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ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คํารับรอง 

เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติแบบแท่นชั่งทีต่ิดตรงึกับที่ซ่ึงมีพิกัดกําลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึน้ไป 
ของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรอง   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาต  สามารถทําการตรวจสอบและให้คํารับรองเครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ   
แบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ ซ่ึงมีพิกัดกําลังตั้งแต่ยี่ สิบเมตริกตันขึ้นไปที่ตนผลิตได้อย่างถูกต้องและ   
มีมาตรฐาน  อันเป็นประโยชน์โดยตรงในการคุ้มครองเกษตรกรและผู้บริโภค 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๓)  (๕)  และมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติมาตรา 
ชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมการค้าภายใน  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คํารับรองเครื่องชั่งไม่อัตโนมัติแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซ่ึงมีพิกัดกําลัง
ตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไป  ของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรอง  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรอง  เครื่องชั่ง 

ไม่อัตโนมัติแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซ่ึงมีพิกัดกําลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปที่ตนผลิต 
“เครื่องชั่ง”  หมายความว่า  เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติแบบแทนชั่งที่ติดตรึงกับที่ซ่ึงมีพิกัดกําลังตั้งแต่

ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไป 
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ทั่วไป 

 

 

ข้อ ๕   เครื่ องชั่ งที่ ขอตรวจสอบและให้คํ ารับรองต้อง เป็นเครื่ องชั่ งที่ อยู่ ในบังคับ 
แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และเป็นชนิด  มีลักษณะ  และมีรายละเอียดวัสดุ 
ที่ใช้ผลิตตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  กําหนด 

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคําขอทําการตรวจสอบและให้คํารับรองเครื่องชั่งที่ตนผลิต  
ตามประกาศกรมการค้าภายใน  เรื่อง  ข้อปฏิบัติสําหรับผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรอง
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เครื่องชั่งตวงวัด  ลงวันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  พร้อมรายละเอียดส่วนประกอบของส่วนรับ
น้ําหนัก  ส่วนส่งผ่านน้ําหนัก  ส่วนชั่งน้ําหนัก  และคุณลักษณะของเครื่องชั่ง  รวมถึงซอฟท์แวร์  
(Software)  ที่ใช้ในการแสดงผลการชั่งที่ระบุรุ่น  เวอร์ชั่น  (Version)  และเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

ข้อ ๗ แบบมาตราที่ใช้ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งต้องเป็นตุ้มน้ําหนักแบบมาตรา 
ที่กําหนดไว้ในระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการกําหนดแบบมาตรา  และการจัดหาหรือสร้าง
ห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติด
ตรึงกับที่ซ่ึงมีพิกัดกําลังตั้งแต่  ๒๐  เมตริกตันขึ้นไป  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ลงวันที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตต้องตรวจสอบลักษณะทั่วไป  และตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่ง
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ระเบียบนี้กําหนดก่อนให้คํารับรองเครื่องชั่ง 

หมวด  ๒ 
การตรวจสอบลักษณะทั่วไปของเครื่องชั่ง 

 

 

ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตต้องตรวจสอบลักษณะทั่วไปของเครื่องชั่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องชั่งต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้  โดยต้องทําให้อ่านง่าย  ชัดเจน  และลบเลือนยาก 
 (ก) ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต 
 (ข) รุ่นซ่ึงระบุแบบของเครื่องชั่ง 
 (ค) เครื่องหมายเฉพาะตัวของผู้ผลิต 
 (ง) เลขลําดับประจําเครื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดให้ 
 (จ) พิกัดกําลังสูงสุดของเครื่องชั่ง  (Max)  และพิกัดกําลังต่ําสุดของเครื่องชั่ง  (Min) 
 (ฉ) ค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง  (d) 
 (ช) ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง  (e) 
 (ซ) จํานวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง  (n) 
 (ฌ) ชั้นความเที่ยงของเครื่องชั่ง 
(๒) การแสดงค่าของเครื่องชั่งต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การแสดงค่าแบบแอนะล็อก 
  ๑) ขั้นหมายมาตราและส่วนชี้ค่า  ต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและทํางาน

สัมพันธ์กัน 
  ๒) ขั้นหมายมาตรา  ตัวเลข  ตัวอักษร  หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ต้องอ่านง่าย  ชัดเจน  

และลบเลือนยาก 
  ๓) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง  ทุกแห่งต้องแสดงค่าสอดคล้องกัน 
  ๔) ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่า  ค่าที่พิมพ์ต้องสอดคล้องกับค่าที่แสดง 
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 (ข) การแสดงค่าแบบดิจิทัล 
  ๑) การแสดงค่าไม่ว่าจะใช้ตัวเลข  ตัวอักษร  หรือสัญลักษณ์อ่ืนใดมาประกอบกัน

หรือไม่ก็ตาม  ต้องไม่ทําให้เกิดความสับสนในการอ่านค่า 
  ๒) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง  ทุกแห่งต้องแสดงค่าถูกต้องตรงกัน 
  ๓) ถ้ามีส่วนแสดงค่าทั้งแบบดิจิทัลและแบบแอนะล็อก  การแสดงค่าแบบดิจิทัล 

ต้องสอดคล้องกับการแสดงค่าแบบแอนะล็อก 
  ๔) ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่า  ค่าที่พิมพ์ต้องถูกต้องตรงกับค่าที่แสดง 
(๓) การแสดงค่าน้ําหนัก 
 (ก) เครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าหลายส่วน  ส่วนแสดงค่าน้ําหนักทุกส่วนต้องแสดงค่าน้ําหนัก

ต่างกันไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสําหรับน้ําหนักนั้น 
 (ข) การแสดงค่าแบบดิจิทัล  ค่าที่แสดงที่ส่วนแสดงค่าทุกส่วนต้องตรงกัน 
(๔) เครื่องหมายของบรรดาตัวควบคุมการทํางาน  ส่วนแสดงค่าและอุปกรณ์ต่าง ๆ  รวมทั้ง

สวิตช์ของเครื่องชั่งต้องทําให้อ่านง่าย  ชัดเจนและลบเลือนยาก 
(๕) ตรวจสอบลักษณะที่สําหรับผนึกเครื่องชั่งให้สามารถป้องกันการปรับเปลี่ยนแก้ไขภายหลัง

การตรวจรับรองแล้ว  ซ่ึงจะทําการแก้ไข  ดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องชั่งนั้นได้ก็ต่อเม่ือต้องทําลายผนึก
นั้นก่อน 

ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตต้องตรวจสอบลักษณะของเครื่องชั่งที่แสดงค่าได้เองหรือเครื่องชั่ง 
ก่ึงแสดงค่าได้เอง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การแสดงค่าผลการชั่ง 
 (ก) ส่วนแสดงค่าต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้ในการชั่ง 
 (ข) ค่าขั้นหมายมาตราให้แสดงเป็นค่า  ๑  x  ๑๐k  ๒  x  ๑๐k  หรือ  ๕  x  ๑๐k  โดย  k  

เป็นเลขจํานวนเต็มบวก  จํานวนเต็มลบ  หรือศูนย์ 
(๒) ส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก 
 (ก) ความกว้างของขั้นหมายมาตราต้องไม่ใหญ่กว่าช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตรา 
 (ข) ตัวชี้ค่าต้องมีขนาดความกว้างโดยประมาณเท่ากับความกว้างของขั้นหมายมาตรา 
 (ค) ระยะห่างระหว่างตัวชี้ค่ากับระนาบของขั้นหมายมาตราต้องไม่เกิน  ๒  มิลลิเมตร 
 (ง) ตัวชี้ค่าต้องยาวถึงก่ึงหนึ่งของขั้นหมายมาตราที่ส้ันที่สุด 
(๓) การแสดงค่าแบบดิจิทัล 
 (ก) ให้แสดงตัวเลขอย่างน้อย  ๑  ตําแหน่งที่ตําแหน่งขวาสุด  โดยให้มีเครื่องหมาย 

จุดทศนิยม  (.)  หรือเครื่องหมายจุลภาค  (,)  คั่นระหว่างเลขจํานวนเต็มและเลขหลังจุดทศนิยม  และใน
การแสดงค่านี้ต้องแสดงตัวเลขทางซ้ายของเครื่องหมายจุดทศนิยมอย่างน้อย  ๑  ตําแหน่ง  และแสดง
ตัวเลขทางขวาของเครื่องหมายจุดทศนิยมทุกตําแหน่ง  สําหรับการแสดงค่าศูนย์อาจแสดงโดยเลขศูนย์  
๑  ตําแหน่ง  ทางขวาสุดโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายก็ได้ 
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 (ข) ในกรณีที่เป็นเครื่องชั่งที่สามารถเปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้อัตโนมัติเครื่องหมาย 
ต้องอยู่ในตําแหน่งเดิม 

