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ระเบียบสํานักงานกลางชัง่ตวงวัด 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรง 

ที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอตามสถานีบริการของผูรับใบอนุญาต 

เปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของ 

กาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอตามสถานีบริการที่ตนผลิต   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

เพื่อใหผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัดหาคามวล

ของกาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอตามสถานีบริการสามารถตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดมวล

โดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอตามสถานีบริการที่ตนผลิตไดอยาง

เหมาะสมและมีระบบตามกฎกระทรวงกําหนดเครื่องวัดที่อยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ชนิด  ลักษณะ  รายละเอียดของวัสดุที่ใชผลิต  อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  และคํารับรอง 

ของเครื่องชั่งตวงวัด  และหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายเฉพาะตัว  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

และกฎกระทรวงกําหนดเครื่องวัดที่อยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

ชนิด  ลักษณะ  รายละเอียดของวัสดุที่ใชผลิต  อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  และคํารับรองของเครื่องชั่งตวงวัด  

และหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายเฉพาะตัว  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๕)  และมาตรา  ๔๒  แหงพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ  

ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมการคาภายใน  

จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขการตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติ 

ที่มีสถานะเปนไอตามสถานีบริการของผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดมวล 

โดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอตามสถานีบริการที่ตนผลิต  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 
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ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

“มาตรวัดมวลโดยตรง”  หมายความวา  มาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติ 

ที่มีสถานะเปนไอตามสถานีบริการ 

ขอ ๔ ใหอธิบดีกรมการคาภายในเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 

การตรวจสอบลักษณะของมาตรวัดมวลโดยตรง 
 

 

ขอ ๕ ผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ตนผลิต 
ตองตรวจสอบลักษณะของมาตรวัดมวลโดยตรง  ดังนี้ 

(๑) มาตรวัดมวลโดยตรงตองแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ไวบนมาตรวัดมวลโดยตรง   
โดยตองทําใหอานงาย  ชัดเจน  และลบเลือนยาก 

 (ก) ชื่อ  หรือเครื่องหมายการคาของผูผลิต   
 (ข) รุนซ่ึงระบุแบบของมาตรวัดมวลโดยตรง 
 (ค) เลขลําดับประจาํเครื่องที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดให 
(๒) พิกัดกําลังของมาตรวัดมวลโดยตรง  ตองแสดงเปนตัวเลขไทยหรืออารบิค  และอักษรไทย

หรือตัวอักษรหรือสัญลักษณที่ รัฐมนตรีกําหนด  โดยตองแสดงไวให เห็นชัดเจน   ลบเลือนยาก   
ทั้งนี้จะแสดงเปนอักษรยอก็ได 

(๓) การแสดงคาของมาตรวัดมวลโดยตรงตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (ก) การแสดงคาแบบแอนะล็อก 
  ๑) ข้ันหมายมาตราและสวนชี้คา  ตองไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมและทํางาน

สัมพันธกัน 
  ๒) ข้ันหมายมาตรา  ตัวเลข  ตัวอักษร  หรือสัญลักษณตาง ๆ  ตองอานงาย  ชัดเจน  

และลบเลือนยาก 
  ๓) ถามีสวนแสดงคาหลายแหง  ทุกแหงตองแสดงคาสอดคลองกัน 

  ๔) ถามีสวนพิมพคา  คาที่พิมพตองสอดคลองกับคาที่แสดง 
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 (ข) การแสดงคาแบบดิจิทัล 
  ๑) การแสดงคาไมวาจะใชตัวเลข  ตัวอักษร  หรือสัญลักษณอื่นใดมาประกอบกัน

หรือไมก็ตาม  ตองไมทําใหเกิดความสับสนในการอานคา 
  ๒) ถามีสวนแสดงคาหลายแหง  ทุกแหงตองแสดงคาถูกตองตรงกัน 
  ๓) ถามีสวนแสดงคาทั้งแบบดิจิทัลและแบบแอนะล็อก  การแสดงคาแบบดิจิทัล

