
หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ระเบียบสํานักงานกลางชัง่ตวงวัด 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการตรวจสอบ 

และใหคํารับรองมาตรวัดปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการของผูรับใบอนุญาต 

เปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ตนซอม 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

เพื่อใหผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิงตามสถานี
บริการที่ตนซอมสามารถตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ
ไดอยางเหมาะสมและมีระบบ  ตามกฎกระทรวงกําหนดเครื่องวัดที่อยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ชนิด  ลักษณะ  รายละเอียดของวัสดุที่ใชผลิต  อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  
และคํารับรองของเครื่องชั่งตวงวัด  และหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายเฉพาะตัว  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๕)  และมาตรา  ๔๒  แหงพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ  
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดี
กรมการคาภายใน  จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไข  การตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการของผูรับ
ใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ตนซอม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓”  

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“มาตรวัด”  หมายความวา  มาตรวัดปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ 
ขอ ๔  ใหอธิบดีกรมการคาภายในเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การตรวจสอบลักษณะของมาตรวัด 

 

 

ขอ ๕ ผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดที่ตนซอมตองตรวจสอบ
ลักษณะของมาตรวัด  ดังนี้ 
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(๑) มาตรวัดตองแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ไวบนมาตรวัด  โดยตองทําใหอานงาย  ชัดเจน  
และลบเลือนยาก 

 (ก) ชื่อ  หรือเครื่องหมายการคาของผูผลิต  ผูนําเขา  หรือผูขาย   
 (ข) รุนซ่ึงระบุแบบของมาตรวัด 
 (ค) เลขลําดับประจําเครื่องที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดให 
(๒) พิกัดกําลังของมาตรวัด  ตองแสดงเปนตัวเลขไทยหรืออารบิค  และอักษรไทยหรือ  

ตัวอักษรหรือสัญลักษณที่รัฐมนตรีกําหนด  โดยตองแสดงไวใหเห็นชัดเจน  ลบเลือนยาก  ทั้งนี้จะแสดง  
เปนอักษรยอก็ได 

(๓) การแสดงคาของมาตรวัดตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (ก) การแสดงคาแบบแอนะล็อก 
  ๑) ข้ันหมายมาตราและสวนชี้คา   ตองได รับการออกแบบอยางเหมาะสม 

และทํางานสัมพันธกัน 
  ๒) ข้ันหมายมาตรา  ตัวเลข  ตัวอักษร  หรือสัญลักษณตาง ๆ  ตองอานงาย  ชัดเจน  

และลบเลือนยาก 
  ๓) ถามีสวนแสดงคาหลายแหง  ทุกแหงตองแสดงคาสอดคลองกัน 
  ๔) ถามีสวนพิมพคา  คาที่พิมพตองสอดคลองกับคาที่แสดง 
 (ข) การแสดงคาแบบดิจิทัล 
  ๑) การแสดงคาไมวาจะใชตัวเลข  ตัวอักษร  หรือสัญลักษณอื่นใดมาประกอบกัน

หรือไมก็ตาม  ตองไมทําใหเกิดความสับสนในการอานคา 
  ๒) ถามีสวนแสดงคาหลายแหง  ทุกแหงตองแสดงคาถูกตองตรงกัน 
  ๓) ถามีสวนแสดงคาทั้งแบบดิจิทัลและแบบแอนะล็อก  การแสดงคาแบบดิจิทัล

ตองสอดคลองกับการแสดงคาแบบแอนะล็อก 
  ๔) ถามีสวนพิมพคา  คาที่พิมพตองถูกตองตรงกับคาที่แสดง 
 (ค) การแสดงคาของมาตรวัดที่คํานวณราคาได  จํานวนเงินตองมีความถูกตองสอดคลอง

กับปริมาณการวัดที่แสดง 
(๔) เคร่ืองหมายของบรรดาตัวควบคุมการทํางาน  สวนแสดงคาและอุปกรณตาง ๆ  รวมทั้ง