(๔) ส่วนแสดงค่าต้องแสดงค่าเกินพิกัดกําลังสูงสุดได้ไม่เกิน  ๙  เท่าของค่าขั้นหมายมาตรา
ตรวจรับรอง 

(๕) เครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าโดยประมาณ  ค่าขั้นหมายมาตราต้องมากกว่า  ๑  ใน  ๑๐๐  
ของพิกัดกําลังสูงสุด  และต้องไม่น้อยกว่า  ๒๐  เท่าของค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองและให้ถือว่า 
ส่วนแสดงค่าโดยประมาณของเครื่องชั่งเป็นส่วนช่วยในการแสดงค่า   

(๖) ส่วนพิมพ์ค่าต้องพิมพ์ค่าให้ถูกต้องชัดเจน  ความสูงของตัวอักษรและตัวเลข  ต้องไม่น้อยกว่า  
๒  มิลลิเมตร  ส่วนพิมพ์ค่าจะพิมพ์ค่าเฉพาะเม่ือส่วนแสดงค่าอยู่ในสภาวะสมดุล  สภาวะสมดุล 
ให้พิจารณาจากส่วนแสดงค่าซ่ึงจะแสดงค่าคงที่  หรือแสดงค่าน้ําหนัก  ๒  ค่าที่อยู่ติดกัน  สลับกัน   
เป็นเวลามากกว่า  ๕  วินาที 

(๗) ส่วนบันทึกค่าจะบันทึกค่าเฉพาะเม่ือส่วนแสดงค่าอยู่ในสภาวะสมดุล  สภาวะสมดุล   
ให้พิจารณาตาม  (๖) 

(๘) เครื่องชั่งที่มีส่วนทดน้ําหนักต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนทดน้ําหนักต้องเท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง 

ที่ค่าน้ําหนักใด ๆ 
 (ข) ส่วนทดน้ําหนักอัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติต้องทดน้ําหนักในทิศทางที่แสดงค่าน้ําหนัก

ลดลงเท่ากับน้ําหนักที่ทด  และต้องทดน้ําหนักได้ไม่เกินค่าพิกัดกําลังสูงสุดของส่วนทดน้ําหนัก  ในกรณี 
ที่เครื่องชั่งมีส่วนยกเลิกการทดน้ําหนักได้อัตโนมัติ  ส่วนนั้นต้องไม่ยกเลิกการทดน้ําหนักจนกว่า
กระบวนการชั่งจะเสร็จส้ินสมบูรณ์   

 (ค) ส่วนทดน้ําหนักจะทํางานเฉพาะเมื่อเครื่องชั่งอยู่ในสภาวะสมดุล 
 (ง) ในกรณีที่มีส่วนทดน้ําหนักมากกว่า  ๑  ส่วนและทําการทดน้ําหนักในเวลาเดียวกัน  

เครื่องชั่งต้องแสดงหรือพิมพ์ค่าน้ําหนักที่ทดไว้ทุกค่าให้ชัดเจน 
 (จ) ถ้ามีการพิมพ์ค่าน้ําหนักรวม  น้ําหนักสุทธิ  หรือน้ําหนักทด  พร้อมกันมากกว่า   

๑  ค่า  ต้องพิมพ์ให้ชัดเจนว่าค่าน้ําหนักใดเป็นค่าน้ําหนักรวม  หรือน้ําหนักสุทธิ  หรือน้ําหนักทด 
(๙) ส่วนกําหนดน้ําหนักทดล่วงหน้า 
 (ก) ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนกําหนดน้ําหนักทดล่วงหน้าต้องเท่ากับค่าขั้นหมายมาตรา

ของเครื่องชั่ง  หรือตอ้งปรับให้เท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งได้อย่างอัตโนมัติ 
 (ข) ในกรณีที่ได้กําหนดน้ําหนักทดด้วยส่วนกําหนดน้ําหนักทดล่วงหน้าแล้ว  ค่าที่กําหนด

ทดไว้จะต้องไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ในขณะที่ส่วนทดน้ําหนักกําลังทํางาน 
(๑๐) ในกรณีที่เครื่องชั่งมีส่วนล็อก  ให้แสดงตําแหน่งล็อกและตําแหน่งชั่งไว้ให้ชัดเจน  และจะ

ทําการชั่งได้เฉพาะที่ตําแหน่งชั่งเท่านั้น 
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(๑๑) เครื่องชั่งต้องทําให้อยู่ในลักษณะที่ผู้ที่เก่ียวข้องกับการชั่งสามารถมองเห็นการแสดงค่า 
ได้อย่างชัดเจน 

(๑๒) เครื่องชั่งที่มีส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) ในกรณีที่มีส่ิงรบกวนจากภายนอก  เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ต้องสามารถทํางาน 

ได้อย่างถกูต้อง  หรือต้องแสดงให้ทราบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากสิ่งรบกวนนั้น 
 (ข) ในกรณีที่ มีความผิดปกติเกิดขึ้นจนมีผลกระทบกับความถูกต้องของเครื่องชั่ ง   

เครื่องชั่งต้องหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ  หรือมีการแสดงให้ผู้ใช้เครื่องชั่งทราบ  และจะต้องแสดงอยู่จนกว่า
ความผิดปกติจะหมดไป 

 (ค) ในกรณีที่มีการเปิดใช้เครื่องชั่ง  ส่วนแสดงค่าต้องแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ทั้งหมด 
ที่สามารถแสดงได้ 

 (ง) เครื่องชั่งที่สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้  ต้องสามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง
ต่อเนื่อง  หรือไม่แสดงค่าน้ําหนักเม่ือความต่างศักย์ที่ได้รับจากแบตเตอรี่ต่ําเกินไปจากที่ผู้ผลิตกําหนด 

 (จ) ป้องกันการรบกวนของสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  และคลื่นความถี่วิทยุไม่ให้มีผล
ต่อความแม่นยําของเครื่องชั่ง  ส่วนแสดงค่า  ส่วนบันทึกค่า  และส่วนพิมพ์ค่าได้ 

 (ฉ) ถ้าเครื่องชั่งมีระบบคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์เสริมต่อพ่วงโดยผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อ
สัญญาณภายนอก  ระบบคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์เสริมนั้นต้องไม่ทําให้ผลการชั่งและข้อมูลการชั่งผิดไป  
และต้องไม่สามารถส่งคําส่ังหรือข้อมูลเข้าเครื่องชั่ง  ซ่ึงทําให้เครื่องชั่งแสดงค่า  พิมพ์ค่า  คํานวณ 
หรือบันทึกค่าผลการชั่งผิดไปจากขณะที่ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องชั่ง  และต้องปิดผนึก
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภายนอกดังกลา่วด้วย   

(๑๓) การเชื่อมต่อสายสัญญาณของเครื่องชั่งที่มีผลต่อการแสดงค่าน้ําหนักและเครื่องชั่งที่มี
ระบบคอมพิวเตอร์ต่อพ่วง  ระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อพ่วงกับส่วนชั่งน้ําหนักต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังนี้ 

 (ก) การเชื่อมต่อสายสัญญาณของเครื่องชั่ง  ที่มีผลต่อการแสดงค่าน้ําหนักต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนด  ต่อไปนี้ 

  ๑) สายสัญญาณจากส่วนส่งผ่านน้ําหนัก  (Load - transmitting  devices,  Load  Cell)  
แต่ละสายมายังกล่องรวมสัญญาณ  และสายสัญญาณออกจากกล่องรวมสัญญาณไปยังส่วนชั่งน้ําหนัก  
(Load - measuring  Device)  ต้องไม่มีกล่องแยกสายหรืออุปกรณ์ใด ๆ  ต่อพ่วง  และการเดินสายสัญญาณ
ต้องกระทําในลักษณะที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย 

  ๒) สายสัญญาณจากแผงวงจรภายในของส่วนชั่งน้ําหนักไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่อ
สัญญาณภายนอก  (Ports)  ต้องไม่มีสัญญาณ  หรืออุปกรณ์อ่ืนมาเชื่อมต่อ 