ตองสอดคลองกับการแสดงคาแบบแอนะล็อก 
  ๔) ถามีสวนพิมพคา  คาที่พิมพตองถูกตองตรงกับคาที่แสดง 
 (ค) การแสดงคาของมาตรวัดมวลโดยตรงที่คํานวณราคาได  จํานวนเงินตองมีความ

ถูกตองสอดคลองกับปริมาณการวัดที่แสดง 
(๔) เคร่ืองหมายของบรรดาตัวควบคุมการทํางาน  สวนแสดงคาและอุปกรณตาง ๆ  รวมทั้ง

สวิตชของมาตรวัดมวลโดยตรง  ตองทําใหอานงาย  ชัดเจน  และลบเลือนยาก 
(๕) ระบบการวัดมวลตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
 (ก) อัตราสวนระหวางอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลตํ่าสุดสําหรับระบบการวัดมวล  

ตองไมนอยกวา  ๕  ตอ  ๑ 
 (ข) วิธีการปรับแตงมาตรวัดมวลโดยตรง  เพื่อปรับเปลี่ยนคาอัตราสวนระหวางน้ําหนัก 

ที่แสดงกับน้ําหนักของกาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอที่วัดไดจริงโดยระบบการวัดของมาตรวัดมวลโดยตรง  
ซ่ึงวิธีการปรับแตงดังกลาวตองไมใชระบบทอทางลัดและตองมีผนึกเพื่อปองกันการปรับแตงในภายหลัง 

 (ค) สวนแสดงคา 
  ๑) ตองมีสวนแสดงคาหลัก 
  ๒) สวนแสดงคาตองแสดงชื่อหรือสัญลักษณของหนวยที่ใชในการวัด 
  ๓) คาข้ันหมายมาตราใหแสดงเปนคา  ๑  X   ๑๐k  ๒   X  ๑๐k   หรือ  ๕   X  ๑๐k  โดย  k  

เปนเลขจํานวนเต็มบวก  จํานวนเต็มลบ  หรือศูนย 
  ๔) คาข้ันหมายมาตราตองไมมากกวารอยละ  ๐.๕  ของปริมาณนอยที่สุดที่วัดได

ของระบบ 
  ๕) การแสดงคาแบบดิจิทัล  ใหแสดงตัวเลขอยางนอย  ๑  ตําแหนงที่ตําแหนงขวาสุด  

โดยใหมีเคร่ืองหมายจุดทศนิยม  (.)  หรือเครื่องหมายจุลภาค  (,)  ค่ันระหวางเลขจํานวนเต็มและเลขหลัง  
จุดทศนิยม  และในการแสดงคานี้ตองแสดงตัวเลขทางซายของเครื่องหมายจุดทศนิยมอยางนอย  ๑  ตําแหนง  
และแสดงตัวเลขทางขวาของเครื่องหมายทุกตําแหนง  สําหรับการแสดงคาศูนยอาจแสดงโดยเลขศูนย   
๑  ตําแหนงทางขวาสุดโดยไมตองมีเคร่ืองหมายก็ได 
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  ๖) สวนแสดงคาตองมีวิธีการต้ังศูนยอยางถูกตองไมวาโดยวิธีอัตโนมัติหรือไม   

  ๗) สวนต้ังศูนยสําหรับสวนแสดงคา 
   ก) เมื่อเร่ิมทําการต้ังศูนย  สวนแสดงคาตองแสดงผลไมแตกตางไปจากผลการวัด 

ที่ปรากฏอยูเดิม  และจะแสดงคาศูนยเมื่อการต้ังศูนยเสร็จสมบูรณ 
   ข) สวนต้ังศูนยตองไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ตอผลการวัด  เวนแต

