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ระเบียบสํานักงานกลางชัง่ตวงวัด 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการตรวจสอบและใหคํารับรองเคร่ืองชั่งสปริง 

ของผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองเคร่ืองชั่งสปริง 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

เพื่อใหการจัดวางระบบการตรวจสอบและให คํา รับรองของผูประกอบธุรกิจ   ที่ได 
รับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองเคร่ืองชั่งสปริงสามารถทําการตรวจสอบ  และให 
คํารับรองเคร่ืองชั่งสปริงที่ตนผลิตไดอยางถูกตองและมีมาตรฐาน  อันเปนประโยชนโดยตรงในการ
คุมครองประชาชนผูบริโภค 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๕)  และมาตรา  ๔๒  แหงพระราชบัญญัติมาตราชั่ง 
ตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และ 
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม 
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมการคาภายใน  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไขการตรวจสอบและใหคํารับรองเคร่ืองชั่งสปริงของผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและ 
ใหคํารับรองเคร่ืองชั่งสปริง  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้   
“ผูรับใบอนุญาต”  หมายความวา  ผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองเคร่ืองชั่ง

สปริงที่ตนผลิต 
ขอ ๔ ใหอธิบดีกรมการคาภายในเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การตรวจสอบลักษณะทั่วไปของเครื่องชั่งสปริง 

 

 

ขอ ๕ ผูรับใบอนุญาตตองตรวจสอบลักษณะทั่วไป  และตรวจสอบความเที่ยงของเครื่อง
ชั่งสปริงตามวิธีการที่กําหนดกอนใหคํารับรองเคร่ืองชั่งสปริง 

ขอ ๖ ผูรับใบอนุญาตตองตรวจสอบลักษณะทั่วไปของเครื่องชั่งสปริง  ดังนี้ 
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(๑) สวนแสดงคาตองแสดงชื่อหรือสัญลักษณของหนวยที่ใชในการชั่ง 
(๒) ข้ันหมายมาตราที่หนาปดตองเห็นเดนชัด  ความกวางของขั้นหมายมาตราตองไมใหญ

กวาชองวางระหวางข้ันหมายมาตรา  และชองวางระหวางข้ันหมายมาตราตองมีระยะหางกันไมนอยกวา  
๑  มิลลิเมตร 

(๓) ข้ันหมายมาตราศูนยและข้ันหมายมาตราที่แสดงพิกัดกําลังสูงสุดตองหางกันไมนอยกวา  
๒  เซนติเมตร  และตองไมมีที่ก้ันเข็มชี้อัตราน้ําหนัก 

(๔) มีตะกั่วตรึงหนาปดติดกับตัวเคร่ือง  โดยปลายขางหนึ่งทะลุหนาปดข้ึนมาสําหรับประทับ
เคร่ืองหมายคํารับรอง 

(๕) เข็มชี้อัตราน้ําหนักตองยาวถึงข้ันหมายมาตราที่ส้ันที่สุด  มีขนาดความกวางโดยประมาณ
เทากับความกวางของขั้นหมายมาตรา  และอยูในลักษณะที่จะชี้ข้ันหมายมาตราไดชัดเจน  ทั้งปลายเข็ม
ตองมีระยะหางจากระนาบของขั้นหมายมาตราไมเกิน  ๕  มิลลิเมตร 

(๖) เคร่ืองชั่งสปริงตองมีที่สําหรับผนึก   ประทับ  หรือแสดงเครื่องหมาย  คํารับรอง   
เพื่อปองกันการปรับเปลี่ยน  แกไข  ดัดแปลงภายหลังการตรวจรับรองแลว   

(๗) เคร่ืองชั่งสปริงที่มีแผนฝาประกับขาง  จะตองมีลักษณะที่สามารถปองกันการเปดฝา
ประกับขางได  โดยใชลวดยํ้าตะกั่วหัวทายยึดติดตรึงฝาประกับขางทั้งสองดานไวกับตัวเคร่ืองชั่งสปริง 