  ๓) ชุดสายสัญญาณจากแผงวงจรภายในของส่วนชั่งน้ําหนักไปยังแต่ละส่วนอุปกรณ์
เชื่อมต่อสัญญาณภายนอก  (Ports)  สําหรับใช้เชื่อมต่อสายสัญญาณผลการชั่งไปยังระบบคอมพิวเตอร์  
และส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก  แต่ละชุดสายสัญญาณให้มีได้เฉพาะ 
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   ก) สายสัญญาณผลการชั่งไปยังระบบคอมพิวเตอร์  หรือส่วนแสดงค่า 
ที่ต่อออกมาภายนอกเท่านั้น 

   ข) สายสัญญาณสําหรับสายดิน  (Ground) 
  ๔) สายสัญญาณจากส่วนชั่งน้ําหนักไปยังส่วนแสดงค่าที่ต่อออกมาภายนอก  

(Remote  Display)  ต้องไม่มีกล่องแยกสายหรืออุปกรณ์ใด ๆ  ต่อพ่วง  และสามารถตรวจสอบได้ง่าย 
  ๕) การแก้ไขดัดแปลงหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ใด ๆ  ในส่วนชั่งน้ําหนักจะกระทํามิได้ 
 (ข) เครื่องชั่งที่มีระบบคอมพิวเตอร์ต่อพ่วง  ระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อพ่วงกับส่วนชั่งน้ําหนัก

ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด  ต่อไปนี้ 
  ๑) สายสัญญาณจากระบบคอมพิวเตอร์จะต้องต่อเข้ากับอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ

ของส่วนชั่งน้ําหนักเท่านั้น 
  ๒) ระบบคอมพิวเตอร์ต้องใช้สําหรับสัญญาณการชั่งจากส่วนชั่งน้ําหนักเท่านั้น 
  ๓) ซอฟแวร์  (Software)  ที่ใช้ในการแสดงผลการชั่ง  ต้องทําให้การแสดงผลการชั่ง  

ของคอมพิวเตอร์ที่มาจากส่วนชั่งน้ําหนักโดยตรงในขณะที่ทําการชั่งเท่านั้นและไม่สามารถแก้ไขผลการชั่ง  
ที่แสดงค่าแล้วนั้นได้ 

  ๔) ในกรณีที่มีการพิมพ์ผลการชั่ง  ใบแสดงผลการชั่งอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียด
ดังนี้ 

   ก) น้ําหนักรวม  (น้ําหนักรถบรรทุกรวมกับน้ําหนักสินค้า) 
   ข) น้ําหนักรถบรรทุก 
   ค) น้ําหนักหักส่ิงเจือปน  ความชื้น  ฯลฯ  (ถ้ามี) 
   ง) น้ําหนักสินค้า 
   จ) ลายมือชื่อผู้ชั่ง 
   ฉ) วัน  เวลา  และสถานที่ที่ทําการชั่ง   
ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องตรวจสอบลักษณะเครื่องชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงสมดุลในลักษณะที่ใช้ตัวชี้สมดุล  ๒  อันชี้ตรงกัน  ตัวชี้สมดุล

ดังกล่าวต้องมีความหนาเท่ากัน  และห่างกันไม่เกินความหนาของตัวชี้สมดุล  เว้นแต่ในกรณีที่ตัวชี้สมดุล
หนาน้อยกว่า  ๑  มิลลิเมตร  ให้ห่างกันไม่เกิน  ๑  มิลลิเมตร 

(๒) ในกรณีที่เครื่องชั่งมีส่วนพิมพ์ค่า  ส่วนพิมพ์ค่าจะพิมพ์ได้เฉพาะเม่ือแท่งเลื่อนหรือตุ้มเลื่อน  
หรือกลไกที่ใช้เปลี่ยนน้ําหนักอยู่ในตําแหน่งที่สอดคล้องกับเลขจํานวนเต็มของช่องขั้นหมายมาตรา 

(๓) การตรวจสอบคมมีด 
 (ก) คมมีดต้องติดแน่นกับลีเวอร์ 
 (ข) คมมีดต้องคม  แข็ง  และจดตลอดส่วนที่ต้องการให้ถูกกับคมมีดนั้น 
 (ค) ที่รองรับคมมีด  ต้องเรียบเกลี้ยง  และแข็งอย่างน้อยเท่ากับคมมีด 
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 (ง) คมมีด  และที่รองรับคมมีดต้องอยู่ในลักษณะที่เม่ือใส่ของลงบนส่วนรับน้ําหนักเท่ากับ
ก่ึงหนึ่งของพิกัดกําลังสูงสุด  เม่ือเลื่อนคมมีด  หรือที่รองรับคมมีดไปในทิศทางที่เหมาะสมต้องไม่ทําให้
ความเที่ยงของเครื่องผิดไป 

 (จ) ในกรณีที่เครื่องชั่งมีที่ก้ันเพื่อกันมิให้คมมีดเลื่อนไปทางความยาวที่ก้ันในส่วนที่อาจ
สัมผัสกับคมมีดต้องเรียบเกลี้ยง  แข็งอย่างน้อยเท่ากับคมมีดและสัมผัสกับคมมีดน้อยที่สุด 

(๔) การตรวจสอบขั้นหมายมาตรา 
 (ก) ขั้นหมายมาตราบนคันชั่ง  มีลักษณะเป็นขีดหรือฟันเลื่อยอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือทั้ง

สองอย่างรวมกัน  ขีดต้องมีระยะห่างเท่ากันและขนานกัน  ฟันเลื่อยต้องเรียบเท่ากันหมด  และเส้นที่ตัด
เป็นฟันลงมาต้องมีระยะห่างเท่ากันและขนานกันทุกเส้น  ถ้ามีทั้งขีดและฟันเลื่อย  ขีดต้องอยู่ให้ได้ลําดับ
กับฟันเลื่อย  เพื่อแสดงอัตราของฟันเลื่อยอย่างชัดเจนและถูกต้อง 

 (ข) ขั้นหมายมาตราและช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราบนคันชั่งและบนที่บอกอัตรา
น้ําหนัก  ต้องเห็นชัดเจน  อ่านง่าย  และมีลักษณะถาวร 

(๕) การตรวจสอบคันชั่ง 
 (ก) คันชั่งที่ใช้ตุ้มเลื่อน  ที่ขั้นหมายมาตราใหญ่ทุกขั้นหมายมาตราต้องแสดงอัตราน้ําหนักไว้ 
 (ข) คันชั่งทุกคันต้องมีที่ก้ันเพื่อกันมิให้ตุ้มเลื่อน  เลื่อนเกินไปจากขั้นหมายมาตราที่ค่าศูนย์ 
 (ค) ส่วนที่ติดปลายคันชั่งเพื่อกันมิให้ตุ้มเลื่อนเลื่อนหลุดไปจากคันชั่งต้องติดไว้ให้แน่นกับ

คันชั่งอย่างม่ันคง 
 (ง) คันชั่งต้องมีลักษณะที่เม่ือหกคันชั่งไปจนสุดเขตที่จะไปได้แล้ว  คันชั่งนั้นต้องกลับเข้าที่

ได้เอง 
 (จ) ในเวลาอยู่สถานะปกติ  คันชั่งต้องได้ระดับและถ้าแกว่งก็ต้องแกว่งได้ส่วนกันทั้งสองข้าง 
(๖) การตรวจสอบตุ้มเลื่อน 
 (ก) ตุ้มเลื่อนสําหรับใช้กับคันชั่งที่ขั้นหมายมาตราเป็นฟันเลื่อย  ต้องทําให้มีที่จิกกับร่องฟัน  

เพื่อให้ตุ้มเลื่อนอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องและให้จิกเกาะอยู่แน่น 
 (ข) ตุ้มเลื่อนชนิดห้อย  ส่วนที่สัมผัสกับคันชั่งต้องคม  แข็ง  และมีลักษณะที่ทําให้ตุ้มเลื่อนนั้น

แกว่งได้ง่าย 
 (ค) ตุ้มเลื่อนต้องเลื่อนไปมาได้โดยสะดวกและไม่ทําให้ขั้นหมายมาตราและฟันเลื่อยบนคันชั่ง

ลบเลือน  หรือสึกหรอได้ง่าย 
 (ง) ตุ้มเลื่อนต้องไม่สามารถถอดแยกออกจากกันได้ง่าย  และต้องไม่มีช่องบนตุ้มเลื่อน 
 (จ) ตุ้มเลื่อนต้องไม่สามารถถอดจากคันชั่งได้ง่าย 
 (ฉ) ตุ้มเลื่อนและขอห้อยต้องอยู่กับเครื่องชั่งอย่างม่ันคง 
 (ช) ริมสําหรับบอกอัตราน้ําหนัก  หรือที่ชี้อัตราน้ําหนักที่ตุ้มเลื่อนนั้น  ต้องแหลมคม   