สวิตชของมาตรวัด  ตองทําใหอานงาย  ชัดเจน  และลบเลือนยาก 
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(๕) สวนแสดงคาและสวนพิมพคาของมาตรวัดตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (ก) ตองมีสวนแสดงคาหลัก 
 (ข) สวนแสดงคาตองแสดงชื่อหรือสัญลักษณของหนวยที่ใชในการวัด  คาข้ันหมายมาตรา  

ใหแสดงเปนคา  ๑  x  ๑๐k  ๒  x  ๑๐  k  หรือ  ๕  x  ๑๐  k  โดยที่  k  เปนเลขจํานวนเต็มบวก  จํานวนเต็มลบ  
หรือศูนย 

 (ค) สวนแสดงคาแบบแอนะล็อก 
  ๑) ข้ันหมายมาตรา 
   ก) ข้ันหมายมาตราหลัก  และข้ันหมายมาตรารองตองมีความยาวแตกตางกัน  

เพื่อใหงายตอการอานคา  ทั้งนี้  ข้ันหมายมาตราหลักตองมีความยาวมากกวาข้ันหมายมาตรารอง 
   ข) ข้ันหมายมาตราที่ถูกตองสอดคลองกันตองมีขนาดความกวางเทากัน   

เปนเสนตรงสม่ําเสมอ  มีความกวางไมนอยกวา  ๐.๒  มิลลิเมตร  และตองไมเกินชองวางระหวางข้ัน
หมายมาตราตํ่าสุด  ๒  ข้ันหมายมาตราที่อยูติดกัน 

   ค) ข้ันหมายมาตราหลักตองมีความกวางไมเกิน  ๑.๕  เทาของขั้นหมายมาตรารอง 
   ง) ชองวางระหวางข้ันหมายมาตราตองไมนอยกวา  ๒  มิลลิเมตร 
  ๒) ตัวชี้คา 
   ก) ตัวชี้คาตองอยูในแนวขนานกับข้ันหมายมาตรา 
   ข) ถาตัวชี้คาอยูคนละระนาบกับข้ันหมายมาตรา  ปลายของตัวชี้คาจะตอง 

ยาวถึงข้ันหมายมาตราที่แสดงคาปริมาตร 
   ค) ถาตัวชี้คาอยูระนาบเดียวกันกับข้ันหมายมาตรา  ปลายของตัวชี้คาตองหางจาก

ข้ันหมายมาตราไมเกิน  ๑  มิลลิเมตร 
   ง) ความกวาง 
    ๑. ปลายของตัวชี้คาตองมีความกวางไมเกินความกวางของขั้นหมายมาตรา 

ที่กวางที่สุด 
    ๒. กรณีที่ตัวชี้คาเปนเข็ม  ปลายของตัวชี้คาตองมีความกวางสม่ําเสมอ

ตลอดแนวจนทับกันไดสนิทกับข้ันหมายมาตรา 
   จ) ถาตัวชี้คาและขั้นหมายมาตราอยูตางระนาบกัน  ระยะหางระหวางตัวชี้คา

และระนาบของขั้นหมายมาตรา  ตองไมเกิน  ๑.๕  มิลลิเมตร 
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 (ง) สวนแสดงคาแบบดิจิทัลตองแสดงผลการวัดอยางตอเนื่องในขณะที่ทําการวัด
ปริมาตรของน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการซ้ือขาย 

 (จ) สวนต้ังศูนยสําหรับสวนแสดงคาปริมาตร 
  ๑) สวนแสดงคาปริมาตรอาจใหมีสวน ต้ังศูนย   ซ่ึงสามารถปรับดวยมือ 

หรือดวยระบบอัตโนมัติก็ได 
  ๒) เมื่อเร่ิมทําการต้ังศูนย  สวนแสดงคาปริมาตรตองแสดงผลไมแตกตางไปจาก 