การเปลี่ยนไปแสดงคาศูนย 
   ค) ในขณะที่ทําการวัด  ตองไมมีวิธีการใดที่สามารถปรับสวนแสดงคา   

ใหแสดงคาเปนศูนยได 
   ง) ในกรณีที่เปนสวนแสดงคาแบบดิจิทัล  การแสดงคาหลังจากการตั้งศูนย 

ตองไมมีความคลาดเคลื่อนและตองแสดงคาเปนศูนยเทานั้น 
 (ง) สวนคํานวณราคาตองแสดงราคาตอหนวยอยางถูกตองตรงตามชนิดของผลิตภัณฑ

กอนทําการสงจายทุกคร้ัง 
 (จ) การแสดงปริมาณและราคาซื้อขายรวมสําหรับการซื้อขายคร้ังหนึ่ง ๆ  เมื่อการวัด

ปริมาณสงจายเสร็จส้ินลง  ตองแสดงปริมาณสงจายรวมและราคาซื้อขายรวมเปนเวลาอยางนอย  ๕  นาที  
หรือจนกวาจะมีการซื้อขายครั้งตอไป 

(๖) ในกรณีที่ระบบการวัดมวลมีสวนพิมพคาหรือเคร่ืองบันทึกการเก็บเงิน  สวนพิมพคา 
หรือเครื่องบันทึกการเก็บเงินนั้นตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ข้ันหมายมาตราเทากับสวนแสดงคา 
 (ข) พิมพผลการวัดใหตรงกับผลการวัดซ่ึงแสดงโดยสวนแสดงคา 
 (ค) พิมพผลการวัดเมื่อการวัดเสร็จส้ินสมบูรณ 
 (ง) รายละเอียดการพิมพผลการวัด  ดังตอไปนี้ 
  ๑) ปริมาณการสงจายทั้งหมด 
  ๒) ราคาตอหนวยของผลิตภัณฑ 
  ๓) ราคาซื้อขายรวม 
  ๔) ขอมูลบงบอกชนิดของผลิตภัณฑ  โดยใชชื่อ  สัญลักษณ  อักษรยอ  หรือ  

รหัสสินคา 
  ๕) วัน  เดือน  ป  ที่จําหนาย 
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(๗) มาตรวัดมวลโดยตรงตองมีสวนแกไขคาความหนาแนนของกาซที่มีสถานะเปนไอ   
ที่ทําการวัด  และตองมีสวนรักษาสถานะ  เพื่อรักษาสถานะของกาซที่มีสถานะเปนไอใหอยูในสถานะ 
ที่เปนไอตลอดชวงทําการวัด  และถาสวนนี้สามารถปรับแตงไดตองมีผนึกเพื่อปองกันการแกไขหลังจาก
ปรับแตงแลว 

(๘) ทอสงจาย  และวาลวตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
 (ก) ตองไมทําใหกาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอที่วัดมวลแลวเกิดการเบี่ยงเบนออกจาก

หองวัดหรือทอสงจายได 
 (ข) ในกรณีที่มีการติดต้ังทอสงจายสองทางขึ้นไป  ตองมีวิธีการอัตโนมัติเพื่อให 
  ๑) ในขณะทําการสงจาย  กาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอตองไหลออกจากทางสงจาย

ไดเพียงทางเดียวเทานั้น 
  ๒) อุปกรณที่ใชควบคุมทิศทางการไหลตองแสดงทิศทางการไหลอยางชัดเจน 
(๙) ระบบการวัดของมาตรวัดมวลโดยตรงตองแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้  ใหเห็นไดชัดเจน  

