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พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
มาตรา 62 รัฐมนตรี มีอานาจประกาศกาหนดชนิดของสิ นค้าหี บห่อที่ผบู้ รรจุตอ้ ง
(1) แสดงปริ มาณของสิ นค้าที่หีบห่อ
(2) แสดงปริ มาณของสิ นค้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
มาตรา 63 การแสดงปริ มาณของสิ นค้าตามมาตรา 62 หรื อที่ผบู้ รรจุแสดงไว้ที่หีบห่อต้อง
แสดงให้ถูกต้องตรงกับปริ มาณของสิ นค้าในหี บห่ อ
การแสดงปริ มาณของสิ นค้าที่หีบห่อโดยคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่
รัฐมนตรี ประกาศกาหนด ให้ถือว่าเป็ นการแสดงปริ มาณที่ถูกต้อง

ปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กาหนดชนิดของสินค้ าหีบห่ อ หลักเกณฑ์ และวิธีการแสดง
ปริมาณของสินค้ า และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด พ.ศ. 2550

มาตรา 64 บรรดาสิ นค้าหี บห่ อที่ นาเข้ามาในราชอาณาจักรที่ แสดงปริ มาณ
ของสิ นค้าตามมาตราชัง่ ตวงวัดของต่างประเทศ ผูน้ าเข้าต้องแสดงปริ มาณของสิ นค้า
ตามมาตราชั่ง ตวงวัดตามพระราชบัญ ญัติ น้ ี และตามวิธีก ารและอัตราเปรี ยบเที ย บ
มาตราชัง่ ตวงวัดของต่างประเทศกับมาตราชัง่ ตวงวัดตามพระราชบัญญัติน้ ี ที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด

ปฏิบัตติ าม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง วิธีการและอัตราเปรี ยบเทียบมาตราชั่งตวงวัดของ
ต่ างประเทศกับมาตราชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัตมิ าตราชั่งตวง
วัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติมาตราชัง่ ตวงวัด พ.ศ. 2542
บทกาหนดโทษ
มาตรา 83 ผู้บรรจุผ้ ใู ดฝ่ าฝื นประกาศของรัฐมนตรี ทกี่ าหนดตามมาตรา 62 ต้ องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา 84 ผู้บรรจุผ้ ใู ดบรรจุสนิ ค้ าหีบห่อโดยรู้ ว่าปริ มาณของสินค้ าที่บรรจุในหีบห่อไม่ถกู ต้ องตามที่
แสดงไว้ ซงึ่ น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผ้ อู ื่นหรื อประชาชนต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินสี่
หมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา 85 ผู้ใดขายหรื อจาหน่ายหรื อมีไว้ เพื่อขายหรื อจาหน่ายซึง่ สินค้ าหีบห่อทีแ่ สดงปริ มาณไว้ โดย
รู้ ว่าปริมาณของสินค้ าที่บรรจุในหีบห่อไม่ถกู ต้ องตามที่แสดงไว้ ซงึ่ น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผ้ อู ื่นหรื อ
ประชาชน ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา 86 ผู้ใดขายหรื อมีไว้ เพื่อขายซึง่ สินค้ าหีบห่อที่ไม่มีการแสดงปริมาณของสินค้ าตามมาตรา
62 (1) หรื อมาตรา 64 วรรคหนึง่ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าพันบาท
มาตรา 87 ผู้นาเข้ าผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ ามวิธีการแสดงปริ มาณของสินค้ าและอัตราเปรี ยบเทียบที่
รัฐมนตรี กาหนดตามมาตรา 64 วรรคหนึง่ หรื อไม่ปฏิบตั ติ ามวิธีการหรื อเงื่อนไขที่อธิบดีหรื อผู้ซงึ่ อธิบดี
มอบหมายกาหนดตามมาตรา 64 วรรคสอง ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าพันบาท
มาตรา 88 ในกรณีที่ผ้ กู ระทาความผิดซึง่ ต้ องรับโทษตามพระราชบัญญัตนิ ี เ้ ป็ นนิตบิ คุ คล กรรมการ
ผู้จดั การ ผู้จดั การ หรื อผู้แทนของนิตบิ คุ คลนัน้ ต้ องรับโทษตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ สาหรับความผิดนัน้ ๆ ด้ วย เว้ น
แต่จะพิสจู น์ได้ ว่าตนมิได้ ร้ ู เห็นหรื อยินยอมในการกระทาความผิดของนิตบิ คุ คลนัน้

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่ อง กาหนดชนิดของสิ นค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดง
ปริ มาณของสิ นค้า และอัตราเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด พ.ศ. 2550
ข้ อ 4-7 ว่าด้ วยการแสดงปริ มาณของสินค้ าหีบห่อ ที่
1. หีบห่อเล็ก
2. หีบห่อเล็ก ของสินค้ าหีบห่อประกอบด้ วยเนื ้อสินค้ าและ
ส่วนประกอบที่เป็ นของเหลวที่ไม่ได้ ใช้ เพื่อการบริ โภค
3. หีบห่อใหญ่
4. หีบห่อรวม