ผลการวัดที่ปรากฏอยูเดิม  และจะแสดงคาศูนยเมื่อการต้ังศูนยเสร็จสมบูรณ 
  ๓) สวนต้ังศูนยตองไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ตอผลการวัด  เวนแต 

การเปลี่ยนไปแสดงคาศูนย 
  ๔) ในขณะที่ทําการวัด  ตองไมมีวิธีการใดที่สามารถปรับสวนแสดงคาปริมาตร 

ใหแสดงคาเปนศูนยได 
  ๕) ในกรณีที่เปนสวนแสดงคาแบบแอนะล็อก  การแสดงคาปริมาตรหลังจากการ

ต้ังศูนย  ใหมีความคลาดเคลื่อนไดไมเกินกึ่งหนึ่งของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับการวัดปริมาณ 
นอยที่สุดที่วัดไดของระบบ 

  ๖) ในกรณีที่เปนสวนแสดงคาแบบดิจิทัล  การแสดงคาปริมาตรหลังจากการตั้งศูนย
ตองไมมีความคลาดเคลื่อนและตองแสดงคาเปนศูนยเทานั้น 

 (ฉ) มาตรวัดที่ใชในการขายปลีก 
  ๑) การแสดงคาปริมาตรสงจาย  กอนทําการสงจายสวนแสดงคาปริมาตร 

ตองแสดงคาศูนย  และเมื่อเร่ิมทําการสงจายสวนแสดงคาปริมาตรตองแสดงปริมาตรการสงจายขณะนั้น
บนสวนแสดงคา 

  ๒) มาตรวัดที่คํานวณราคาไดตองแสดงราคาตอหนวยอยางถูกตองตรงตามชนิด
ของผลิตภัณฑกอนทําการสงจายทุกคร้ัง 

  ๓) สวนคํานวณราคา 
   ก) ตองคํานวณราคาทั้งหมดตามราคาตอหนวยของการซื้อขายในแตละคร้ัง

ขณะทําการวัด 
   ข) การแสดงราคาซื้อขายรวมตามปริมาตรสงจายใด ๆ  ตองแสดงคาไดเที่ยงตรง

โดยมีความคลาดเคลื่อนฝายมากหรือฝายนอยไมเกินผลคูณของ  ๐.๐๕  ลิตร  กับราคาตอหนวย 
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  ๔) การแสดงราคาตอหนวย  ในกรณีที่มาตรวัดแตละเคร่ืองใชวัดปริมาตรสงจาย
ของผลิตภัณฑแตกตางกัน  แตใชสวนแสดงคาชุดเดียวรวมกัน  กอนทําการวัดปริมาตรสงจาย 
ของผลิตภัณฑใดในแตละคร้ัง  สวนแสดงคาตองแสดงราคาตอหนวยของผลิตภัณฑนั้น  และในขณะ 
ที่ทําการวัด  ตองไมมีวิธีการใด  ที่สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงราคาตอหนวยได 

  ๕) การแสดงปริมาตรรวมและราคาซื้อขายรวม  สําหรับการซ้ือขายคร้ังหนึ่ง ๆ  
เมื่อการวัดปริมาตรสงจายเสร็จส้ินลง  สวนแสดงคาตองแสดงปริมาตรสงจายรวมและราคาซื้อขายรวม
เปนเวลาอยางนอย  ๕  นาที  หรือจนกระทั่งมีการซื้อขายครั้งตอไป 

  ๖) ในกรณีที่มีสวนพิมพคาประกอบเขากับอุปกรณสงจายน้ํามัน  การพิมพขอมูล
การสงจายผลิตภัณฑตองมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

   ก) ปริมาตรสงจายทั้งหมด 
   ข) ราคาตอหนวย 
   ค) ราคาซื้อขายรวม 
   ง) ชนิดของผลิตภัณฑ  เชน  ชื่อ  สัญลักษณ  อักษรยอ  หรือเลขรหัส 
(๖) มาตรวัดตองมีอุปกรณควบและอุปกรณเสริมที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (ก) เคร่ืองกําจัดไอหรืออากาศ  หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นที่ปองกันไมใหไอหรืออากาศ