(๘) เคร่ืองชั่งสปริงที่มีแผนเหล็กฝาประกับดานบนเครื่องชั่งสปริงที่เปนสวนต้ังศูนย  ตองติด
แนนถาวรกับตัวเคร่ืองชั่งสปริง  ไมสามารถหมุนคลายออกได 

(๙) ดุมเข็มชี้อัตราน้ําหนักตองยึดติดแนนกับเข็มชี้อัตราน้ําหนักและใหทําเปนเหลี่ยม  และใช
หมุดยํ้าแกนใหแนนติดกับเข็มชี้อัตราน้ําหนัก  เพื่อมิใหเข็มชี้อัตราน้ําหนักหลวมคลอนได 

ขอ ๗ ผู รับใบอนุญาตตองตรวจสอบการแสดงการประทับหรือแสดงรายละเอียด
ดังตอไปนี้  ไวบนเคร่ืองชั่งสปริง  ตองอานงาย  ชัดเจน  และลบเลือนยาก 

(๑) ชื่อ  หรือเครื่องหมายการคาของผูผลิต   
(๒) รุนซ่ึงระบุแบบของเครื่องชั่งสปริง 
(๓) เลขลําดับประจําเครื่องที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดให  และประทับหรือแสดงไวที่ 

ถาดรับของชั่งดวย 
(๔) พิกัดกําลังของเครื่องชั่งสปริง 
(๕) เคร่ืองหมายเฉพาะตัว 
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หมวด  ๒ 
การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งสปริง 

 

 

ขอ ๘ การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งสปริงใหมีการทดสอบการแกวงของเข็ม 

ชี้อัตราน้ําหนัก  การทดสอบวางน้ําหนัก  การทดสอบความสามารถทําซํ้าได  และการทดสอบ 

วางน้ําหนักที่ตําแหนงตาง  ๆ  ตามที่กําหนด 

ขอ ๙ การทดสอบการแกวงของเข็มชี้อัตราน้ําหนัก  ใหทดสอบโดยการปรับเข็มชี้อัตรา

น้ําหนักของหนาปดทุกดานใหแสดงคาศูนยและวางตุมน้ําหนักแบบมาตราที่มีอัตราน้ําหนักเทากับพิกัด

กําลังของเครื่องชั่งสปริงบนถาดรับของชั่ง  (สวนรับน้ําหนัก)  แลวทดสอบดูวาเข็มชี้อัตราน้ําหนักตอง

เคลื่อนไหวในสภาพที่ทํางานไดอยางดีไมติดขัด 

ขอ ๑๐ การทดสอบวางน้ําหนัก  ใหทดสอบตามวิธีการตอไปนี้ 

(๑) ปรับเข็มชี้อัตราน้ําหนักของหนาปดทุกดานใหแสดงคาศูนย  และวางตุมน้ําหนัก   

แบบมาตราบนถาดรับของชั่ง  ตามลําดับอัตราน้ําหนักที่กําหนด  ตามตารางที่  ๑ 

ตารางที่  ๑ 
พิกัดกําลังของเครื่องชั่งสปริง  

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
น้ํา

หน
ักท

ี่ใช
ทด

สอ
บ 

   ๐ ๐ ๐ ๐ 
 
(๒)  การแสดงคาบนหนาปดแตละหนาจะตองมีคาความคลาดเคลื่อนไมเกินอัตราเผื่อเหลือ 

เผื่อขาดสําหรับการใหคํารับรองทั้งฝายมากและฝายนอยตามตารางที่  ๒ 
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ผลตางของการแสดงคาระหวางหนาปดทั้งสองตองไมเกินคาสัมบูรณของอัตราเผื่อเหลือ 

เผื่อขาดของแตละน้ําหนักที่ใชทดสอบ  ตามตารางที่  ๒ 

ตารางที่  ๒  อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 

พิกัดกําลัง 
คาข้ันหมายมาตรา 

ตรวจรับรอง  (e) 
น้ําหนักที่ใชทดสอบ 

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 

สําหรับการใหคํารับรอง 

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

เกิน  ๒๕๐  ก.  ข้ึนไป ๕  ก. 