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์
เรื่ อง กาหนดชนิดของสิ นค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริ มาณของสิ นค้า
และอัตราเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด พ.ศ. 2550
ข้ อ 4 (คานิยาม)
“ปริมาณสุทธิ ” หมายความว่า ปริมาณของสินค้ า ซึง่ ไม่รวมสิ่งที่ใช้ บรรจุหรือสิ่งหุ้มห่อหรือ
สิ่งผูกมัด
“ปริมาณเนื ้อ” หมายความว่า ปริมาณของเนื ้อสินค้ า ซึง่ ไม่รวมสิ่งที่ใช้ บรรจุและ
ส่วนประกอบที่เป็ นของเหลว
“หีบห่อรวม” หมายความว่า หีบห่อที่บรรจุสินค้ าหีบห่อชนิดเดียวกันและมีปริ มาณเท่ากัน
ตังแต่
้ ๒ หีบห่อขึ ้นไป
“อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด” หมายความว่า ค่าความคลาดเคลื่อนของปริมาณสินค้ าในหีบ
ห่อที่อนุญาตให้ ได้
“อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อย” หมายความว่า ค่าความคลาดเคลื่อนของปริมาณของ
สินค้ าในหีบห่อที่อนุญาตให้ น้อยกว่าปริมาณสุทธิที่แสดง
6

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์
เรื่ อง กาหนดชนิดของสิ นค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริ มาณของสิ นค้า
และอัตราเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด พ.ศ. 2550

ข้ อ 5 ให้ ก าหนดชนิ ด ของสิ น ค้ า หี บ ห่ อ เพื่ อ การขายหรื อ จ าหน่ า ยใน
ราชอาณาจักรที่ผ้ บู รรจุต้องแสดงปริ มาณของสินค้ าที่หีบห่อ ตามบัญชี 1
ท้ ายประกาศฉบับนี ้
ความในวรรคแรกไม่ใช้ บงั คับกับสินค้ าหีบห่อที่มีปริ มาณสุทธิน้อย
กว่า 5 กรั ม หรื อน้ อยกว่า 5 มิ ล ลิ ลิ ตร และที่ มี ปริ ม าณสุทธิ ม ากกว่า 50
กิโลกรัม หรื อมากกว่า 50 ลิตร เว้ นแต่สินค้ าที่มีปริ มาณสุทธิ น้ อยกว่า 5
กรัม หรื อน้ อยกว่า 5 มิลลิลิตร เป็ นสินค้ าชนิดเดียวกันและมีปริ มาณสุทธิ
เท่ากัน ตังแต่
้ 2 หีบห่อ ขึ ้นไปบรรจุรวมในหีบห่อใหญ่ ให้ ถือว่าหีบห่อใหญ่
เป็ นสินค้ าหีบห่อที่ต้องแสดงปริมาณของสินค้ า
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ข้อ 5
สิ นค้าหี บห่ อที่เป็ นหี บห่อเล็ก (ชิ้นเดียว) ตามบัญชี 1 ท้ายประกาศ
กระทรวงพาณิ ชย์ ที่ผบู้ รรจุตอ้ งแสดงปริ มาณของสิ นค้า ประกอบด้วย
1. แสดงน ้าหนักสุทธิ 5 กรัม ถึง 50 กิโลกรัม
2. แสดงปริมาตรสุทธิ 5 มิลลิลิตร ถึง 50 ลิตร
3. แสดงความยาวสุทธิ
4. แสดงจานวนสุทธิ
สิ นค้าหีบห่อที่เป็ นหี บห่อเล็ก (ชิ้นเดียว) ที่ไม่อยูใ่ นการกากับดูแลของประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย
1. แสดงน้ าหนักสุทธิ น้อยกว่า 5 กรัม หรื อมากกว่า 50 กิโลกรัม
2. แสดงปริ มาตรสุ ทธิ น้อยกว่า 5 มิลลิลิตร หรื อมากกว่า 50 ลิตร

สิ นค้าหี บห่ อที่เป็ นหี บห่ อใหญ่ ที่อยูใ่ นการกากับดูแลของประกาศ
กระทรวงพาณิ ชย์ ที่ ผู้บ รรจุ ต้ อ งแสดงปริ มาณของสิ นค้ า ที่ หี บห่ อ
ประกอบด้วย
1. สินค้ าหีบห่อที่เป็ นหีบห่อเล็ก มีน ้าหนักสุทธิ น้ อยกว่า 5 กรัม
นามารวมกันตังแต่
้ 2 หีบห่อขึ ้นไปเป็ นหีบห่อใหญ่ แล้ วมีน ้าหนักสุทธิ
รวมกัน ตังแต่
้ 5 กรัม
2. สินค้ าหีบห่อที่เป็ นหีบห่อเล็ก มีปริมาตรสุทธิ น้ อยกว่า 5
มิลลิลิตร นามารวมกันตังแต่
้ 2 หีบห่อขึ ้นไปเป็ นหีบห่อใหญ่ แล้ วมี
ปริมาตรสุทธิรวมกัน ตังแต่
้ 5 มิลลิลิตร