ผานเขาไปในมาตรวัดขณะทําการวัด 
 (ข) วาลวปองกันการไหลยอนกลับหรือวิธีการปองกันการไหลยอนกลับใด ๆ  ไมให 

ของเหลวไหลยอนกลับสูมาตรวัดอีก 
(๗) มาตรวัดอาจมีอุปกรณควบและอุปกรณเสริมที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (ก) กลไกการหยุดการสงจาย 
  ๑) ตองสามารถหยุดการสงจายไดแมนยํา  และในกรณีที่มาตรวัดสามารถต้ังคา

ลวงหนาได  เมื่อหยุดการสงจาย  สวนแสดงคาตองแสดงปริมาตรสงจายตรงกับคาที่ไดต้ังไวลวงหนา 
  ๒) สวนกําหนดการหยุดตองทําใหกลไกการหยุดสามารถปรับระยะการหยุดได

เพื่อใหปริมาตรสงจายอยูในขอบเขตที่กําหนด 
 (ข) เคร่ืองวัดอุณหภูมิ  เคร่ืองวัดความดัน  และเคร่ืองวัดความหนาแนน  ซ่ึงทํางาน

รวมกับระบบการวัดปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิง  หากมีผลกระทบใด ๆ  ตอการวัดของมาตรวัด  จะตอง
เปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนด 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๘) ทอสงจาย  และวาลวตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 (ก) ตองไมทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงที่วัดปริมาตรแลวเกิดการเบี่ยงเบนออกจากหองวัดหรือ  

ทอสงจายได 

 (ข) ในกรณีที่มีการติดต้ังทอสงจายสองทางขึ้นไป  ตองมีวิธีการอัตโนมัติเพื่อให 

  ๑) ในขณะทําการสงจาย  น้ํามันเชื้อเพลิงตองไหลออกจากทางสงจายไดเพียง 

ทางเดียวเทานั้น 

  ๒) อุปกรณที่ใชควบคุมทิศทางการไหลตองแสดงทิศทางการไหลอยางชัดเจน 

(๙) มาตรวัดตองแสดงรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ระบบการวัดปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิงตองแสดงขอมูลตอไปนี้ใหเห็นไดอยางชัดเจน  

และลบเลือนไดยาก 

  ๑) ปที่ผลิต 

  ๒) ปริมาณนอยที่สุดที่วัดไดของระบบ 

  ๓) อัตราการไหลตํ่าสุดและอัตราการไหลสูงสุด 

  ๔) ความดันน้ํามันเชื้อเพลิงตํ่าสุดและสูงสุด 

  ๕) ชวงอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงที่วัด 

  ๖) ชนิดผลิตภัณฑที่ใชงาน 

 (ข) ถามาตรวัดมีเคร่ืองชดเชยอุณหภูมิ  ตองแสดงอุณหภูมิและความดันที่สภาวะพื้นฐาน

อยางชัดเจนใกลกับสวนแสดงคาปริมาตร 

 (ค) ถามาตรวัดประกอบดวยเคร่ืองชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ   ตองมี เคร่ืองหมาย 

หรือสัญลักษณแสดงบนสวนแสดงคา  และสวนพิมพคาอยางชัดเจนวาคาปริมาตรแสดงเปนปริมาตร 

ที่อุณหภูมิพื้นฐาน 

 (ง) เมื่อทําการติดต้ังมาตรวัดพรอมใชงานแลวมาตรวัดที่ใชในการขายปลีกที่มีอัตรา 

การไหลสูงสุดเทากับ  ๑๐๐  ลิตรตอนาทีข้ึนไป  ตองแสดงอัตราการไหลตํ่าสุดและอัตราการไหลสูงสุด

ใหเห็นไดอยางชัดเจนบนมาตรวัดและอัตราการไหลตํ่าสุดตองไมเกินรอยละ  ๒๐  ของอัตราการไหลสูงสุด 