และลบเลือนยาก 
 (ก) ปที่ผลิต 
 (ข) อัตราการไหลตํ่าสุด  และอัตราการไหลสูงสุด 
 (ค) ความดันทํางานสูงสุด 
 (ง) พิสัยอุณหภูมิใชงาน 
 (จ) ชนิดผลิตภัณฑที่ใชงาน 
 (ฉ) ปริมาณนอยที่สุดที่วัดไดของระบบ 
 (ช) สภาวะทํางานปกติ 
 (ซ) ในกรณีที่มีขอจํากัดอื่น ๆ  ใหแสดงขอจํากัดนั้นดวย 
(๑๐) ประทับหรือแสดงเครื่องหมายเฉพาะตัวของผูผลิตไวที่มาตรวัดมวลโดยตรง 
กรณีที่มาตรวัดมวลโดยตรงมีลักษณะไมถูกตองครบถวนหามมิใหดําเนินการตรวจสอบ 

ในข้ันตอนตอไป   

หมวด  ๒ 
การตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดมวลโดยตรง 

 

 

ขอ ๖ การตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดมวลโดยตรงที่ติดต้ังเขากับระบบการวัดมวล  
ใหตรวจสอบที่น้ําหนักทดสอบประมาณ  ๑๐  กิโลกรัม  ๑๕  กิโลกรัม  ๒๐  กิโลกรัม  และ  ๒๕  กิโลกรัม  
ตามลําดับ  ความเที่ยงที่ตรวจสอบไดของมาตรวัดมวลโดยตรงเมื่อเทียบกับแบบมาตราชนิดมาตรวัดมวล
โดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอ  ความคลาดเคลื่อนตองไมเกินอัตรา 
เผื่อเหลือเผื่อขาด  ±  ๐.๐๑  ของน้ําหนักที่ทดสอบ  จึงผานการตรวจสอบ 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๗ การตรวจสอบความสามารถในการทําซํ้าไดของมาตรวัดมวลโดยตรงตามขอ  ๖   
ที่น้ําหนักทดสอบประมาณ  ๑๕  กิโลกรัม  จํานวน  ๓  คร้ัง  ความแตกตางของความคลาดเคลื่อนสูงสุด
และความคลาดเคลื่อนตํ่าสุดตองไมเกินรอยละ  ๐.๕  ของน้ําหนักที่ทดสอบ  จึงผานการตรวจสอบ 

ขอ ๘ การตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดมวลโดยตรงที่ติดต้ังเขากับระบบการวัดมวล  
ที่น้ําหนักทดสอบประมาณปริมาณนอยที่สุดที่วัดไดของระบบความเที่ยงของปริมาณนอยที่สุดที่วัดได
ของระบบที่ตรวจสอบไดของมาตรวัดมวลโดยตรงเมื่อเทียบกับแบบมาตราชนิดมาตรวัดมวลโดยตรง 
ที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอ  ความคลาดเคลื่อนตองไมเกินอัตราเผื่อเหลือ 
เผื่อขาดที่กําหนดไวตามตารางดังตอไปนี้  จึงผานการตรวจสอบ 

ปริมาณที่ทดสอบ  (M) 
(กิโลกรัม) 

อัตราเผื่อเหลือเผ่ือขาด 

๐.๑  ถึง  ๐.๒   +  ๐.๐๘  M 
๐.๒  ถึง  ๐.๔   +  ๑๖  กรัม 
๐.๔  ถึง  ๑   +  ๐.๐๔  M 
๑  ถึง  ๒   +  ๔๐  กรัม 

ตั้งแต  ๒  ขึ้นไป +  ๐.๐๒  M 

หมวด  ๓ 
การใหคํารับรอง 

 

 

ขอ ๙ มาตรวัดมวลโดยตรงที่ผานการตรวจสอบลักษณะของมาตรวัดมวลโดยตรงตามหมวด  ๑  
และการตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดมวลโดยตรงตามหมวด  ๒  แลว  ใหผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบ
และใหคํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ตนผลิตดําเนินการดังนี้ 

(๑) ประทับเครื่องหมายคํารับรองตามแบบ  ชว.  ๑๐๔  ไวที่ตําแหนงมุมบนดานขวาของแผน
แสดงเลขลําดับประจําเครื่องและที่ตําแหนงที่ปองกันการแกไขหรือดัดแปลงความเที่ยงตรงของมาตรวัดมวล
โดยตรง 