ไมเกิน  ๕๐๐  ก. ๕  ก. 
๓  กก. ๑๐  ก. 

เกิน  ๕๐๐  ก.  ข้ึนไป ๑๐  ก. 

ไมเกิน  ๑  กก. ๑๐  ก. 
๗  กก. ๒๐  ก. 

เกิน  ๑  กก.  ข้ึนไป ๒๐  ก. 

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

เกิน  ๒.๕  กก.  ข้ึนไป ๕๐  ก. 

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

เกิน  ๒.๕  กก.  ข้ึนไป ๕๐  ก. 

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

เกิน  ๕  กก.  ข้ึนไป ๑๐๐  ก. 

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

เกิน  ๑๐  กก.  ข้ึนไป ๒๐๐  ก. 

ขอ ๑๑ การทดสอบความสามารถทําซํ้าได  ใหทดสอบโดยการปรับเข็มชี้อัตราน้ําหนักของ

หนาปดทุกดานใหแสดงคาศูนย  และวางตุมน้ําหนักแบบมาตราบนตําแหนงกลางถาดรับของชั่ง   

ตามอัตราน้ําหนักที่กําหนดตามตารางที่  ๓  ใหวางซํ้ากันสามครั้ง  การแสดงคาบนหนาปดแตละหนา

จะตองมีคาความคลาดเคลื่อนไมเกินคาสัมบูรณของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของน้ําหนักที่ทดสอบ 

ตามตารางที่  ๓ 
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ตารางที่  ๓ 

การทดสอบความสามารถทําซํ้าได 
พิกัดกําลัง 

น้ําหนักที่ใชทดสอบวางสามครั้ง คาสัมบูรณของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 
๑  กก. ๒๐๐  ก. ๒.๕  ก. 
๓  กก. ๑  กก. ๑๐  ก. 
๗  กก. ๒  กก. ๒๐  ก. 

๑๕  กก. ๕  กก. ๕๐  ก. 
๒๐  กก. ๕  กก. ๕๐  ก. 
๓๕  กก. ๑๐  กก. ๑๐๐  ก. 
๖๐  กก. ๒๐  กก. ๒๐๐  ก. 

ขอ ๑๒ การทดสอบวางน้ําหนักที่ตําแหนงตาง ๆ  ใหทดสอบตามวิธีการตอไปนี้ 
(๑) ปรับเข็มชี้อัตราน้ําหนักของหนาปดทุกดานใหแสดงคาศูนย  และวางตุมน้ําหนักแบบ

มาตราตามอัตราน้ําหนักที่กําหนดไวในตารางที่  ๔  บนถาดรับของชั่ง  ณ  ตําแหนงตาง ๆ  ตามลําดับ 
ดังรูป 

 
 

 

  

 

รูปท่ี  ๑  ถาดรับของชั่งแบบส่ีเหล่ียม  รูปท่ี  ๒  ถาดรับของชั่งแบบวงกลม 
 

(๒) การแสดงคาบนหนาปดแตละหนา  เมื่อวางน้ําหนักที่แตละตําแหนงตองมีคาความ

คลาดเคลื่อนไมเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  ตามตารางที่  ๔   

(๓) ผลตางของการแสดงคาบนหนาปดแตละหนาระหวางการวางน้ําหนัก  ณ  จุดกึ่งกลาง

(ตําแหนง  ๐)  กับตําแหนงตาง ๆ  (ตําแหนง  ๑, ๒, ๓ หรือ  ๔)  บนถาดรับของชั่ง  ตองไมเกิน 

คาสัมบูรณของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  ตามตารางที่  ๔ 

๒ 

๓ ๔ 

๑ 

๐ 
๒ 

๔ 

๑ 

๐ ๓ 
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ตารางที่  ๔ 
การทดสอบวางน้ําหนักที่ตําแหนงตาง ๆ 

พิกัดกําลัง 
น้ําหนักที่ใชทดสอบ อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 

๑  กก. ๒๐๐  ก. ๒.๕  ก. 
๓  กก. ๑  กก. ๑๐  ก. 
๗  กก. ๒  กก. ๒๐  ก. 

