองหางกันไมนอยกวา  

๒  เซนติเมตร  และตองไมมีที่ก้ันเข็มชี้อัตราน้ําหนัก 

(๔) มีตะกั่วตรึงหนาปดติดกับตัวเคร่ือง  โดยปลายขางหนึ่งทะลุหนาปดข้ึนมาสําหรับประทับ

เคร่ืองหมายคํารับรอง 

(๕) เข็มชี้อัตราน้ําหนักตองยาวถึงข้ันหมายมาตราที่ส้ันที่สุด  มีขนาดความกวางโดยประมาณ

เทากับความกวางของขั้นหมายมาตรา  และอยูในลักษณะที่จะชี้ข้ันหมายมาตราไดชัดเจน  ปลายเข็มตอง

มีระยะหางจากระนาบของขั้นหมายมาตราไมเกิน  ๕  มิลลิเมตร 

(๖) เคร่ืองชั่งสปริงตองมีที่ สําหรับผนึก   ประทับ   หรือแสดงเครื่องหมายคํารับรอง   

เพื่อปองกันการปรับเปลี่ยน  แกไข  ดัดแปลงภายหลังการตรวจรับรองแลว   

(๗) เคร่ืองชั่งสปริงที่มีแผนฝาประกับขาง  จะตองมีลักษณะที่สามารถปองกันการเปดฝา

ประกับขางได  โดยใชลวดยํ้าตะกั่วหัวทายยึดติดตรึงฝาประกับขางทั้งสองดานไวกับตัวเคร่ืองชั่งสปริง   
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(๘) เคร่ืองชั่งสปริงที่มีแผนเหล็กฝาประกับดานบนเครื่องชั่งสปริงที่เปนสวนต้ังศูนย  ตองติด

แนนถาวรกับตัวเคร่ืองชั่งสปริง  ไมสามารถหมุนคลายออกได 

(๙) ดุมเข็มชี้อัตราน้ําหนักตองยึดติดแนนกับเข็มชี้อัตราน้ําหนักและใหทําเปนเหลี่ยม  และใช

หมุดยํ้าแกนใหแนนติดกับเข็มชี้อัตราน้ําหนัก  เพื่อมิใหเข็มชี้อัตราน้ําหนกัหลวมคลอนได 

ขอ ๘ เคร่ืองชั่งสปริงตองมีการแสดงรายละเอียด  ดังตอไปนี้  ไวบนเครื่องชั่งสปริง   

โดยตองทําใหอานงาย  ชัดเจน  และลบเลือนยาก 

(๑) ชื่อ  หรือเครื่องหมายการคาของผูผลิต  หรือผูนําเขา 

(๒) รุนซ่ึงระบุแบบของเครื่องชั่งสปริง 

(๓) เลขลําดับประจําเครื่อง  (ถามี) 

(๔) พิกัดกาํลังของเครื่องชั่งสปริง 

(๕) เคร่ืองหมายเฉพาะตัว 

หมวด  ๒ 
การทดสอบมาตรฐานความเที่ยง 

 

 

ขอ ๙ การทดสอบมาตรฐานความเที่ยงของเครื่องชั่งสปริงใหมีการทดสอบการแกวงของ

เข็มชี้อัตราน้ําหนัก  การทดสอบความเที่ยง  การทดสอบความสามารถทําซํ้าได  และการทดสอบ 

วางน้ําหนักที่ตําแหนงตาง ๆ  ตามที่กําหนด 

ขอ ๑๐ การทดสอบการแกวงของเข็มชี้อัตราน้ําหนัก  ใหทดสอบโดยการปรับเข็มชี้อัตรา

น้ําหนักของหนาปดทุกดานใหแสดงคาศูนยและวางตุมน้ําหนักแบบมาตราที่มีอัตราน้ําหนักเทากับพิกัด

กําลังของเครื่องชั่งสปริงบนถาดรับของชั่ง  (สวนรับน้ําหนัก)  เข็มชี้อัตราน้ําหนักตองเคลื่อนไหว 

ในสภาพที่ทํางานไดอยางดีไมติดขัด 

ขอ ๑๑ การทดสอบความเที่ยง  ใหทดสอบตามวิธีการตอไปนี้ 

(๑) ปรับเข็มชี้อัตราน้ําหนักของหนาปดทุกดานใหแสดงคาศูนย  และวางตุมน้ําหนักแบบ

มาตราบนถาดรับของชั่ง  ตามลําดับอัตราน้ําหนักที่กําหนด  ตามตารางที่  ๑ 
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ตารางที่  ๑ 

พิกัดกําลังของเครือ่งชั่งสปริง  

๑  กก. ๓  กก. ๗  กก. ๑๕  กก. ๒๐  กก. ๓๕  กก. ๖๐  กก. 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๒๐๐  ก. ๕๐๐  ก. ๑  กก. ๓  กก. ๓  กก. ๕  กก. ๕  กก. 

๕๐๐  ก. ๑  กก. ๒  กก. ๕  กก. ๕  กก. ๑๐  กก. ๑๐  กก. 

๑  กก. ๒  กก. ๕  กก. ๑๐  กก. ๑๐  ก. ๒๐  กก. ๒๐  กก. 