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์
เรื่ อง กาหนดชนิดของสิ นค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริ มาณของสิ นค้า
และอัตราเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด พ.ศ. 2550

ข้ อ 6 ให้ ผ้ บู รรจุสินค้ าหีบห่อตามที่กาหนดในข้ อ 5 ต้ องแสดงปริ มาณของสินค้ าที่
หีบห่อตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) แสดงปริ มาณสุท ธิ ข องสิ น ค้ าเป็ นหน่ วยของนา้ หนัก หน่ วยของ
ปริ มาตร หน่วยของความจุ หรื อหน่วยของความยาว ในระบบเมตริ ก หรื อแสดง
เป็ นจานวนนับ โดยใช้ ตวั อักษรไทย และตัวเลขไทยหรื อตัวเลขอารบิค
(2) การแสดงปริ มาณสุ ท ธิ ข องสิ น ค้ า มี ข้ อความประกอบด้ วย
“ปริ มาณสุทธิ ตัวเลขแสดงปริ มาณของสินค้ า หน่วยที่สอดคล้ องกับปริ มาณ”
ซึง่ คาว่า “ปริ มาณสุทธิ” อาจใช้ ข้อความอื่นที่มีความหมายเช่นเดียวกันก็ได้ แต่
ห้ ามใช้ อกั ษรย่อ
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ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์
เรื่ อง กาหนดชนิดของสิ นค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริ มาณของสิ นค้า
และอัตราเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด พ.ศ. 2550
ข้ อ 6 ...
(3) ในกรณี ที่สินค้ าหีบห่อประกอบด้ วยเนือ้ สินค้ าและส่วนประกอบที่เป็ นของเหลว ซึง่ ส่วนประกอบที่
เป็ นของเหลวไม่ได้ ใช้ เพื่อการบริ โภค ต้ องแสดงทังปริ
้ มาณสุทธิ และแสดงปริมาณของเนือ้ สินค้ าด้ วย
การแสดงปริมาณของเนื ้อสินค้ า มีข้อความประกอบด้ วย “ปริมาณเนื ้อ ตัวเลขแสดงปริ มาณของ
เนื ้อสินค้ า หน่วยของน ้าหนัก” ซึง่ คาว่า “ปริ มาณเนื ้อ” อาจใช้ ข้อความอื่นที่มีความหมายเช่นเดียวกันก็ได้ แต่
ห้ ามใช้ อกั ษรย่อ
(4) การแสดงปริมาณของสินค้ าที่หีบห่อรวม จะต้ องแสดงดังต่อไปนี ้
(4.1) ปริ มาณของสินค้ าหีบห่อแต่ละหีบห่อ
(4.2) จานวนหีบห่อ พร้ อมลักษณะนาม
(5) การแสดงปริ มาณของสินค้ าตามข้ อ 5 วรรคสอง ที่หีบห่อใหญ่จะต้ องแสดงดังต่อไปนี ้
(5.1) ปริ มาณรวมของสินค้ าในหีบห่อใหญ่ หรื อปริมาณของสินค้ าในแต่ละหีบห่อเล็ก
(5.2) จานวนหีบห่อเล็ก
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ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์
เรื่ อง กาหนดชนิดของสิ นค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริ มาณของสิ นค้า
และอัตราเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด พ.ศ. 2550

ข้ อ 6 ...
(6) แสดงปริมาณของสินค้ า ในลักษณะทีเ่ ห็นได้ งา่ ยและอ่านได้ ชดั เจน
(7) การแสดงปริ มาณของสินค้ าเป็ นหน่วยของน ้าหนักและหน่วยของปริมาตร ให้ มี
ขนาดความสูงของตัวอักษรและตัวเลข ดังนี ้
(7.1) การแสดงปริ มาณของแต่ละหีบห่อให้ เป็ นไปตามตารางนี ้
ปริมาณที่แสดง
(กรัม หรือ มิลลิลิตร)
ไม่เกิน 50
เกิน 50 แต่ไม่เกิน 200
เกิน 200 แต่ไม่เกิน 1,000
เกิน 1,000

ขนาดความสูงของตัวอักษรและตัวเลข
ต้ องไม่น้อยกว่า (มิลลิเมตร)
2
3
4
6
12

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์
เรื่ อง กาหนดชนิดของสิ นค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริ มาณของสิ นค้า
และอัตราเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด พ.ศ. 2550