๑๕  กก. ๕  กก. ๕๐  ก. 
๒๐  กก. ๕  กก. ๕๐  ก. 
๓๕  กก. ๑๐  กก. ๑๐๐  ก. 
๖๐  กก. ๒๐  กก. ๒๐๐  ก. 

ขอ ๑๓ เคร่ืองชั่งสปริงที่มีลักษณะและรายละเอียดตามขอ  ๖  ขอ  ๗  และผานการทดสอบ
ตามขอ  ๙  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  ใหถือวาเปนเคร่ืองชั่งสปริงที่ผานการทดสอบ   

หมวด  ๓ 
การใหคํารับรอง 

 

 

ขอ ๑๔ ใหผูรับใบอนุญาตประทับหรือแสดงเครื่องหมายคํารับรองตามแบบ  ชว.  ๑๐๔   

ที่เคร่ืองชั่งสปริงที่มีลักษณะตามขอ  ๖  และขอ  ๗  และผานการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งสปริง

ตามหมวด  ๒  แลวเทานั้น  โดยประทับหรือแสดงเครื่องหมายคํารับรองไวที่ตําแหนงที่ปองกันการ

แกไขหรือดัดแปลงความเที่ยงของเครื่องชั่งสปริง 

ขอ ๑๕ ใหผูรับใบอนุญาตออกหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองประจําเคร่ืองชั่งตวงวัด 

ดังนี้ 

(๑) กรณีใชหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัด  ตามแบบ  ชว.  ๑๐๘  

ผูรับใบอนุญาตตองทําทะเบียนการใชหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัด 

โดยระบุเลขลําดับประจําเครื่อง  และหมายเลขของหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองประจํา 

เคร่ืองชั่งตวงวัดใหถูกตองครบถวนตามจํานวนในแตละวันที่ทําการตรวจสอบและใหคํารับรอง 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(๒) กรณีใชหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัด  ตามแบบ  ชว.  ๑๐๖  
ผูรับใบอนุญาตตองดําเนินการ  ดังนี้ 

 (ก) แสดงรายละเอียดตาง  ๆ  ของหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองประจําเครื่อง 
ชั่งตวงวัด  ใหครบถวนและถูกตองทุกแหง 

 (ข) ลงนามในหนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัด   
 (ค) ประทับวันที่ตรวจสอบและใหคํารับรองที่หนังสือสําคัญแสดงการใหคํารับรอง

ประจําเครื่องชั่งตวงวัดใหถูกตองครบถวนทุกฉบับ 
ขอ ๑๖ ใหรายงานผลการตรวจสอบและใหคํารับรองเคร่ืองชั่งสปริงตามแบบ  ชว.ตร.  ๐๐๗  

ทายระเบียบนี้  แลวแจงสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขา  พรอมกับรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับ
ใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองเคร่ืองชั่งตวงวัด  ตามระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด 
วาดวยการรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองเคร่ืองชั่งตวงวัด
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๔๙ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ยรรยง  พวงราช 
อธิบดีกรมการคาภายใน 



แบบรายงานผลการตรวจสอบและใหคํารับรองเคร่ืองชัง่สปริง 

แผนท่ี........ 
๑. ช่ือผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํารับรองเครื่องช่ังสปริง :  
………………………………………………………………………………………………… 
๒. ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑  เลขที…่………………………………………………เปนผู

ตรวจสอบและใหคํารับรองเครื่องช่ังสปริง 
๓. ใบขอเลขที.่..........................................จํานวน...................................เครื่อง 
๔. เลขลําดับประจําเครื่อง........................................................ถึง........................................... 
๕. พิกัดกําลัง.............................................กิโลกรัม 
๖. เครื่องหมายการคา............................................................................................................ 
๗. เครื่องหมายเฉพาะตัวของผูรับใบอนญุาตผลิตเครื่องช่ังสปริง.......................................... 
๘. แบบมาตราเลขที่................................................................................................................ 
๙. ช่ือผูตรวจสอบและใหคํารับรอง........................................................................................ 
๑๐. ตรวจสอบใหคํารับรองวันท่ี.............................................................................................. 