๐ ๓  กก. ๗  กก. ๑๒  กก. ๑๕  ก. ๓๐  กก. ๔๐  กก. 

 ๐ ๐ ๑๕  กก. ๒๐  ก. ๓๕  กก. ๖๐  กก. อัต
รา
น้าํ
หน

ักที่
ใช
ทด

สอ
บ 

   ๐ ๐ ๐ ๐ 

(๒) การแสดงคาบนหนาปดแตละหนาจะตองมีคาความคลาดเคลื่อนไมเกินอัตราเผื่อเหลือ

เผื่อขาดสําหรับการใหคํารับรองทั้งฝายมากและฝายนอย  ตามตารางที่  ๒   

ผลตางของการแสดงคาระหวางหนาปดทั้งสองตองไมเกินคาสัมบูรณของอัตราเผื่อเหลือ 

เผื่อขาดสําหรับใหคํารับรองแตละน้ําหนักที่ใชทดสอบ  ตามตารางที่  ๒   

ตารางที่  ๒ 

พิกัดกําลัง คาขั้นหมายมาตรา 

ตรวจรับรอง  (e) 

น้ําหนักท่ีใชทดสอบ อัตราเผือ่เหลอืเผื่อขาด 

สําหรับการใหคํารับรอง 

อัตราเผือ่เหลอืเผื่อขาด 

สําหรับการตรวจสอบ 

ไมเกิน  ๒๕๐  ก. ๒.๕  ก. ๕  ก. 
๑  กก. ๕  ก. 

เกิน  ๒๕๐  ก.  ข้ึนไป ๕  ก. ๑๐  ก. 

ไมเกิน  ๕๐๐  ก. ๕  ก. ๘  ก. 
๓  กก. ๑๐  ก. 

เกิน  ๕๐๐  ก.  ข้ึนไป ๑๐  ก. ๑๕  ก. 

ไมเกิน  ๑  กก. ๑๐  ก. ๑๕  ก. 
๗  กก. ๒๐  ก. 

เกิน  ๑  กก.  ข้ึนไป ๒๐  ก. ๓๐  ก. 

ไมเกิน  ๒.๕  กก. ๒๕  ก. ๓๘  ก. 
๑๕  กก. ๑๐๐  ก. 

เกิน  ๒.๕  กก.  ข้ึนไป ๕๐  ก. ๗๕  ก. 
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พิกัดกําลัง คาขั้นหมายมาตรา 

ตรวจรับรอง  (e) 

น้ําหนักท่ีใชทดสอบ อัตราเผือ่เหลอืเผื่อขาด 

สําหรับการใหคํารับรอง 

อัตราเผือ่เหลอืเผื่อขาด 

สําหรับการตรวจสอบ 

ไมเกิน  ๒.๕  กก. ๒๕  ก. ๓๘  ก. 
๒๐  กก. ๑๐๐  ก. 

เกิน  ๒.๕  กก.  ข้ึนไป ๕๐  ก. ๗๕  ก. 

ไมเกิน  ๕  กก. ๕๐  ก. ๗๕  ก. 
๓๕  กก. ๑๐๐  ก. 

เกิน  ๕  กก.  ข้ึนไป ๑๐๐  ก. ๑๕๐  ก. 

ไมเกิน  ๑๐  กก. ๑๐๐  ก. ๑๕๐  ก. 
๖๐  กก. ๒๐๐  ก. 

เกิน  ๑๐  กก.  ข้ึนไป ๒๐๐  ก. ๓๐๐  ก. 

ขอ ๑๒ การทดสอบความสามารถทําซํ้าได  ใหทดสอบโดยการปรับเข็มชี้อัตราน้ําหนัก 

ของหนาปดทุกดานใหแสดงคาศูนย  และวางตุมน้ําหนักแบบมาตราบนตําแหนงกลางถาดรับของชั่ง  

ตามอัตราน้ําหนักที่กําหนด  ตามตารางที่  ๓  ใหวางซํ้ากันสามครั้ง  ความแตกตางของการแสดง 

คาบนหนาปดแตละหนาจะตองมีคาไมเกินคาสัมบูรณของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการให 

คํารับรองของน้ําหนักที่ทดสอบตามตารางที่  ๓   

ตารางที่  ๓ 

การทดสอบความสามารถทําซ้ําได 

พิกัดกําลัง น้ําหนักท่ีใชทดสอบ 

วางสามครั้ง 

อัตราเผือ่เหลอืเผื่อขาด 

สําหรับการใหคํารับรอง 

อัตราเผือ่เหลอืเผื่อขาด 

สําหรับการตรวจสอบ 

๑  กก. ๒๐๐  ก. ๒.๕  ก. ๕  ก  . 

๓  กก. ๑  กก. ๑๐  ก. ๑๕  ก. 

๗  กก. ๒  กก. ๒๐  ก. ๓๐  ก. 

๑๕  กก. ๕  กก. ๕๐  ก. ๗๕  ก. 

๒๐  กก. ๕  กก. ๕๐  ก. ๗๕  ก. 