ข้ อ 6 ...
(7.2) การแสดงปริ มาณของหีบห่อรวมให้ เป็ นไปตามตารางนี ้
ปริมาณที่แสดง
(กรัม หรือ มิลลิลิตร)
ไม่เกิน 50
เกิน 50

ขนาดความสูงของตัวอักษรและตัวเลข
ต้ องไม่น้อยกว่า (มิลลิเมตร)
3
6
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ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์
เรื่ อง กาหนดชนิดของสิ นค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริ มาณของสิ นค้า
และอัตราเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด พ.ศ. 2550

ข้ อ 6 ...
(8) การแสดงปริ มาณของสินค้ าเป็ นหน่วยของความยาวและจานวนนับ ให้ มี
ขนาดความสูงของตัวอักษรและตัวเลข ดังนี ้
(8.1) การแสดงปริมาณของแต่ละหีบห่อมีขนาดความสูงของตัวอักษรและ
ตัวเลขไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
(8.2) การแสดงปริมาณของหีบห่อรวมมีขนาดความสูงของตัวอักษรและ
ตัวเลขไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
(9) กรณีที่แสดงปริมาณไว้ หลายแห่ง ต้ องแสดงปริ มาณของสินค้ าทุกแห่งให้
ตรงกัน
14

ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์
เรื่ อง กาหนดชนิดของสิ นค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริ มาณของสิ นค้า
และอัตราเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด พ.ศ. 2550

ข้ อ 6 ...
(10) การแสดงปริ มาณของสินค้ าเป็ นจานวนนับ หากบรรจุในหีบห่อใสสามารถ
มองเห็นและสามารถนับจานวนสินค้ าได้ งา่ ย จะไม่แสดงปริมาณของสินค้ าก็ได้
หีบห่อรวมที่สามารถมองเห็นและสามารถนับจานวนหีบห่อได้ ง่าย จะไม่
แสดงจานวนหีบห่อก็ได้
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ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์
เรื่ อง กาหนดชนิดของสิ นค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริ มาณของสิ นค้า
และอัตราเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด พ.ศ. 2550

ข้ อ 7 ผู้บรรจุต้องแสดงปริ มาณของสินค้ าที่หีบห่อให้ ถกู ต้ องตรงกับปริ มาณ
ของสินค้ าในหีบห่อ
กรณี ที่ ปริ ม าณของสิ น ค้ า ในหี บ ห่อ ไม่ตรงกับปริ ม าณของสิ น ค้ า ที่
แสดงความคลาดเคลื่อนต้ องไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
หลักเกณฑ์ แ ละวิธี การการตรวจสอบการแสดงปริ ม าณของสิ นค้ า
และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ให้ เป็ นไปตามบัญชี 2 ท้ ายประกาศฉบับนี ้
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วิธีการแสดงปริมาณสุทธิ ประกอบด้ วย

หีบห่ อ

1

2

3

หีบห่อเล็ก (ชิ ้นเดียว)

ปริ มาณสุทธิ

ตัวเลขแสดงจานวน

หน่วย (มาตราเมตริ ก)

หีบห่อเล็ก (ชิ ้นเดียว)
เนื ้อสินค้ าและของเหลวที่
ไม่ได้ บริ โภค

ปริ มาณสุทธิ
+
ปริ มาณเนื ้อ
สินค้ า

ตัวเลขแสดงจานวน
+
ตัวเลขแสดงจานวน
เนื ้อสินค้ า

หน่วย (มาตราเมตริ ก)
+
หน่วยน ้าหนัก
(มาตราเมตริ ก)

หีบห่อใหญ่
แบบที่ 1

ปริ มาณสุทธิ

หน่วย (มาตราเมตริ ก)

หรื อ แบบที่ 2

ปริ มาณสุทธิ

ตัวเลขแสดงจานวน
ทังหมด
้
ตัวเลขแสดงจานวน
แต่ละหีบห่อเล็ก

หน่วย (มาตราเมตริ ก)

จานวนหีบห่อเล็ก

หีบห่อรวม

ปริ มาณสุทธิ

ตัวเลขแสดงจานวน
ของแต่ละหีบห่อเล็ก
หรื อแต่ละหีบห่อใหญ่

หน่วย (มาตราเมตริ ก)

จานวนหีบห่อ
พร้ อม
ลักษณะนาม

(ห้ ามใช้ คาย่อ)

- คาว่า ปริมาณสุทธิ, ปริมาณเนื ้อ ใช้ คาที่มีความหมายเช่นเดียวกันได้

4

(ใช้ คาย่อได้ )
- ข้ อความใช้ ตวั อักษรไทย ตัวเลขไทยหรื ออารบิค
17

บัญชี 1 ท้ายประกาศกระทรวงพาณิ ชย์
เรื่ อง กาหนดชนิดของสิ นค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดง
ปริ มาณของสิ นค้า และอัตราเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด พ.ศ. 2550
กากับดูแล สินค้ าหีบห่อ จานวน 59 ชนิด