 
สรุปผลการทดสอบเครื่องชัง่สปริง 

ผลการทดสอบ หมายเหตุ รายการทดสอบ 

ผาน ไมผาน  
๑ การตรวจสอบลักษณะทั่วไปของเครื่องช่ังสปริง (ขอ๖ และ ขอ ๗)     
๒ การทดสอบการแกวงของเข็มช้ีอัตราน้ําหนัก (ขอ ๙)    
๓ การทดสอบการวางน้ําหนัก (ขอ ๑๐)    
 ๓.๑ การแสดงคาบนหนาปดที่อัตราน้ําหนักทดสอบตางๆตอง

ไมเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 
   

 ๓.๒  ผลตางของการแสดงคาบนหนาปดสองหนาที่อัตรา
น้ําหนักเดียวกันไมเกินคาสัมบูรณของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 

   

๔ การทดสอบความสามารถการทําซ้ําได (ขอ ๑๑)    
 การแสดงคาบนหนาปดแตละหนา ความคลาดเคลื่อนตองไม

เกินคาสัมบูรณของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 
   

๕ การทดสอบการวางน้ําหนักที่ตําแหนงตางๆ (ขอ ๑๒)    

 ๕.๑ การแสดงคาบนหนาปดแตละหนา ณ ตําแหนงตางๆที่วาง
ตุมน้ําหนักทดสอบตองไมเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 

   

 ๕.๒ ผลตางของการแสดงคาบนหนาปดแตละหนาเม่ือวางตุม
น้ําหนักทดสอบเทียบ ณ จุดกึ่งกลางเทียบกับตําแหนงตางๆ  
ตองไมเกินคาสัมบูรณของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 

   

ชว ตร ๐๐๗ 



หมวด ๑  การตรวจสอบลกัษณะทั่วไป 
แผนท่ี...... 

๑. เลขลําดับประจําเครื่อง...................................................ถึง.................................................... 
๒. พิกัดกําลัง...............................กิโลกรัม                      ข้ันหมายมาตรา...................................กรัม 

การตรวจสอบลักษณะทั่วไปของเคร่ืองช่ังสปริง (ขอ ๖)         

๑.  สวนแสดงคาตองแสดงช่ือหรือสัญลักษณของหนวยท่ีใชในการช่ัง                                                 
๒.  ข้ันหมายมาตราที่หนาปดตองเห็นเดนชัด ความกวางของขั้นหมายมาตราตองไมใหญกวา

ชองวางระหวางขั้นหมายมาตรา และชองวางระหวางขั้นหมายมาตราตองมีระยะหางกัน
ไมนอยกวา ๑ มิลลิเมตร     

๓.  ข้ันหมายมาตราศูนยและขั้นหมายมาตราที่แสดงพิกัดกําลังสูงสุดตองหางกันไมนอยกวา 
๒ เซนติเมตร และตองไมมีท่ีกั้นเข็มช้ีอัตราน้ําหนัก                                                                       

๔. มีตะกั่วตรึงหนาปดติดกับตัวเครื่อง โดยปลายขางหนึ่งทะลุหนาปดขึ้นมาสําหรับประทับ
เครื่องหมายคํารับรอง 