 (จ) ถามาตรวัดหลายเคร่ืองทํางานโดยใชสวนประกอบรวมกัน  ตองแสดงขอกําหนด  

ในแตละสวนของระบบ  และอาจจะแสดงรวมกันบนแผนขอมูลเดียวกันก็ได 
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(๑๐) มาตรวัดตองมีลักษณะเพิ่มเติม  ดังตอไปนี้ดวย 

 (ก) ตองออกแบบใหมีอัตราสวนของอัตราการไหลสูงสุดตออัตราการไหลตํ่าสุด   

ไมนอยกวา  ๑๐  ตอ  ๑ 

 (ข) กอนทําการสงจายน้ํามันเชื้อเพลิง  สวนแสดงคาปริมาตรและสวนแสดงราคาซื้อขาย

รวมตองแสดงคาศูนย 

 (ค) ในกรณีที่ระบบการวัดปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิง  มีอัตราการไหลสูงสุดไมเกิน   

๖๐  ลิตร/นาที  ปริมาตรจายตํ่าสุดตองไมเกิน  ๕  ลิตร 

(๑๑) ประทับหรือแสดงเครื่องหมายเฉพาะตัวของผูซอมไวที่มาตรวัด 

กรณีที่มาตรวัดมีลักษณะไมถูกตองครบถวนหามมิใหดําเนินการตรวจสอบในขั้นตอนตอไป   

หมวด  ๒ 
การตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัด 

 

 

ขอ ๖ การตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดที่ติดต้ังเขากับระบบการวัดปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิง  

ที่อัตราการไหลตามที่กําหนด  ความเที่ยงที่ตรวจสอบไดเมื่อเทียบกับถังตวงแบบมาตรา  พิกัดกําลัง  ๕  ลิตร  

๒๐  ลิตร  และ  ๕๐  ลิตร  ความคลาดเคลื่อนตองไมเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กําหนดไวตามตาราง

ดังตอไปนี้  จึงผานการตรวจสอบ 
ปริมาตรที่ทดสอบ อัตราการไหล อัตราเผื่อเหลือเผ่ือขาด 

๕  ลิตร ประมาณ  ๕  ลิตรตอนาท ี  
หรือประมาณอัตราการไหลต่ําสุด 

+  ๑๕  มิลลิลิตร 

๒๐  ลิตร ประมาณ  ๒๐  ลิตรตอนาท ี +  ๖๐  มิลลิลิตร 
๕๐  ลิตร ประมาณ  ๕๐  ลิตรตอนาท ี +  ๑๕๐  มิลลิลิตร 

ขอ ๗ การตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดที่ติดต้ังเขากับระบบการวัดปริมาตรน้ํามัน

เชื้อเพลิง  ที่อัตราการไหลตามที่กําหนด  ความเที่ยงของปริมาณนอยที่สุดที่วัดไดของระบบที่ตรวจสอบได 

เมื่อเทียบกับถังตวงแบบมาตราพิกัดกําลังเทากับปริมาณนอยที่สุดที่วัดไดของระบบการวัดปริมาตร  

น้ํามันเชื้อเพลิง  ความคลาดเคลื่อนตองไมเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กําหนดไวตามตารางดังตอไปนี้  

จึงผานการตรวจสอบ 



หนา   ๑๙ 
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ปริมาตรที่ทดสอบ  (V) อัตราการไหล อัตราเผื่อเหลือเผ่ือขาด 

๐.๐๒  ถึง  ๐.๑  ลิตร ประมาณอัตราการไหลต่ําสุด +  ๒  มิลลิลิตร 

๐.๑  ถึง  ๐.๒  ลิตร ประมาณอัตราการไหลต่ําสุด +  ๐.๐๒  V 

๐.๒  ถึง  ๐.๔  ลิตร ประมาณอัตราการไหลต่ําสุด +  ๔  มิลลิลิตร 

๐.๔  ถึง  ๑  ลิตร ประมาณอัตราการไหลต่ําสุด +  ๐.๐๑  V 

๑  ถึง  ๒  ลิตร ประมาณอัตราการไหลต่ําสุด +  ๑๐  มิลลิลิตร 

ตั้งแต  ๒  ลิตร  ขึน้ไป ประมาณอัตราการไหลต่ําสุด +  ๐.๐๐๕  V 

ขอ ๘ การตรวจสอบมาตรวัดตามขอ  ๖  คาความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดทุกอัตรา 