บัญชี 2 ท้ายประกาศกระทรวงพาณิ ชย์

เรื่ อง กาหนดชนิดของสิ นค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดง
ปริ มาณของสิ นค้า และอัตราเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด พ.ศ. 2550
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการแสดงปริมาณของสินค้ า และ
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการแสดงปริมาณของสินค้ า และ
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ข้อ 1 อัตราเผือ่ เหลือเผือ่ ขาดมี 2 ขั้น คือ

1.1 อัตราเผือ่ เหลือเผือ่ ขาดขั้นที่ 1
1.2 อัตราเผือ่ เหลือเผือ่ ขาดขั้นที่ 2 เป็ นสองเท่าของอัตราเผือ่ ขาดขั้นที่ 1
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ข้ อ 2.1 อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดขันที
้ ่ 1 ของสินค้ าหีบห่อที่แสดง
ปริมาณของสินค้ าเป็ นหน่วยของน ้าหนักและหน่วยของปริมาตร
ปริมาณที่แสดง
(กรัม หรือ มิลลิลิตร)
5 แต่ไม่เกิน 50
เกิน 50 แต่ไม่เกิน 100
เกิน 100 แต่ไม่เกิน 200
เกิน 200 แต่ไม่เกิน 300
เกิน 300 แต่ไม่เกิน 500
เกิน 500 แต่ไม่เกิน 1,000
เกิน 1,000 แต่ไม่เกิน 10,000
เกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 15,000
เกิน 15,000 แต่ไม่เกิน 50,000

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อย
ร้ อยละของปริมาณที่แสดง
กรัมหรือมิลลิลิตร
9

4.5
4.5

9
3

15
1.5

150
1
20

ข้ อ 2.2 หลักเกณฑ์การตรวจสอบความคลาดเคลือ่ นของการแสดงปริมาณของ
สินค้ าเป็ นหน่วยของน ้าหนักและหน่วยของปริมาตร สาหรับสินค้ าหีบห่อที่บรรจุสินค้ า
ชนิดเดียวกันและแสดงปริมาณสุทธิไว้ เท่ากัน มีดงั นี ้
(1) เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างสินค้ าเพื่อตรวจสอบ จานวนหีบห่อที่อนุญาตให้ มีความ
คลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผือ่ ขาดฝ่ ายน้ อยขันที
้ ่ 1 แต่ไม่เกินอัตราเผือ่ เหลือเผื่อขาด
ฝ่ ายน้ อยขันที
้ ่ 2 และค่าแก้ ไขให้ เป็ นไปตามตารางดังต่อไปนี ้
จานวนสินค้ าหีบห่อ
ไม่เกิน 50 หีบห่อ
มากกว่า 50 แต่ไม่เกิน 100 หีบห่อ
มากกว่า 100 แต่ไม่เกิน 500 หีบห่อ
มากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 3,200 หีบห่อ
มากกว่า 3,200 หีบห่อ

จานวนหีบห่อที่สมุ่
ตัวอย่างเพื่อ
ตรวจสอบ
ไม่เกิน 10 หีบห่อ
20 หีบห่อ
50 หีบห่อ
80 หีบห่อ
125 หีบห่อ

จานวนหีบห่อที่อนุญาตให้ มี
ความคลาดเคลื่อนเกินอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อย
ขันที
้ ่ 1 แต่ไม่เกินขันที
้ ่2

ค่าแก้ ไข

1
3
5
7

0.640
0.379
0.295
0.234
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(2) เกณฑ์ การพิ จารณาค่าเฉลี่ย กาหนดให้ ค่าเฉลี่ยของปริ มาณที่
ตรวจสอบได้ รวมกับผลคูณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริ มาณที่ตรวจสอบได้
กับค่าแก้ ไข ต้ องไม่น้อยกว่าปริ มาณสุทธิที่แสดง
ค่าเฉลี่ยของสินค้ า = ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างสินค้ า + (ค่าแก้ ไข x ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างสินค้ า)

(3) สินค้ าแต่ละหีบห่อ ต้ องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน อัตราเผื่อเหลือ
เผื่อขาดขันที
้ ่2
เช่น : สุม่ ตัวอย่าง 80 หีบห่อ
5 ตัวอย่าง มีความคลาดเคลื่อนระหว่าง อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ าย
น้ อยขันที
้ ่ 1 แต่ไม่เกินขันที
้ ่2
75 ตัวอย่าง ต้ องมีความคลาดเคลื่อน ไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ฝ่ ายน้ อยขันที
้ ่1
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ข้ อ 2.4 หลักเกณฑ์การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของการแสดงปริ มาณของสินค้ าเป็ นหน่วยของน ้าหนัก
และหน่วยของปริ มาตร สาหรับสินค้ าหีบห่อที่ประกอบด้ วยเนื ้อสินค้ าและส่วนประกอบที่เป็ นของเหลว มีดงั นี ้
การตรวจสอบปริ มาณสุทธิของสินค้ าหีบห่อ
(1) เกณฑ์การสุม่ ตัวอย่างสินค้ าเพื่อตรวจสอบ จานวนหีบห่อที่อนุญาตให้ มีความคลาดเคลื่อนเกินอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อยขันที
้ ่ 1 แต่ไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อยขันที
้ ่ 2 และค่าแก้ ไขให้ เป็ นไป
ตามตารางดังต่อไปนี ้