และริมสําหรับบอกอัตราน้ําหนักต้องขนานกับขั้นหมายมาตราบนคันชั่ง   
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(๗) การตรวจสอบตุ้มถ่วง 
 (ก) ตุ้มถ่วงทุกตุ้มที่ใช้กับเครื่องชั่งใด  ต้องมีเครื่องหมายบนตุ้มที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นตุ้ม

ที่ใช้กับเครื่องชั่งนั้น  เครื่องหมายนั้นต้องไม่ลบเลือนได้ง่ายและตุ้มนั้นต้องแสดงว่าจะใช้แทนน้ําหนัก
เท่าใดไว้ด้วย 

 (ข) ตุ้มถ่วงนี้ต้องทํารูปให้ผิดไปจากตุ้มน้ําหนักธรรมดา 
(๘) ตุ้มเลื่อนและตุ้มถ่วง  ถ้ามีรูสําหรับเติมวัสดุ  เพื่อให้ตุ้มตรงอัตรา  ต้องมีรูดังกล่าวได้เพียง 

รูเดียว  วัสดุที่ทําให้เที่ยงในตุ้มเลื่อนและตุ้มถ่วงต้องใส่ปิดให้แน่นติดอยู่กับที่เสมอ 
(๙) เครื่องชั่งที่มีส่วนที่ทําให้เปลี่ยนทาง  หรือกลับทางใช้ได้  ส่วนเหล่านั้นต้องมีลักษณะ 

ที่การเปลี่ยนหรือกลับนั้นไม่ทําให้ความเที่ยงของเครื่องชั่งเสียไป 
(๑๐) เครื่องชั่งที่มีส่วนถอดได้  การถอดนั้นต้องไม่ทําให้ความเที่ยงของเครื่องผิดไป  เว้นแต่  

เป็นเครื่องชั่งชนิดที่ถ้าถอดส่วนใดออกแล้วจะใช้เครื่องนั้นชั่งของไม่ได้เลย 
(๑๑) เครื่องชั่งที่มีส่วนที่ทําให้เครื่องเที่ยง  ส่วนนั้นต้องติดแน่นอยู่ประจําที่และต้องไม่สามารถ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
ข้อ ๑๒ เครื่องชั่งต้องมีส่วนแสดงค่าน้ําหนักในลักษณะที่ให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการชั่งทุกฝ่าย

สามารถอ่านค่าน้ําหนักได้พร้อมกัน  หากไม่มีส่วนแสดงค่าน้ําหนักในลักษณะดังกล่าว  ต้องมีส่วนแสดงค่า
น้ําหนักเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นอีก  ๑  ชุด  สําหรับให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการชั่งทุกฝ่ายสามารถอ่านค่า
น้ําหนักได้พร้อมกัน   

ข้อ ๑๓ ส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนชั่งน้ําหนักต้องติดแถบผนึกแสดงการยกเว้น 
การให้คํารับรองที่ผ่านการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่   

หมวด  ๓ 
การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่ง 
 

 

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งที่แสดงค่าได้เองหรือเครื่องชั่งก่ึงแสดงค่าได้เอง
ให้มีการทดสอบดิสคริมิเนชั่น  ทดสอบวางน้ําหนัก  ทดสอบความสามารถในการทําซํ้าได้  และทดสอบ
วางน้ําหนักที่ตําแหน่งต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทดสอบดิสคริมิเนชั่น  ให้ทําการทดสอบขณะที่เครื่องชั่งมีน้ําหนักทดสอบ  (ตุ้มน้ําหนัก
แบบมาตรา)  จํานวนหนึ่งไม่น้อยกว่า  ๕  เมตริกตัน  วางอยู่บนแท่นชั่ง 

 (ก) เครื่องชั่ งที่แสดงค่าแบบแอนะล็อกให้ทําการเพิ่มหรือลดน้ําหนักที่ มีค่าเท่ากับ   
ค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของน้ําหนักที่ทดสอบ  เครื่องชั่งต้องแสดงค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง   
ไม่น้อยกว่า  ๐.๗  เท่าของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 

 (ข) เครื่องชั่งที่แสดงค่าแบบดิจิทัลให้ทําการเพิ่มหรือลดน้ําหนักที่มีค่าเท่ากับ  ๑.๔  เท่า
ของค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง  เครื่องชั่งต้องแสดงค่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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(๒) การทดสอบวางน้ําหนัก  โดยเพิ่มน้ําหนักทดสอบบนแท่นชั่ง  (ตุ้มน้ําหนักแบบมาตรา)  
ตั้งแต่น้ําหนักศูนย์  (ไม่มีน้ําหนักบนแท่นชั่ง)  จนถึงพิกัดกําลังสูงสุดของเครื่องชั่ง  ในกรณี  ที่ไม่สามารถ
ทําได้ให้ทดสอบวางน้ําหนักไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตริกตัน  หลังจากนั้นให้ทําการทดสอบทอนน้ําหนักโดย
ยกน้ําหนักทดสอบออกจากแท่นชั่งจนถึงน้ําหนักศูนย์  เครื่องชั่งต้องมีผลผิดของการแสดงค่าไม่เกินอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาดของทุก ๆ  น้ําหนักที่ทดสอบนั้น 

กรณีที่ใช้ตุ้มน้ําหนักแบบมาตราเป็นน้ําหนักทดสอบ  มีน้ําหนักรวมกันไม่ถึงพิกัดกําลังสูงสุดของ
เครื่องชั่งหรือไม่ถึง  ๒๐  เมตริกตันให้ใช้น้ําหนักของวัสดุอ่ืนหรือสินค้าที่ใช้ชั่งทดน้ําหนักเพิ่มเติมได้  
สําหรับเครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัลและไม่มีส่วนที่ทําให้ส่วนแสดงค่านั้นแสดงค่าได้ละเอียด
กว่าเดิม  ให้ดําเนินการทดสอบวางน้ําหนักด้วยวัตถุแทนที่ตุ้มน้ําหนักแบบมาตราตามวิธีการในข้อ  ๑๗   

การทดสอบวางน้ําหนักให้เลือกน้ําหนักทดสอบอย่างน้อย  ๕  ค่าที่แตกต่างกัน  ครอบคลุม 
ทั้งค่าอัตราน้ําหนักทดสอบสูงสุด  (ไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตริกตัน)  พิกัดกําลังต่ําสุด  และใกล้เคียงค่า 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของเครื่องชั่งด้วย 

การทดสอบวางน้ําหนักหรือทดสอบทอนน้ําหนักบนแท่นชั่ง  ต้องกระทําในลักษณะที่มีการ 
เพิ่มหรือลดน้ําหนักอย่างต่อเนื่อง 

สําหรับเครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัลและไม่มีส่วนที่ทําให้ส่วนแสดงค่านั้นแสดงค่า 
ได้ละเอียดกว่าเดิม  (ค่าที่อ่านละเอียดนั้นต้องไม่เกิน  ๑  ใน  ๕  ของ  d)  ให้ดําเนินการหาผลผิดของ
การแสดงค่า  (Ec)  ของเครื่องชั่ง  ณ  ตําแหน่งเปลี่ยนจุดการแสดงค่าตามข้อ  ๑๕ 

กรณีเครื่องชั่งมีส่วนตั้งศูนย์อัตโนมัติหรือส่วนรักษาศูนย์  ส่วนดังกล่าวอาจทํางานอยู่ก็ได้ 
(๓) การทดสอบความสามารถในการทําซํ้าได้  โดยใช้น้ําหนักทดสอบ  (ตุ้มน้ําหนักแบบมาตรา)  

คงที่ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตริกตัน  วางซํ้ากันสามครั้งกลางแท่นชั่ง  ความแตกต่างของการแสดงค่าของ  
เครื่องชั่ง  ต้องมีค่าไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของน้ําหนักที่ทดสอบนั้น 

(๔) การทดสอบวางน้ําหนักที่ตําแหน่งต่าง ๆ  ให้วางน้ําหนักทดสอบ  (ตุ้มน้ําหนักแบบมาตรา)  
ที่ตําแหน่งต่าง ๆ  ตาม  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้   

 (ก) กรณีที่เครื่องชั่งมีจุดรองรับแท่นชั่งไม่เกิน  ๔  จุด  ให้แบ่งพื้นที่แท่นชั่งออกเป็น   
๔  ส่วนย่อย  และให้วางน้ําหนักทดสอบเท่ากับหนึ่งในสามของพิกัดกําลังสูงสุดของเครื่องชั่งในแต่ละ
ส่วนย่อยในทิศทางเดียวกันตามลําดับ 