การไหลที่คลาดเคลื่อนในฝายเดียวกัน  อยางนอยตองมีคาใดคาหนึ่งไมเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด   

ตามตารางดังตอไปนี้  จึงผานการตรวจสอบ 

อัตราการไหล ปริมาตรที่ทดสอบ อัตราเผื่อเหลือเผ่ือขาด 

ประมาณ  ๕  ลิตรตอนาท ี  

หรือประมาณอัตราการไหลต่ําสุด 

๕  ลิตร +  ๗.๕  มิลลิลิตร -  ๗.๕  มิลลิลิตร 

ประมาณ  ๒๐  ลิตรตอนาท ี ๒๐  ลิตร +  ๓๐  มิลลิลิตร -  ๓๐  มิลลิลิตร 

ประมาณ  ๕๐  ลิตรตอนาท ี ๕๐  ลิตร +  ๗๕  มิลลิลิตร -  ๗๕  มิลลิลิตร 

ขอ ๙ การตรวจสอบมาตรวัดตามขอ  ๖  พิสัยความคลาดเคลื่อนของระบบการวัดปริมาตร

น้ํามันเชื้อเพลิง  ตองไมเกินกึ่งหนึ่งของชวงอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  ตามตารางดังตอไปนี้  จึงผานการตรวจสอบ 

ปริมาตรที่ทดสอบ อัตราการไหล อัตราเผื่อเหลือเผ่ือขาด 

๕  ลิตร ประมาณ  ๕  ลิตรตอนาท ี  

หรือประมาณอัตราการไหลต่ําสุด 

+  ๐.๓  %  (  +  ๑๕  มิลลิลิตร) 

๒๐  ลิตร ประมาณ  ๒๐  ลิตรตอนาท ี +  ๐.๓  %  (  +  ๖๐  มิลลิลิตร) 

๕๐  ลิตร ประมาณ  ๕๐  ลิตรตอนาท ี +  ๐.๓  %  (  +  ๑๕๐  มิลลิลิตร) 
  พิสัยความคลาดเคล่ือนของระบบการวัดปริมาตรน้ํามันเชือ้เพลิงเทากับ  รอยละของความคลาดเคลื่อน
สูงสุดลบรอยละของความคลาดเคลื่อนต่ําสุดไมเกินรอยละ  ๐.๓   



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๓ 
การใหคํารับรอง 

 

 

ขอ ๑๐ มาตรวัดที่ผานการตรวจสอบลักษณะของมาตรวัดตามหมวด  ๑  และการตรวจสอบ
ความเที่ยงของมาตรวัดตามหมวด  ๒  แลว  ใหผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัด
ที่ตนซอมดําเนินการดังนี้ 

(๑) ประทับเครื่องหมายคํารับรองตามแบบ  ชว.  ๑๐๔  ไวที่ตําแหนงมุมบนดานขวาของแผน
แสดงเลขลําดับประจําเครื่องและที่ตําแหนงที่ปองกันการแกไขหรือดัดแปลงความเที่ยงตรงของมาตรวัด 

(๒) ออกหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองประจําเคร่ืองชั่งตวงวัดตามแบบ  ชว.  ๑๐๖  
โดยหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองประจําเคร่ืองชั่งตวงวัด  ตองแสดงรายละเอียดตาง ๆ  วันที่
ตรวจสอบและใหคํารับรองพรอมแสดงวันส้ินอายุของคํารับรอง  ๖๐  วัน  และลงนามใหครบถวน  
ถูกตองทุกแหง  และทุกฉบับ   