จานวนสินค้ าหีบห่อ

จานวนหีบห่อที่สมุ่
ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ

ไม่เกิน 50 หีบห่อ

ไม่เกิน 10 หีบห่อ

จานวนหีบห่อที่อนุญาตให้ มี
ความคลาดเคลื่อนเกินอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อย
ขันที
้ ่ 1 แต่ไม่เกินขันที
้ ่2
-

มากกว่า 50 แต่ไม่เกิน 100 หีบห่อ

20 หีบห่อ

1

0.640

มากกว่า 100 แต่ไม่เกิน 500 หีบห่อ

50 หีบห่อ

3

0.379

มากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 3,200 หีบห่อ

80 หีบห่อ

5

0.295

มากกว่า 3,200 หีบห่อ

125 หีบห่อ

7

0.234

ค่าแก้ ไข

-
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(2) เกณฑ์ การพิ จารณาค่าเฉลี่ย กาหนดให้ ค่าเฉลี่ยของปริ มาณที่
ตรวจสอบได้ รวมกับผลคูณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริ มาณที่ตรวจสอบได้
กับค่าแก้ ไข ต้ องไม่น้อยกว่าปริ มาณสุทธิที่แสดง
ค่าเฉลี่ยของสินค้ า = ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างสินค้ า + (ค่าแก้ ไข x ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างสินค้ า)

(3) สินค้ าแต่ละหีบห่อ ต้ องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน อัตราเผื่อเหลือ
เผื่อขาดขันที
้ ่2
เช่น : สุม่ ตัวอย่าง 80 หีบห่อ
5 ตัวอย่าง มีความคลาดเคลื่อนระหว่าง อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ าย
น้ อยขันที
้ ่ 1 แต่ไม่เกินขันที
้ ่2
75 ตัวอย่าง ต้ องมีความคลาดเคลื่อน ไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ฝ่ ายน้ อยขันที
้ ่1
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หลักเกณฑ์การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของการแสดงปริมาณ
ของสินค้ าเป็ นหน่วยของน ้าหนักและหน่วยของปริมาตร สาหรับสินค้ า
หีบห่อที่ประกอบด้ วยเนื ้อสินค้ าและส่วนประกอบที่เป็ นของเหลว มีดงั นี ้
การตรวจสอบปริมาณเนื ้อสินค้ า
(1) เกณฑ์การสุม่ ตัวอย่างสินค้ าเพื่อตรวจสอบ ไม่เกิน ๑๐ หีบห่อ
(2) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย กาหนดให้ ค่าเฉลี่ยของปริ มาณ
เนื ้อสินค้ าที่ตรวจสอบได้ ต้องไม่น้อยกว่าปริ มาณเนื ้อสินค้ าที่แสดง
(3) สินค้ าแต่ละหีบห่อ ต้ องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือ
เผื่อขาดขันที
้ ่1
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ข้ อ 3 การแสดงปริ มาณสุทธิเป็ นหน่วยน ้าหนัก
สินค้ าหีบห่อเป็ นสินค้ าชนิดเดียวกันและแสดงปริมาณ
สุทธิไว้ ไม่เท่ากัน เป็ นหน่วยน ้าหนัก
ข้ อ 3.1 อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดขันที
้ ่ 1 ของสินค้ าหีบห่อที่เป็ นสินค้ า
ชนิดเดียวกันและแสดงปริมาณสุทธิไว้ ไม่เท่ากัน เป็ นหน่วยน ้าหนัก
ปริ มาณที่แสดง (กรัม)

อัตราเผื่อเหลือ่ เผื่อขาดฝ่ ายน้ อย (กรัม)

ไม่เกิน 500
เกิน 500 แต่ไม่เกิน 2,000
เกิน 2,000 แต่ไม่เกิน 10,000

2.0
5.0
10.0
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ข้ อ 3.2 หลักเกณฑ์การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของการแสดงปริ มาณของสินค้ าเป็ นหน่วยของน ้าหนักและ
หน่วยของปริ มาตร สาหรับสินค้ าหีบห่อที่ประกอบด้ วยเนื ้อสินค้ าและส่วนประกอบที่เป็ นของเหลว มีดงั นี ้
การตรวจสอบปริ มาณสุทธิของสินค้ าหีบห่อ
(1) เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างสินค้ าเพื่อตรวจสอบ จานวนหีบห่อที่อนุญาตให้ มีความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ฝ่ ายน้ อยขั ้นที่ 1 แต่ไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อยขั ้นที่ 2 ให้ เป็ นไปตามตารางดังต่อไปนี ้