๕.  เข็มช้ีอัตราน้ําหนักตองยาวถึงขั้นหมายมาตราที่สั้นที่สุด มีขนาดความกวางโดยประมาณเทากับ
ความกวางของขั้นหมายมาตราและอยูในลักษณะที่จะช้ีข้ันหมายมาตราไดชัดเจน                 
ท้ังปลายเข็มตองมีระยะหางจากระนาบของขั้นหมายมาตราไมเกิน ๕ มิลลิเมตร    

๖ .เครื่องช่ังสปริงตองมีท่ีสําหรับผนึก ประทับ หรือแสดงเครื่องหมายคํารับรอง เพื่อปองกัน
การปรับเปลี่ยน แกไข ดัดแปลงภายหลังการตรวจรับรองแลว               

๗. เครื่องช่ังสปริงที่มีแผนฝาประกับขางจะตองมีลักษณะที่สามารถปองกันการเปดฝา
ประกับขางได โดยใชลวดย้ําตะกั่วหัวทายยึดติดตรึงฝาประกับขางทั้งสองดานไวกับ
ตัวเครื่องช่ังสปริง                     

๘. เครื่องช่ังสปริงที่มีแผนเหล็กฝาประกับดานบนเครื่องช่ังสปริงที่เปนสวนต้ังศูนยตองติด
แนนถาวรกับตัวเครื่องช่ังสปริงไมสามารถหมุนคลายออกได         

๙.  ดุมเข็มช้ีอัตราน้ําหนักตองยึดติดแนนกับเข็มช้ีอัตราน้ําหนักและใหทําเปนเหลี่ยม                     
และใชหมุดย้ําแกนใหแนนติดกับเข็มช้ีอัตราน้ําหนัก เพื่อมิใหเข็มช้ีอัตราน้ําหนัก                
หลวมคลอนได                                                      

 
การตรวจสอบการแสดงการประทับ หรือแสดงรายละเอียดบนเคร่ืองช่ังสปริง  (ขอ ๗) 

๑. ช่ือ หรือเครื่องหมายการคาของผูผลิต  
๒.รุนซึ่งระบุแบบของเครื่องช่ังสปริง 
๓.เลขลําดับประจําเครื่องที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดให และประทับหรือแสดงไวท่ี 
    ถาดรับของช่ังดวย 
๔.พิกัดกําลังของเครื่องช่ังสปริง 
๕.เครื่องหมายเฉพาะตัว 

ถูกตอง ไมถูกตอง

ถูกตอง 

ถูกตอง 
ถูกตอง 

ถูกตอง 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง

ไมถูกตอง

ไมถูกตอง

ไมถูกตอง
ไมถูกตอง

ถูกตอง ไมถูกตอง

ถูกตอง ไมถูกตอง

ถูกตอง ไมถูกตอง

ถูกตอง ไมถูกตอง

ถูกตอง ไมถูกตอง

ถูกตอง ไมถูกตอง

ถูกตอง ไมถูกตอง

ถูกตอง ไมถูกตอง



แผนท่ี........................ 
หมวด ๒  การตรวจสอบความเที่ยง  

พิกัดกําลงั .................... กิโลกรัม 
     

น้ําหนักท่ีใชทดสอบ (กก.)        
 อัตราเผื่อเหลือเผ่ือขาด (ก.)        

  
 

การทดสอบวางน้ําหนัก การทดสอบความสามารถ
การทําซ้ําได 

การทดสอบวางน้ําหนักท่ีตําแหนงตางๆ 

ความคลาดเคลื่อน 
 

ความคลาดเคลื่อน เลขลําดับ
ประจํา
เคร่ือง 

น้ําหนักที่ใชทดสอบ 
 

น.1 น. 2 น.1 / น.2 

น้ําหนักที่ใช
ทดสอบ 

 

ความคลาด
เคลื่อน 

น้ําหนักที่ใช
ทดสอบ 

ที่ตําแหนง
ตางๆ 

ที่ตําแหนง
ตางๆเทียบกับ
ตําแหนง
กึ่งกลาง 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
 

√ หมายถึง ความคลาดเคลื่อนไมเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 

Χ   หมายถึง ความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 