(๓) แสดงวันที่ตรวจสอบและใหคํารับรองพรอมแสดงวันส้ินอายุของคํารับรอง  ๖๐  วัน   
ไวที่แผนแสดงเลขลําดับประจําเครื่อง   

ขอ ๑๑ มาตรวัดเคร่ืองใดที่ไมผานการตรวจสอบใหแกไขใหถูกตองกอนย่ืนขอตรวจสอบ
และใหคํารับรองใหม   

ขอ ๑๒ ใหผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดที่ตนซอมรายงานผล  
การตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดตามแบบ  ชว.ตร.  มพส.-๑  และชว.  ตร.  มพส.-๒  ทายระเบียบนี้  
แลวแจงสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา  พรอมกับรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับใบอนุญาต 
เปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองเคร่ืองชั่งตวงวัดตามระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด  วาดวย   
การรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองเคร่ืองชั่งตวงวัด   
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

วัชรี  วิมุกตายน 
อธิบดีกรมการคาภายใน 



 ชว.ตร. มพส.-๑ 
 

รายงานการตรวจสอบและใหคํารับรอง 
มาตรวัดปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลงิตามสถานีบริการ 

 ช่ือผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวดัปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิง 
ตามสถานีบริการที่ตนซอม :   …………………………………………………………………… 
 ผูซอม   ใบอนุญาตเลขที่ .............................................   
 คําขอเลขที่ ....................................  จํานวน ................... เครื่อง 
 เลขลําดับประจําเครื่อง .............................................  ถึง  ..................................................... 
 ตรวจสอบและใหคํารับรองระหวางวนัท่ี .................................  ถึง ..................................... 
 เครื่องหมายเฉพาะตัว ..................................   เครื่องหมายการคา ........................................ 
 แบบมาตราที่ใชตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดฯ มีดังนี ้ 
หมายเลข     
พิกัดกําลัง (ลิตร)  ๕ ลิตร ๒๐ ลิตร ๕๐ ลิตร 
สอบเทียบเมื่อ     

 

 
 

ปท่ีผลิต  

พิกัดกําลัง  

ปริมาณนอยท่ีสุดที่วัดไดของระบบ  

อัตราการไหลต่ําสุดและอัตราการไหลสูงสุด  

ความดันน้ํามันเช้ือเพลิงตํ่าสุดและสูงสุด  

ชวงอุณหภูมิน้ํามันเช้ือเพลิงที่วัด  

ชนิดผลิตภัณฑท่ีใชงาน  

อุปกรณควบ ประกอบดวย O  สวนต้ังศูนย  O  สวนพิมพคา  O  สวนคํานวณราคา  
O  สวนแสดงปริมาตรรวม  O  สวนแสดงราคาซื้อขายรวม  
O  สวนแสดงราคาตอหนวย  O  สวนตั้งปริมาณจายลวงหนา  
O  เครื่องชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ 

อุปกรณเสริม ประกอบดวย O  เครื่องหรือวิธีการกําจัดไอ  O  ไสกรอง  O  ปม          
O  วาลวปองกันการไหลยอนกลับของน้ํามันเช้ือเพลิง         
O  ทอสงจาย   

 
 
   

ลงช่ือ .................................................................... ผูรับอนุญาต หรือผูไดรับมอบหมาย 

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



 ชว.ตร. มพส.-๒ 
 

รายงานการตรวจสอบและใหคํารบัรองมาตรวัดปรมิาตรน้ํามนัเช้ือเพลิงตามสถานีบรกิาร 
รุน : Serial no. : เลขลําดับประจําเครื่อง : 

รายการ เลขลําดับประจําเครื่อง 

    
พิกัดกําลัง                         ล.                         ล.                         ล.                         ล. 
ขั้นหมายมาตรา                         ล.                         ล.                         ล.                         ล. 