  ในกรณีที่ไม่มีน้ําหนักทดสอบเท่ากับหนึ่งในสามของพิกัดกําลังสูงสุดของเครื่องชั่ง  ให้วาง
น้ําหนักทดสอบไม่น้อยกว่า  ๕  เมตริกตัน  กลางพื้นที่ของส่วนย่อย  หรือถ้าใช้ตุ้มน้ําหนักแบบมาตรา
หลายตุ้มเป็นน้ําหนักทดสอบให้วางกระจายทั่วพื้นที่ของส่วนย่อย  ทั้งนี้  ให้แสดงตําแหน่ง  ที่วางน้ําหนัก
บนพื้นที่ของส่วนย่อยไว้ในรายงานการตรวจสอบด้วย 

 (ข) กรณีที่เครื่องชั่งมีจุดรองรับแท่นชั่งเกิน  ๔  จุด  สําหรับเครื่องชั่งที่มีจุดรองรับแท่นชั่ง
จํานวน  n  จุด  และ  n  มากกว่า  ๔  ให้แบ่งพื้นที่แท่นชั่งออกเป็น  ๑/n  ส่วนย่อย  และให้วางน้ําหนัก
ทดสอบเท่ากับ  ๑/(n-๑)  ของพิกัดกําลังสูงสุดของเครื่องชั่งในแต่ละส่วนย่อยในทิศทางเดียวกันตามลําดับ 
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  ในกรณีที่ไม่มีน้ําหนักทดสอบเท่ากับ  ๑/(n-๑)  ของพิกัดกําลังสูงสุดของเครื่องชั่ง   
ให้วางน้ําหนักทดสอบไม่น้อยกว่า  ๕  เมตริกตัน  กลางพื้นที่ส่วนย่อย  หรือถ้าใช้ตุ้มน้ําหนักแบบมาตรา  
หลายตุ้มเป็นน้ําหนักทดสอบ  ให้วางที่จุดรองรับน้ําหนักแต่ละจุด  ทั้งนี้  ให้แสดงตําแหน่งที่วางน้ําหนัก  
บนพื้นที่ของ  ๑/n  ส่วนย่อยไว้ในรายงานการตรวจสอบด้วย 

  เม่ือจุดรองรับน้ําหนัก  ๒  จุดอยู่ใกล้กันมากเกินกว่าจะวางน้ําหนักทดสอบได้  ให้เพิ่ม
น้ําหนักเป็นสองเท่า  และวางน้ําหนักทดสอบพื้นที่ทั้งสองด้านของแกนที่ลากต่อจุดรองรับแท่นชั่งทั้งสอง 

 (ค) กรณีที่เครื่องชั่งที่ใช้ชั่งสิ่งของที่มีล้อหรือกลิ้งได้  ให้วางน้ําหนักทดสอบ  ที่มีลักษณะ 
ที่กล้ิงได้ขนาดเท่ากับน้ําหนักที่ชั่งในสภาวะการทํางานปกติ  อาจใช้น้ําหนักทดสอบดังกล่าวเท่ากับ 
น้ําหนักที่ชั่งบ่อยที่สุดก็ได้แต่ต้องไม่เกิน  ๐.๘  เท่าของพิกัดกําลังสูงสุดของเครื่องชั่ง  วางที่ตําแหน่งต่าง ๆ  
บนแท่นชั่ง  โดยวางที่ตําแหน่งเริ่มต้น  กลาง  และปลายของแท่นชั่ง  ในทิศทางที่ทําการชั่งปกติและให้
ทดสอบในทิศทางตรงข้ามด้วย 

 ความแตกต่างของการแสดงค่าของเครื่องชั่งต้องต่างกันไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตรา 
เผื่อเหลือเผื่อขาดของน้ําหนักที่ทดสอบนั้น  และการแสดงค่าเม่ือวางน้ําหนักทดสอบที่แต่ละตําแหน่ง 
ต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดนั้นด้วย 

 สําหรับเครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัลและไม่มีส่วนที่ทําให้ส่วนแสดงค่านั้น  แสดงค่า
ได้ละเอียดกว่าเดิม  (ค่าที่อ่านละเอียดนั้นต้องไม่เกิน  ๑  ใน  ๕  ของ  d)  ให้ดําเนินการหาผลผิดของ
การแสดงค่า  (Ec)  ของเครื่องชั่ง  ณ  ตําแหน่งเปลี่ยนจุดการแสดงค่าตามข้อ  ๑๕ 

 ถ้าเครื่องชั่งมีส่วนตั้งศูนย์อัตโนมัติ  ให้ปิดการทํางานของส่วนดังกล่าวก่อนทําการทดสอบ 
ข้อ ๑๕ การหาผลผิดของการแสดงค่า  (Ec)  ของเครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัลและไม่มี

ส่วนที่ทําให้ส่วนแสดงค่านั้นแสดงค่าได้ละเอียดกว่าเดิม  (ค่าที่อ่านละเอียดนั้นต้องไม่เกิน  ๑  ใน  ๕  
ของ  d)  ณ  ตําแหน่งเปลี่ยนจุดการแสดงค่า  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) วางน้ําหนักทดสอบ  (L)  บนเครื่องชั่ง  จากนั้นทําการวางน้ําหนักเพิ่มขึ้นครั้งละ  ๑   
ใน  ๑๐  ของค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง  (∆L)  จนกระทั่งเครื่องชั่งแสดงค่าเพิ่มขึ้นอีก  ๑  ค่า 
ขั้นหมายมาตราอย่างชัดเจน  และให้หาค่าน้ําหนักที่เครื่องชั่งแสดงก่อนการปัดเศษจากสมการ  ดังนี้ 

 P =  I+1/2  d  -  ∆L   
 P คือ  ค่าน้ําหนักที่เครื่องชั่งแสดงก่อนการปัดเศษ 
 I คือ  ค่าที่เครื่องชั่งแสดงเม่ือวางน้ําหนักทดสอบ  L 
 d คือ  ค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง 
 ∆L คือ  น้ําหนักรวมที่วางเพิ่มขึ้นครั้งละ  ๑  ใน  ๑๐  ของค่าขั้นหมายมาตราเครื่องชั่ง 
 และให้หาผลผิดก่อนการปัดเศษจากสมการ  ดังนี้ 
 E =  P - L   
 E คือ  ค่าผลผิดของการแสดงค่าของเครื่องชั่งก่อนการปัดเศษ 
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 L คือ  น้ําหนักทดสอบ  (ตุ้มน้ําหนักแบบมาตรา) 
 และให้หาผลผิดก่อนการปัดเศษที่แก้ไขค่าแล้ว  จากสมการดังนี้ 
 Ec  =  E - E0  ≤  mpe 
 Ec  คือ  ค่าผลผิดก่อนการปัดเศษที่แก้ไขค่าแล้ว 
 E0  คือ  ค่าผลผิดที่ตําแหน่งน้ําหนักศูนย์หรือค่าน้ําหนักใกล้ศูนย์  โดยคํานวณตามข้อ  ๑๕  (๒) 
 mpe  คือ  อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  ของน้ําหนักที่ทดสอบ 
 ค่าผลผิดก่อนการปัดเศษที่แก้ไขค่าแล้ว  ต้องมีค่าไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 

ของน้ําหนักที่ทดสอบนั้น 
(๒) การหาผลผิดที่ตําแหน่งน้ําหนักศูนย์หรือค่าน้ําหนักใกล้ศูนย์  (EO)   
 (ก) สําหรับเครื่องชั่งที่มีส่วนตั้งศูนย์ไม่อัตโนมัติและส่วนตั้งศูนย์ก่ึงอัตโนมัติ  ให้มีการ

ทดสอบส่วนตั้งศูนย์  โดยวางน้ําหนักทดสอบ  (ตุ้มน้ําหนักแบบมาตรา)  ลงบนเครื่องชั่งให้ใกล้เคียง
ตําแหน่งเปลี่ยนจุดการแสดงค่ามากที่สุด  จากนั้นทําให้ส่วนตั้งศูนย์ทํางาน  เม่ือเครื่องชั่งแสดงค่าน้ําหนัก
ศูนย์แล้วเติมน้ําหนักเพิ่มขึ้นครั้งละ  ๑  ใน  ๑๐  ของค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง  จนทําให้เครื่องชั่ง
เปลี่ยนการแสดงค่าจากค่าน้ําหนักศูนย์เพิ่มขึ้นไปอีก  ๑  ค่าขั้นหมายมาตรา  ให้หาผลผิดการแสดง 
ค่าก่อนการปัดเศษที่น้ําหนักศูนย์ตามข้อ  ๑๕  (๑)   