(๒) ออกหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองประจําเคร่ืองชั่งตวงวัดตามแบบ  ชว.  ๑๐๖   
โดยหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัด  ตองแสดงรายละเอียดตาง ๆ  วันที่ตรวจสอบ
และใหคํารับรองพรอมแสดงวันส้ินอายุของคํารับรอง  ๒  ป  และลงนามใหครบถวน  ถูกตองทุกแหงและทุกฉบับ   



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๓) แสดงวันที่ตรวจสอบและใหคํารับรองพรอมแสดงวันส้ินอายุของคํารับรอง  ๒  ป   
ไวที่แผนแสดงเลขลําดับประจําเครื่อง   

ขอ ๑๐ มาตรวัดมวลโดยตรงเครื่องใดที่ไมผานการตรวจสอบใหแกไขใหถูกตองกอนย่ืนขอ
ตรวจสอบและใหคํารับรองใหม   

ขอ ๑๑ ใหผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ตนผลิต
รายงานผลการตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรงตามแบบ  ชว.ตร.  มกอ.-๑  และ  ชว.ตร.  
มกอ.-๒  ทายระเบียบนี้  แลวแจงสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา  พรอมกับรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองเคร่ืองชั่งตวงวัด  ตามระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด   
วาดวยการรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองเคร่ืองชั่งตวงวัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

วัชรี  วิมุกตายน 
อธิบดีกรมการคาภายใน 



 ชว.ตร. มกอ.-๑ 
 

รายงานการตรวจสอบและใหคํารับรอง 
มาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติท่ีมีสถานะเปนไอตามสถานีบริการ 

 ชื่อผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัดหาคามวล
ของกาซธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอตามสถานีบริการที่ตนผลิต :   .…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 ผูผลิต   ใบอนุญาตเลขที่ .............................................   
 คําขอเลขที่ ....................................  จํานวน ................... เคร่ือง 
 เลขลําดับประจําเคร่ือง .............................................  ถึง  ..................................................... 
 ตรวจสอบและใหคํารับรองระหวางวันที่ .................................  ถึง ..................................... 
 เคร่ืองหมายเฉพาะตัว ..................................   เคร่ืองหมายการคา ........................................ 
 แบบมาตราที่ใชตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดมวลโดยตรง มีดังนี้  

หมายเลข อัตราการไหล พิกัดกําลัง (กิโลกรัม) สอบเทียบเมื่อ 
    

 

 
 
 

ปที่ผลิต  

พิกัดกําลัง  

ปริมาณนอยที่สุดที่วัดไดของระบบ  

อัตราการไหลต่ําสุดและอัตราการไหลสูงสุด  

ความดันทํางานสูงสุด  

พิสัยอุณหภูมิใชงาน  

ชนิดผลิตภัณฑที่ใชงาน  

สภาวะทํางานปกติ  

อุปกรณ ประกอบดวย O  สวนตั้งศูนย  O  สวนพิมพคา  O  สวนคํานวณราคา  
O  สวนแสดงน้ําหนักรวม  O  สวนแสดงราคาซื้อขายรวม  
O  สวนแสดงราคาตอหนวย  O  สวนรักษาสถานะเปนไอ   
O  ทอสงจาย  O  วาลว 

 
   

ลงชื่อ .................................................................... ผูรับอนุญาต หรือผูไดรับมอบหมาย 

 (............................................................) 
 



ชว.ตร. มกอ.-๒ 

รายงานการตรวจสอบและใหคํารับรอง 
มาตรวัดมวลโดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของกาซธรรมชาติท่ีมีสถานะเปนไอตามสถานีบริการ 

รายการ เลขลําดับประจําเครื่อง 

    
รุน     
Serial no.      
พิกัดกําลัง                         กก.                         กก.                         กก.                         กก. 
ขั้นหมายมาตรา                         กก.                         กก.                         กก.                         กก. 