จานวนสินค้ าหีบห่อ

จานวนหีบห่อที่อนุญาตให้ มี
ความคลาดเคลื่อนเกินอัตรา
จานวนหีบห่อที่สมุ่
ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ เผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อย
ขันที
้ ่ 1 แต่ไม่เกินขันที
้ ่2

ไม่เกิน 20 หีบห่อ
มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 100 หีบห่อ

ทุกหีบห่อ
20 หีบห่อ

1

มากกว่า 100 หีบห่อ

30 หีบห่อ

2

(2) ผลรวมของค่าความคลาดเคลื่อนของปริมาณสุทธิที่ตรวจสอบได้ ต้องไม่น้อยกว่าศูนย์
(3) สินค้ าแต่ละหีบห่อ ต้ องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดขันที
้ ่2
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ข้ อ 4 การแสดงปริ มาณสุทธิเป็ นหน่วยความยาว
ข้ อ 4.1 อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดขันที
้ ่1
ปริ มาณที่แสดง
(เมตร)
ไม่เกิน 5
เกิน 5 ขึ ้นไป

อัตราเผื่อเหลือ่ เผื่อขาดฝ่ ายน้ อย
เป็ นร้ อยละของปริ มาณที่แสดง
2
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ข้ อ 4.2 หลักเกณฑ์การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของการแสดงปริ มาณ
ของสินค้ า มีดงั นี ้
(1) เกณฑ์การสุม่ ตัวอย่างสินค้ าเพื่อตรวจสอบ จานวนหีบห่อที่อนุญาตให้
มีความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อยขันที
้ ่ 1 แต่ไม่เกินอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อยขันที
้ ่ 2 และค่าแก้ ไขให้ เป็ นไปตามตารางดังต่อไปนี ้
จานวนสินค้ าหีบห่ อ

จานวนหีบห่ อที่ส่ ุม
ตัวอย่ างเพื่อ
ตรวจสอบ

จานวนหีบห่ อที่อนุญาตให้ มี
ความคลาดเคลื่อนเกินอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อย
ขัน้ ที่ 1 แต่ ไม่ เกินขัน้ ที่ 2

ไม่ เกิน 25 หีบห่ อ
มากกว่ า 25 แต่ ไม่ เกิน 50 หีบห่ อ
มากกว่ า 50 แต่ ไม่ เกิน 150 หีบห่ อ
มากกว่ า 150 แต่ ไม่ เกิน 500 หีบห่ อ
มากกว่ า 500 แต่ ไม่ เกิน 3,200 หีบห่ อ

2 หีบห่อ
3 หีบห่อ
5 หีบห่อ
8 หีบห่อ
13 หีบห่อ

1
1

1.00
0.35
0.20
0.15

มากกว่ า 3,200 หีบห่ อ

20 หีบห่ อ

1

0.10

ค่ าแก้ ไข
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(2) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย กาหนดให้ ค่าเฉลี่ยของปริ มาณที่ตรวจสอบ
ได้ รวมกับผลคูณของค่าพิสัย ของปริ มาณที่ตรวจสอบได้ กับค่าแก้ ไข ต้ องไม่น้อยกว่ า
ปริมาณสุทธิที่แสดง
ค่าเฉลี่ยของสินค้ า = ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างสินค้ า + (ค่าแก้ ไข x ค่าพิสยั )
ค่าพิสยั = ค่าความยาวสูงสุด - ค่าความยาวต่าสุด

(3) สินค้ าแต่ละหีบห่อ ต้ องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด

ขันที
้ ่2
เช่น : สุ่มตัวอย่าง 8 หีบห่อ
1 ตัวอย่าง มีความคลาดเคลื่อนระหว่าง อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อยขัน้
ที่ 1 แต่ไม่เกินขันที
้ ่2
7 ตัวอย่าง ต้ องมีความคลาดเคลื่อน ไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อย
ขันที
้ ่1
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ข้ อ 5 การแสดงปริ มาณสุทธิเป็ นจานวนนับ (ชิ ้น)
ข้ อ 5.1 อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดขันที
้ ่๑
ปริมาณที่แสดง
(หน่วย)
ไม่เกิน 50
เกิน 50 ขึ ้นไป