 (ข) สําหรับเครื่องชั่งที่มีส่วนตั้งศูนย์อัตโนมัติหรือส่วนรักษาศูนย์  วางน้ําหนักลงบนเครื่องชั่ง
ด้วยน้ําหนัก  ๑๐  เท่าของค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง  เพื่อให้เครื่องชั่งแสดงค่าออกไปจากช่วง 
การตั้งศูนย์อัตโนมัติหรือช่วงการรักษาศูนย์  จากนั้นวางน้ําหนักเพิ่มขึ้นครั้งละ  ๑  ใน  ๑๐  ของค่าขั้นหมาย
มาตราของเครื่องชั่ง  จนทําให้เครื่องชั่งเปลี่ยนการแสดงค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ  ๑  ค่าขั้นหมายมาตรา   
ให้หาผลผิดการแสดงค่าตามข้อ  ๑๕  (๑)  (ผลผิดที่ตําแหน่งน้ําหนักศูนย์จะเท่ากับผลผิดที่ตําแหน่ง
น้ําหนักใกล้ศูนย์) 

ข้อ ๑๖ การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้ให้มีการทดสอบความรู้สึก
ของเครื่องชั่ง  ทดสอบวางน้ําหนัก  ทดสอบความสามารถในการทําซํ้าได้  และทดสอบวางน้ําหนักที่
ตําแหน่งต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทดสอบความรู้สึกของเครื่องชั่ง  ให้ทําการทดสอบขณะที่เครื่องชั่งมีน้ําหนักทดสอบ  
(ตุ้มน้ําหนักแบบมาตรา)  ไม่น้อยกว่า  ๕  เมตริกตัน  วางอยู่บนแท่นชั่ง  เม่ือวางน้ําหนักที่มีค่า 
เท่ากับอัตราเผ่ือเหลือเผื่อขาดของน้ําหนักที่ทดสอบเข็มชี้ต้องเคลื่อนไปจากสภาวะสมดุลเดิมเป็นระยะ 
อย่างน้อย  ๕  มิลลิเมตร   

(๒) การทดสอบวางน้ําหนักให้ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ  ๑๔  (๒) 
(๓) การทดสอบความสามารถในการทําซํ้าได้ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ  ๑๔  (๓) 
(๔) การทดสอบวางน้ําหนักที่ตําแหน่งต่าง ๆ  ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ  ๑๔  (๔) 
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ความแตกต่างของการแสดงค่าของเครื่องชั่งต้องต่างกันไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือ 
เผื่อขาดของน้ําหนักที่ทดสอบนั้น  และการแสดงค่าเม่ือวางน้ําหนักทดสอบที่แต่ละตําแหน่งต้องอยู่ภายใน
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดนั้นด้วย 

ข้อ ๑๗ การทดสอบวางน้ําหนักด้วยวัตถุอ่ืนแทนที่ตุ้มน้ําหนักแบบมาตรา  ให้ดําเนินการ
ตามลําดับดังนี้ 

(๑) ในการทดสอบวางน้ําหนักตามข้อ  ๑๔  (๒)  ขณะที่เพิ่มตุ้มน้ําหนักแบบมาตราจนถึง
น้ําหนักสูงสุดของตุ้มน้ําหนักแบบมาตราที่มีอยู่  และหาผลผิดของการแสดงค่าของเครื่องชั่ง  ตามข้อ  ๑๕  แล้ว  
ให้ยกตุ้มน้ําหนักแบบมาตราทั้งหมดออกจนกระทั่งเครื่องชั่งไม่มีน้ําหนักอยู่บนแท่นชั่ง   

กรณีเครื่องชั่งที่มีส่วนรักษาศูนย์  ให้เหลือตุ้มน้ําหนักแบบมาตราเท่ากับ  ๑๐  เท่า  ของค่า 
ขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง   

(๒) ให้วางวัตถุอ่ืนแทนที่ตุ้มน้ําหนักแบบมาตราที่มีน้ําหนักเท่ากับน้ําหนัก  ณ  ตําแหน่งเปลี่ยนจุด
การแสดงค่าเดิม  ที่ใช้หาผลผิดของการแสดงค่าของเครื่องชั่งตาม  (๑)  จากนั้นจึงทดสอบวางน้ําหนัก
เครื่องชั่งด้วยตุ้มแบบมาตราเพิ่มขึ้นไปอีก   

หมวด  ๔ 
การให้คํารับรอง 

 

 

ข้อ ๑๘ ให้ผู้รับใบอนุญาตประทับหรือแสดงเครื่องหมายคํารับรองตามแบบ  ชว.  ๑๐๔   
ที่เครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจสอบลักษณะทั่วไปตามหมวด  ๒  และการตรวจสอบความเที่ยงตาม  หมวด  ๓  
แล้ว  โดยประทับหรือแสดงไว้ที่แผ่นแสดงเลขลําดับประจําเครื่องและที่ตําแหน่งที่ป้องกันการแก้ไข 
หรือดัดแปลงความเที่ยงของเครื่องชั่งทุกแห่ง 

ข้อ ๑๙ ให้ผู้รับใบอนุญาตออกหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัด 
ตามแบบ  ชว.  ๑๐๖  ดังนี้ 

(๑) แสดงรายละเอียดต่าง ๆ  ของหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัด  
ให้ครบถ้วนและถูกต้องทุกแห่ง 

(๒) ลงนามในหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัด 
(๓) ประทับหรือแสดงวันที่ตรวจสอบและให้คํารับรอง  และวันสิ้นอายุของคํารับรอง   

(อายุคํารับรอง  ๒  ปี  นับแต่วันที่ให้คํารับรอง)  ไว้ที่ 
 (ก) แผ่นแสดงเลขลําดับประจําเครื่องที่ติดแน่นกับส่วนชั่งน้ําหนักของเครื่องชั่ง 
 (ข) หนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรองประจําเครื่องชั่งตวงวัด  ให้ถูกต้องครบถ้วน   

ทุกฉบับ 
ข้อ ๒๐ เครื่องชั่งที่ไม่ผ่านการตรวจสอบลักษณะทั่วไปตามหมวด  ๒  และการตรวจสอบ 

ความเที่ยงตามหมวด  ๓  ห้ามให้คํารับรอง 
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ข้อ ๒๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด 
ว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรอง  เครื่องชั่งตวงวัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและให้คํารับรอง  
เครื่องชั่งตามแบบ  ชว.  ตร.  อ.ช.-๑  ท้ายระเบียบนี้  ต่อสํานักงานกลางหรือสํานักงานสาขาที่ผู้รับ
ใบอนุญาตได้ยื่นคําขอทําการตรวจสอบและให้คํารับรองไว้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

วัชรี  วิมุกตายน 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 



๑                                               
 

 

  ชว.ตร.อ. ช.-๑ 

รายงานการตรวจสอบและให้คํารับรองเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งท่ีติดตรึงกับท่ีฯ ของผู้รับใบอนุญาต  

คําขอเลขที่     วันที่ตรวจสอบและให้คํารับรอง    วันที่คํารับรองสิ้นอายุ    

แบบมาตรา : พิกัดกําลัง       

พิกัดกําลัง       

พิกัดกําลัง       

รายงานการตรวจสอบความเที่ยงเลขที่       

รายงานการตรวจสอบความเที่ยงเลขที่       

รายงานการตรวจสอบความเที่ยงเลขที่       

ชื่อเจ้าของเครื่องชั่ง                        
ชื่อสถานที่ประกอบธุรกิจ                        
ที่อยู่/โทรศัพท์                         
เครื่องชั่งสําหรับการชั่ง       รับซ้ือ    ขาย     สินค้าประเภท               

ชื่อผู้ผลิตเครื่องชั่ง                         
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจเลขที่       เครื่องหมายเฉพาะตัว         
ใบอนุญาตเลขที่                       
ที่อยู่/โทรศัพท์                         
                         
ชื่อผู้ติดตั้ง/ชื่อช่าง                         

เลขลําดับประจําเครื่อง                        
พิกัดกําลังสูงสุด (Max)     กก.         พิกัดกําลังต่ําสุด (Min)     กก. 
ขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง (d)     กก.                ขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง (e)      กก.  
จํานวนขั้นหมายมาตรา             ชั้นความเที่ยง     
แท่นชั่ง       O   แบบแท่นลอย      O  แบบแท่นฝัง          ขนาดแท่นชั่ง   กว้าง   เมตร   ยาว  เมตร 
ส่วนชั่งนํ้าหนัก  ผู้ผลิต              
    รุ่น           S/N                    
    โปรแกรมการชั่งของบริษัท                    
    เวอร์ชั่น (VERSION)                     