ตรวจรับรอง ชั้น ชั้นแรก ชั้นแรก ชั้นแรก ชั้นแรก 

อัตราการไหล (กก./ชม.)     

หมวด ๑  การตรวจสอบลักษณะของมาตรวัดมวลโดยตรง
การตรวจสอบลักษณะฯ O  ถูก     O  ผิด O  ถูก     O  ผิด O  ถูก     O  ผิด O  ถูก     O  ผิด 

หมวด ๒  การตรวจสอบความเทีย่งของมาตรวัดมวลโดยตรง
การตรวจสอบความเที่ยง ติดต้ังเขาระบบ ติดต้ังเขาระบบ ติดต้ังเขาระบบ ติดต้ังเขาระบบ 

ขอ ๖ ทดสอบน้ําหนัก 
ประมาณ 

๑๐ 
กก. 

๑๕ 
กก. 

๒๐ 
กก. 

๑๐ 
กก. 

๑๕ 
กก. 

๒๐ 
กก. 

๑๐ 
กก. 

๑๕ 
กก. 

๒๐ 
กก. 

๑๐ 
กก. 

๑๕ 
กก. 

๒๐ 
กก. 

มาตรวัดแสดง (กก.)             
แบบมาตราแสดง (กก.)             
ผลผิด (กก.)             
ผลผิด (%)             
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด + ๐.๐๑  ของน้ําหนักทดสอบ 

ขอ ๗ ความสามารถในการทําซํ้าไดของมาตรวดัท่ีนํ้าหนักทดสอบประมาณ ๑๕ กก. ตองไมเกิน ๐.๕ % ของนํ้าหนักท่ีทดสอบ  

มาตรวัดแสดง (กก.)             
แบบมาตราแสดง (กก.)             
ผลผิด (กก.)             
ผลผิด (%)             
ความสามารถในการทําซ้ํา     

ขอ ๘ และขอ ๖ ทดสอบน้ําหนักที่ปริมาณนอยที่สุดที่วัดไดของระบบ และทดสอบน้ําหนักประมาณ ๒๕ กก. 

ทดสอบน้ําหนัก 
ประมาณ 

ปริมาณ
นอยที่สุด 

๒๕ กก. ปริมาณ
นอยที่สุด 

๒๕ กก. ปริมาณ
นอยที่สุด 

๒๕ กก. ปริมาณ
นอยที่สุด 

๒๕ กก. 

มาตรวัดแสดง (กก.)         
แบบมาตราแสดง (กก.)         
ผลผิด (กก.)         
ผลผิด (%)         
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ขอ ๘ ของ

ระเบียบฯ 
+ ๐.๐๑ ของ
นํ้าหนักท่ี
ทดสอบ 

ขอ ๘ ของ
ระเบียบฯ 

+ ๐.๐๑ % 
ของนํ้าหนัก
ท่ีทดสอบ 

ขอ ๘ ของ
ระเบียบฯ 

+ ๐.๐๑ % 
ของนํ้าหนัก
ท่ีทดสอบ 

ขอ ๘ ของ
ระเบียบฯ 

+ ๐.๐๑ % 
ของนํ้าหนัก
ท่ีทดสอบ 

ขอ ๖ O  ถูก   O  ผิด O  ถูก   O  ผิด O  ถูก   O  ผิด O  ถูก   O  ผิด 
ขอ ๗ O  ถูก   O  ผิด O  ถูก   O  ผิด O  ถูก   O  ผิด O  ถูก   O  ผิด 
ขอ ๘ O  ถูก   O  ผิด O  ถูก   O  ผิด O  ถูก   O  ผิด O  ถูก   O  ผิด 

ผลการตรวจสอบ O  ถูก   O  ผิด O  ถูก   O  ผิด O  ถูก   O  ผิด O  ถูก   O  ผิด 

 