๓๕  กก. ๑๐  กก. ๑๐๐  ก. ๑๕๐  ก. 

๖๐  กก. ๒๐  กก. ๒๐๐  ก. ๓๐๐  ก. 
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ขอ ๑๓ การทดสอบวางน้ําหนักที่ตําแหนงตาง  ๆ  ใหทดสอบตามวิธีการตอไปนี้ 

(๑) ปรับเข็มชี้อัตราน้ําหนักของหนาปดทุกดานใหแสดงคาศูนย   และวางตุมน้ําหนัก 
แบบมาตราตามอัตราน้ําหนักที่กําหนดไวในตารางที่  ๔  บนถาดรับของชั่ง  ณ  ตําแหนงตาง ๆ  
ตามลําดับดังรูป 
 

 

 

รูปที่  ๑  ถาดรับของชั่งแบบสี่เหลี่ยม            รูปที่  ๒  ถาดรับของชั่งแบบวงกลม 

(๒)  การแสดงคาบนหนาปดแตละหนา  เมื่อวางน้ําหนักที่แตละตําแหนงตองมีคาความ
คลาดเคลื่อนไมเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการใหคํารับรอง  ตามตารางที่  ๔   

(๓)  ผลตางของการแสดงคาบนหนาปดแตละหนาระหวางการวางน้ําหนัก  ณ  จุดกึ่งกลาง
(ตําแหนง  ๐)  กับตําแหนงตาง ๆ  (ตําแหนง  ๑,  ๒,  ๓,  หรือ  ๔)  บนถาดรับของชั่งตองไมเกินคา
สัมบูรณของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการใหคํารับรอง  ตามตารางที่  ๔   

ตารางที่  ๔ 
การทดสอบวางน้าํหนักท่ีตําแหนงตางๆ 

พิกัดกําลัง 
น้ําหนักท่ีใชทดสอบ 

อัตราเผือ่เหลอืเผื่อขาด 

สําหรับการใหคํารับรอง 
อัตราเผือ่เหลอืเผื่อขาด 

สําหรับการตรวจสอบ 

๑  กก. ๒๐๐  ก. ๒.๕  ก. ๕  ก. 

๓  กก. ๑  กก. ๑๐  ก. ๑๕  ก. 

๗  กก. ๒  กก. ๒๐  ก. ๓๐  ก. 

๑๕  กก. ๕  กก. ๕๐  ก. ๗๕  ก. 

๒๐  กก. ๕  กก. ๕๐  ก. ๗๕  ก. 

๓๕  กก. ๑๐  กก. ๑๐๐  ก. ๑๕๐  ก. 

๖๐  กก. ๒๐  กก. ๒๐๐  ก. ๓๐๐  ก. 

๒ 

๓ ๔ 

๑ 

๒ 

๓ 

๑ 

๔ ๐ ๐ 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การทดสอบความคงทนถาวร 

 

 

ขอ ๑๔ การทดสอบความคงทนถาวรใหนําเครื่องชั่งสปริงที่ผานการทดสอบมาตรฐาน 
ความเที่ยงมาทดสอบความคงทนถาวรกับเครื่องยก - วางตุมน้ําหนัก  จํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคร้ัง
ตามอัตราน้ําหนักทดสอบ  ตามตารางที่  ๕ 

ตารางที่  ๕ 

พิกัดกําลัง ๑  กก. ๓  กก. ๗  กก. ๑๕  กก. ๒๐  กก. ๓๕  กก. ๖๐  กก. 

อัตราน้ําหนักทดสอบ ๕๐๐  ก. ๒  กก. ๕  กก. ๑๐  กก. ๑๐  กก. ๒๐  กก. ๒๐  กก. 

ขอ ๑๕ การทดสอบมาตรฐานความเที่ยงหลังการทดสอบความคงทนถาวร  โดยการนํา
เคร่ืองชั่งสปริงที่ผานการทดสอบความคงทนถาวร  ตามขอ  ๑๔  แลวไมนอยกวาหกชั่วโมงมาทดสอบ
มาตรฐานความเที่ยงตามขอ  ๙  ถึงขอ  ๑๓  โดยใชอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการตรวจสอบ 

ขอ ๑๖ เคร่ืองชั่งสปริงที่ผานการทดสอบมาตรฐานความเที่ยงตามขอ  ๙  ถึงขอ  ๑๓   
การทดสอบความคงทนถาวร  ตามขอ  ๑๔  และการทดสอบมาตรฐานความเที่ยงหลังการทดสอบความ  
คงทนถาวร  ตามขอ  ๑๕  แลว  ถือวาเปนเคร่ืองชั่งสปริงที่ผานการทดสอบ 

ขอ ๑๗ ใหพนักงานเจาหนาที่แจงผลการทดสอบตนแบบเครื่องชั่งสปริงตามรุน  พิกัดกําลัง
ของเครื่องชั่งสปริงที่ทําการทดสอบใหผูประกอบธุรกิจผลิต  หรือผูประกอบธุรกิจนําเขาเครื่องชั่งสปริงทราบ  
ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ทดสอบแลวเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ยรรยง  พวงราช 
อธิบดีกรมการคาภายใน 