ตรวจรับรอง ช้ัน ชั้นหลงั ชั้นหลงั ชั้นหลงั ชั้นหลงั 
ช้ันความเที่ยง ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ 

สวนแสดงคา แบบ     

อัตราการไหลสูงสุด(l/m)     

หมวด ๑  การตรวจสอบลักษณะของมาตรวัด 
การตรวจสอบลักษณะฯ O  ถูก     O  ผิด O  ถูก     O  ผิด O  ถูก     O  ผิด O  ถูก     O  ผิด 

หมวด ๒  การตรวจสอบความเทีย่งของมาตรวัด 
การตรวจสอบความเที่ยง ติดต้ังเขาระบบ ติดต้ังเขาระบบ ติดต้ังเขาระบบ ติดต้ังเขาระบบ 

ขอ ๖ และ ขอ ๗ ปริมาณนอย
ท่ีสุดฯ 

๕  ลิตร ปริมาณนอย
ท่ีสุดฯ 

๕  ลิตร ปริมาณนอย
ท่ีสุดฯ 

๕  ลิตร ปริมาณนอย
ท่ีสุดฯ 

๕  ลิตร 

อัตราการไหล ~ Qmin l/m 
= 

~ ๕ l/m หรือ~ 
Qmin l/m   

~ Qmin l/m 
= 

~ ๕ l/m หรือ~ 
Qmin l/m   

~ Qmin l/m 
= 

~ ๕ l/m หรือ~ 
Qmin l/m   

~ Qmin l/m 
= 

~ ๕ l/m หรือ~ 
Qmin l/m   

มาตรวัด แสดงปริมาตร         
ถังตวง แสดงปริมาตร         
ผลผิด (มล.)         
ผลผิด (%)         
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด + ....... มล.  + ๑๕ มล. + ....... มล.  + ๑๕ มล. + ....... มล.  + ๑๕ มล. + ....... มล.  + ๑๕ มล. 
ขอ ๘ คาความคลาดเคลื่อนทุกอัตราการไหลท่ีคลาดเคลื่อนในฝายเดียวกัน อยางนอยตองมีคาใดคาหน่ึงไมเกินอัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาด 
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  < + ๗.๕มล.  < + ๗.๕มล.  < + ๗.๕มล.  < + ๗.๕มล. 

ขอ ๙ พิสัยความคลาดเคลื่อนตองไมเกินกึ่งหนึ่งของชวงอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดไมเกิน ๐.๓ % 

ขอ ๖ ๒๐ ลิตร ๕๐ ลิตร ๒๐ ลิตร ๕๐ ลิตร ๒๐ ลิตร ๕๐ ลิตร ๒๐ ลิตร ๕๐ ลิตร 

อัตราการไหล ~ ๒๐ l/m ~ ๕๐ l/m ~ ๒๐ l/m ~ ๕๐ l/m ~ ๒๐ l/m ~ ๕๐ l/m ~ ๒๐ l/m ~ ๕๐ l/m 
มาตรวัด แสดงปริมาตร         
ถังตวง แสดงปริมาตร         
ผลผิด (มล.)         
ผลผิด (%)         
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด + ๖๐ มล. + ๑๕๐ มล. + ๖๐ มล. + ๑๕๐ มล. + ๖๐ มล. + ๑๕๐ มล. + ๖๐ มล. + ๑๕๐ มล. 
ขอ ๘ คาความคลาดเคลื่อนทุกอัตราการไหลท่ีคลาดเคลื่อนในฝายเดียวกัน อยางนอยตองมีคาใดคาหน่ึงไมเกินอัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาด 
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด < +๓๐มล. < + ๗๕มล. < +๓๐มล. < + ๗๕มล. < +๓๐มล. < + ๗๕มล. < +๓๐มล. < + ๗๕มล. 

ขอ ๙ พิสัยความคลาดเคลื่อนตองไมเกินกึ่งหนึ่งของชวงอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดไมเกิน ๐.๓ % 
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 
ขอ ๙ 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 
 