ระยะห่างระหว่างส่วนชั่งนํ้าหนักและแท่นชั่ง ....................................................................................................... 
Remote  Display ผู้ผลิต                        
        รุ่น           S/N                 

LOAD CELL  ผู้ผลิต            พิกัดกําลัง      กก.  
        ชนิด          ชั้นความเที่ยง         S/N     
                          จํานวน LOAD CELL                                
 
 
 
 



๒                                               
 

 

  ชว.ตร.อ. ช.-๑ 

 

๑. การตรวจสอบลักษณะท่ัวไป 

 
๑.๑ การแสดงรายละเอียดต่อไปน้ีบนเครื่องชั่ง มีลักษณะชัดเจน อ่านง่าย และลบเลือนยาก   (ข้อ๙ (๑)) 

O    ชื่อผู้ผลิต O    ค่าขั้นหมายมาตราเครื่องชั่ง O    วันที่ตรวจสอบให้คํารับรอง 

O    รุ่นซ่ึงระบุแบบของเครื่องชั่ง O    ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง O    วันที่คํารับรองสิ้นอายุ 

O    เครื่องหมายเฉพาะตัวของผู้ผลิต O    จํานวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง 

O    พิกัดกําลังสูงสุด O    ชั้นความเที่ยงของเครื่องชั่ง 

O    พิกัดกําลังต่ําสุด O    เลขลําดับประจําเครื่อง 

        ถูกต้อง                             ไม่ถูกต้อง 

๑.๒ ตรวจสอบลักษณะการแสดงค่าของเครื่องชั่ง  

 ๑.๒.๑ การแสดงค่าแบบแอนะล็อค               ถกูต้อง              ไม่ถูกต้อง  (ข้อ ๙ (๒)(ก)) 

 ๑.๒.๒ การแสดงค่าแบบดิจิทัล                    ถูกต้อง               ไม่ถูกต้อง  (ข้อ ๙ (๒)(ข)) 

๑.๓ ตรวจสอบเครื่องหมายของตวัควบคุมการทํางานของส่วนแสดงค่า และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งสวิตช์ของเครื่องชั่ง มีลักษณะอ่านง่าย ชัดเจน และ

ลบเลือนยาก 
        ถูกต้อง                             ไม่ถูกต้อง 

๑.๔ ตรวจสอบลักษณะที่สําหรับผนึกเครื่องชั่ง ให้สามารถป้องกันการปรับเปล่ียนแก้ไขภายหลังการตรวจรับรองแล้ว การแก้ไขดัดแปลงหรือ

ซ่อมแซมเครื่องชั่งได้ก็ต่อเม่ือทําลายผนึกก่อน 

ที่สําหรับผนึกมีจํานวน   แห่ง 

๑. ส่วนชั่งนํ้าหนักพ่วง Connector LC  จํานวน   จุด   ๓. กล่องรวมสัญญาณจํานวน   จุด 

๒. Remote Display  จํานวน   จุด      ๔. ตําแหน่งอ่ืนๆ(ระบุ)        

หมายเหตุ                        

          ถูกต้อง                             ไม่ถูกต้อง 

๑.๕ ตรวจสอบลักษณะเครื่องชั่งที่แสดงค่าได้เองหรือเครื่องชั่งก่ึงแสดงค่าได้เอง (ข้อ ๑๐)  

O การแสดงผลการชั่ง O  ส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก O  การแสดงค่าแบบดิจิทัล 

O  ส่วนแสดงค่าต้องแสดงค่าเกินพิกัดกําลังสูงสุดได้ไม่เกิน ๙ เท่าของค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง 

O  เครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าโดยประมาณ ค่าขั้นหมายมาตราต้องมากกว่า  ๑ ใน ๑๐๐ ของพิกัดกําลังสูงสุด และต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ 

เท่าของค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองและให้ถือว่าส่วนแสดงค่าโดยประมาณของเครื่องชั่งเป็นส่วนช่วยในการแสดงค่า   

O  ส่วนพิมพ์ค่าต้องพิมพ์ค่าให้ถูกต้องชัดเจน ความสูงของตัวอักษรและตัวเลขต้องไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ส่วนพิมพ์ค่าจะพิมพ์ค่า

เฉพาะเมื่อส่วนแสดงค่าอยู่ในสภาวะสมดุล สภาวะสมดุลให้พิจารณาจากส่วนแสดงค่าซ่ึงจะแสดงค่าคงที่ หรือแสดงค่านํ้าหนัก ๒ ค่าที่อยู่

ติดกัน สลับกันเป็นเวลามากกว่า ๕ วินาที 

O  ส่วนบันทึกค่าจะบันทึกค่าเฉพาะเมื่อส่วนแสดงค่าอยู่ในสภาวะสมดุล  
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O  เครื่องชั่งที่มีส่วนทดนํ้าหนัก (ข้อ ๑๐(๘))        O  ส่วนกําหนดนํ้าหนักทดล่วงหน้า (ข้อ ๑๐(๙)) 

O  เครื่องชั่งที่มีส่วนล็อก  การแสดงตําแหน่งล็อกและตําแหน่งชั่งต้องชัดเจน และจะทําการชั่งได้เฉพาะที่ตําแหน่งชั่งเท่าน้ัน 

O  เครื่องชั่งต้องทําให้อยู่ในลักษณะที่ผู้ที่เก่ียวข้องกับการชั่งสามารถมองเห็นการแสดงค่าได้อย่างชัดเจน 

 O  เครื่องชั่งที่มีส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐ (๑๒) 

O การเชื่อมต่อสายสัญญาณของเครื่องชั่งที่มีผลต่อการแสดงค่านํ้าหนักและเครื่องชั่งที่มีระบบคอมพิวเตอร์ต่อพ่วง ระบบคอมพิวเตอร์ที่

ต่อพ่วงกับส่วนชั่งนํ้าหนักเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐(๑๓) 

        ถูกต้อง                           ไม่ถูกต้อง 

๑.๖ ตรวจสอบลักษณะเครื่องชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้ ให้มีลักษณะตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ 

O  เครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงสมดุลในลักษณะที่ใช้ตัวชี้สมดุล ๒ อันชี้ตรงกัน ตัวชี้สมดุลดังกล่าวมีความหนาเท่ากัน และห่างกันไม่เกินความ

หนาของตัวชี้สมดุล เว้นแต่ในกรณีที่ตัวชี้สมดุลหนาน้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ให้ห่างกันไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร 

O  กรณีที่เครื่องชั่งมีส่วนพิมพ์ค่า ส่วนพิมพ์ค่าจะพิมพ์ได้เฉพาะเมื่อแท่งเลื่อนหรือตุ้มเล่ือน หรือกลไกที่ใช้เปล่ียนนํ้าหนักอยู่ในตําแหน่ง

ที่สอดคล้องกับเลขจํานวนเต็มของช่องขั้นหมายมาตรา 

O  การตรวจสอบคมมีด (ข้อ ๑๑ (๓)) O  การตรวจสอบขั้นหมายมาตรา (ข้อ ๑๑ (๔)) 

O  การตรวจสอบคันชั่ง (ข้อ ๑๑ (๕)) O  การตรวจสอบตุ้มเล่ือน (ข้อ ๑๑ (๖)) 

O  การตรวจสอบตุ้มถ่วง (ข้อ ๑๑ (๗)) 

O  ตุ้มเล่ือนและตุ้มถ่วง ถ้ามีรูสําหรับเติมวัสดุ เพื่อให้ตุ้มตรงอัตรา ต้องมีรูดังกล่าวได้เพียงรูเดียว วัสดุที่ทําให้เที่ยงในตุ้มเล่ือนและตุ้มถ่วง

ต้องใส่ปิดให้แน่นติดอยู่กับที่เสมอ 

O  เครื่องชั่งที่มีส่วนที่ทําให้เปล่ียนทาง หรือกลับทางใช้ได้ ส่วนเหล่าน้ันต้องมีลักษณะที่การเปลี่ยนหรือกลับน้ันไม่ทําให้ความเที่ยงของ

เครื่องชั่งเสียไป 

O  เครื่องชั่งที่มีส่วนถอดได้ การถอดน้ันต้องไม่ทําให้ความเที่ยงของเครื่องผิดไป เว้นแต่เป็นเครื่องชั่งชนิดที่ถ้าถอดส่วนใดออกแล้วจะใช้

เครื่องน้ันชั่งของไม่ได้เลย 

O  เครื่องชั่งที่มีส่วนที่ทําให้เครื่องเที่ยง ส่วนน้ันต้องติดแน่นอยู่ประจําที่และต้องไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
          ถูกต้อง                               ไม่ถูกต้อง 

๑.๗  เครื่องชั่งมีส่วนแสดงค่านํ้าหนักในลักษณะที่ให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการชั่งทุกฝ่ายสามารถอ่านค่านํ้าหนักได้พร้อมกัน หากไม่มีส่วนแสดง

ค่านํ้าหนักในลักษณะดังกล่าวต้องมีส่วนแสดงค่านํ้าหนักเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นอีก ๑ ชุด สําหรับให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการชั่งทุกฝ่ายสามารถอ่าน

ค่านํ้าหนักได้พร้อมกัน 
          ถูกต้อง                               ไม่ถูกต้อง 

๑.๘  ส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนชั่งนํ้าหนักมีแถบผนึกแสดงการยกเว้นการให้คํารับรองที่ผ่านการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
          ถูกต้อง                               ไม่ถูกต้อง 
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๒. การตรวจสอบความเที่ยง 

๒.๑ ทดสอบความรู้สึกของเครื่องชั่ง (Sensitivity Test)  สําหรับเครื่องชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้  (Non self indicating instrument) 

นํ้าหนักทดสอบ 

L 

วางนํ้าหนัก 

= mpe 

เข็มชี้สมดุลเคล่ือนไปจากภาวะสมดุลเดิม 

(มิลลิเมตร) 

   

   

   

 เข็มชี้ต้องเคลื่อนไปจากภาวะสมดุลเดิมไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร 
      ถูกต้อง                         ไม่ถูกต้อง 

๒.๒ การทดสอบดิสคริมิเนชั่น (Discrimination Test)  สําหรับเครื่องชั่งที่แสดงค่าได้เอง หรือก่ึงแสดงค่าได้เอง (Self or semi-self 

indicating instrument) 

๒.๒.๑ เครื่องชั่งที่มีการแสดงค่าแบบแอนะล็อค 

น้ําหนกัทดสอบ 

L 

จอแสดงค่า 

I๑ 

วางน้ําหนัก=mpe  

จอแสดงค่า I๒  

 I๒ – I๑ 

    

    

    

 ถ้า I๒ – I๑  ไม่น้อยกว่า ๐.๗ mpe                ถูกต้อง 

 ถ้า I๒ – I๑  น้อยกว่า ๐.๗  mpe                 ไม่ถูกต้อง 

๒.๒.๒  เครื่องชั่งที่มีการแสดงค่าแบบดิจิทัล 

น้ําหนกัทดสอบ 

L 

จอแสดงค่า 

I๑ 

ยกน้ําหนักออก 

ΔL 

เพิ่มน้ําหนัก  

0.1 d 

เพิ่ม = ๑.๔ d 

จอแสดงค่า I๒  

 I๒ – I๑ 

      

      

      
 ถ้า I๒ – I๑ =  d               ถูกต้อง       ถ้า I๒ – I๑ ≠  d           ไม่ถูกต้อง 
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๒.๓ การทดสอบวางน้ําหนัก  (Weighing Test) 

 ๒.๓.๑  ทดสอบการปรับค่านํ้าหนักให้เป็นค่าศูนย์ (Initial Zero setting) 

 ทําได้สูงสุด   กก. หรือ     % ของพิกัดกําลัง 
ขอบเขตการตั้งค่าศูนย์อัตโนมัติของเครื่องชั่ง    กก. หรือ    d      

๒.๓.๒  วางนํ้าหนักทดสอบ   (ด้วยตุ้มนํ้าหนักแบบมาตราชั้นความเที่ยงไม่น้อยกว่า  M๒) 

E = I + ๑/๒ d – ΔL – L 
Ec = E – E0  
E0  คือ ผลผิดที่ตําแหน่งนํ้าหนักศูนย์ หรือค่านํ้าหนักใกล้ศูนย์ (*) 

วางตุ้มนํ้าหนัก 
L 

จอแสดงค่า I 
↓        ↑ 

∆L 
↓       ↑ 

ผลผิด E 
↓         ↑ 

ผลผิดที่แก้ไข Ec 
↓             ↑ 

mpe 

(*) (*)    (*)     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

ถ้า Ec ≤ |mpe|                       ถูกต้อง 

ถ้า Ec > |mpe|                       ไม่ถูกต้อง 

หมายเหตุ (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
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๒.๔  ทดสอบความสามารถในการทําซ้ํา (Repeatability Test) 

 
 

ใช้นํ้าหนักทดสอบ, L  =............................ กก. 
                 P = I + ๑/๒ d – ΔL  

ครั้งที่ 
นํ้าหนักที่แสดง 

I ∆L P 

๑    
๒    
๓    
  Pmax-Pmin  
  Imax-Imin    
   mpe  

 ถ้า Imax-Imin  หรือ Pmax- Pmin   ≤  mpe                    ถูกต้อง 

 ถ้า  Imax-Imin  หรือ Pmax- Pmin   >  mpe                    ไม่ถูกต้อง 

ความแตกต่างของการแสดงค่าของเครื่องชั่ง  ต้องมีค่าไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของนํ้าหนักที่ทดสอบน้ัน 
๒.๕  ทดสอบวางน้ําหนักทีต่ําแหน่งต่าง ๆ (Eccentricity Test) 

ใช้นํ้าหนักทดสอบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กก. 
๒.๕.๑ กรณีที่เครื่องชั่งมีจุดรองรับนํ้าหนักไม่เกิน ๔ จุด  และกรณีที่มีจุดรองรับนํ้าหนักมากกว่า ๔ จุด 

 
 
 
 
ตัวอย่าง:  กรณีที่มีจุดรองรับนํ้าหนักแท่นชั่งไม่เกิน ๔ จุด      ตัวอย่าง:  กรณีที่มีจุดรองรับนํ้าหนักแท่นชั่งมากกว่า ๔ จุด 
E = I + ๑/๒  d – ΔL – L 
Ec = E – E0  
E0  คือ ผลผิดที่ตําแหน่งนํ้าหนักศูนย์ หรือค่านํ้าหนักใกล้ศูนย์ (*) 

น้ําหนักทดสอบ 
L 

ตําแหน่ง จอแสดงผล I เพ่ิมน้ําหนัก 
∆L 

ผลผิด E ผลผิดที่แก้ไข Ec mpe 

(*)    (*)   

       
       
       

       

       
       
       

       

ถ้า     Ec ≤ |mpe|                     ถูกต้อง        ถ้า     Ec >  |mpe|                    ไม่ถูกต้อง  

จุดวางน้ําหนักทดสอบไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ กก. 

๑ ๒ ๓ 

๖ ๕ ๔ 

๑ ๒ 

๔ ๓ 
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๒.๕.๒ กรณีที่เครื่องชั่งใช้ชั่งส่ิงของที่มีล้อหรือกล้ิงได้  
ทดสอบด้วยนํ้าหนักที่มีลักษณะที่กล้ิงได้ (Rolling test load) ขนาดเท่ากับนํ้าหนักที่ชั่งในสภาวะการทํางานปกติ อาจใช้นํ้าหนักทดสอบ
ดังกล่าวเท่ากับนํ้าหนักที่ชั่งบ่อยที่สุดก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน ๐.๘ เท่าของพิกัดกําลังสูงสุดของเครื่องชั่ง 

 
E = I + ๑/๒ d – ΔL – L 
Ec = E – E0  
E0  คือ ผลผิดที่ตําแหน่งนํ้าหนักศูนย์ หรือค่านํ้าหนักใกล้ศูนย์ (*) 

น้ําหนักทดสอบ L ตําแหน่ง จอแสดงผล I ∆L ผลผิด E ผลผิดที่แก้ไข Ec mpe 

(*)    (*)   

       
       
*       
       
       
*       
       
       
*       
       
       

ถ้า     Ec ≤ |mpe|                      ถูกต้อง      ถ้า     Ec > |mpe|                  ไม่ถูกต้อง 

  รับทราบ  

ลงชื่อ        

(       ) 
ตําแหนง        
เจาของ / ผูครอบครองเคร่ืองชั่ง / ผูแทน 

 

 

ลงชื่อ        

(       ) 
ตําแหนง        

ผูรับใบอนุญาต 

 

๑ ๒ ๓ 