อัตราเผื่อเหลื่อเผื่อขาดฝ่ ายน้ อย
เป็ นร้ อยละของปริมาณที่แสดง
1

ถ้ าการคานวณอัตราเผื่อเหลือขาดฝ่ ายน้ อยมีคา่ เป็ นจานวนที่มีจดุ
ทศนิยม ให้ ปัดค่าเป็ นเลขจานวนเต็มในตัวเลขถัดไป
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ข้ อ 5.2 หลักเกณฑ์การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของการแสดงปริ มาณ
ของสินค้ า มีดงั นี ้
(1) เกณฑ์การสุม่ ตัวอย่างสินค้ าเพื่อตรวจสอบ จานวนหีบห่อที่อนุญาตให้
มีความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อยขันที
้ ่ 1 แต่ไม่เกินอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อยขันที
้ ่ 2 และค่าแก้ ไขให้ เป็ นไปตามตารางดังต่อไปนี ้
จานวนสินค้ าหีบห่ อ

ไม่ เกิน 25 หีบห่ อ
มากกว่ า 25 แต่ ไม่ เกิน 50 หีบห่ อ
มากกว่ า 50 แต่ ไม่ เกิน 150 หีบห่ อ
มากกว่ า 150 แต่ ไม่ เกิน 500 หีบห่ อ
มากกว่ า 500 แต่ ไม่ เกิน 3,200 หีบห่ อ
มากกว่ า 3,200 หีบห่ อ

จานวนหีบห่ อที่ส่ ุม
ตัวอย่ างเพื่อ
ตรวจสอบ

จานวนหีบห่ อที่อนุญาตให้ มี
ความคลาดเคลื่อนเกินอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อย
ขัน้ ที่ 1 แต่ ไม่ เกินขัน้ ที่ 2

2 หีบห่อ
3 หีบห่อ
5 หีบห่อ
8 หีบห่อ
13 หีบห่อ

1
1

20 หีบห่ อ

1

ค่ า
แก้ ไข

1.00
0.35
0.20
0.15
0.10
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(2) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย กาหนดให้ ค่าเฉลี่ยของปริ มาณที่ตรวจสอบ
ได้ รวมกับผลคูณของค่าพิสัย ของปริ มาณที่ตรวจสอบได้ กับค่าแก้ ไข ต้ องไม่น้อยกว่ า
ปริมาณสุทธิที่แสดง
ค่าเฉลี่ยของสินค้ า = ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างสินค้ า + (ค่าแก้ ไข x ค่าพิสยั )
ค่าพิสยั = ค่าจานวนสูงสุด - ค่าจานวนต่าสุด

(3) สินค้ าแต่ละหีบห่อ ต้ องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด

ขันที
้ ่2
เช่น : สุ่มตัวอย่าง 8 หีบห่อ
1 ตัวอย่าง มีความคลาดเคลื่อนระหว่าง อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อยขัน้
ที่ 1 แต่ไม่เกินขันที
้ ่2
7 ตัวอย่าง ต้ องมีความคลาดเคลื่อน ไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อย
ขันที
้ ่1
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ข้ อ 6 หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการแสดงปริมาณของสินค้ า
และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
การตรวจสอบแบบทาลายหีบห่อ
ในกรณีดาเนินการตรวจสอบสินค้ าหีบห่อ ถ้ าทดสอบน ้าหนักของ
หีบห่อเปล่าสาหรับใช้ บรรจุสินค้ าจานวน 25 หีบห่อ ปรากฏว่าน ้าหนัก
เฉลี่ยของหีบห่อเปล่ามากกว่าร้ อยละ 10 ของปริมาณสุทธิที่แสดง และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของน ้าหนักของหีบห่อเปล่ามากกว่า 0.25 เท่าของ
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของปริมาณสุทธิที่แสดง ให้ ดาเนินการตรวจสอบ
ปริมาณสุทธิของสินค้ าหีบห่อดังกล่าว ดังนี ้
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การตรวจสอบแบบทาลายหีบห่อ
(1) ให้ ทาการสุม่ ตัวอย่างสินค้ ามาตรวจสอบไม่เกิน 20 หีบห่อ
(2) ให้ เปิ ดหีบห่อเพื่อทาการชัง่ ตวง วัด หรื อนับจานวนของสินค้ าทุกหีบห่อ
(3) เกณฑ์ ก ารพิ จารณาค่าเฉลี่ย กาหนดให้ ค่าเฉลี่ย ของปริ มาณสุทธิ ที่
ตรวจสอบได้ ต้องไม่น้อยกว่าปริ มาณสุทธิที่แสดง
(4) จานวนหีบห่อที่มีความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อย
ขันที
้ ่ 1 แต่ไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดฝ่ ายน้ อยขันที
้ ่ 2 อนุญาตให้ มีได้ ไม่เกิน
1 หีบห่อ
(5) สินค้ าแต่ละหีบห่อ ต้ องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน อัตราเผื่อเหลือเผื่ อ
ขาดขันที
้ ่2
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การหาความหนาแน่นของสิ นค้าเหลว
1. Pycnometer
ความหนาแน่น = 0.99985(m/v) + 0.0012 g/ml
m = น ้าหนักของสินค้ าเหลวใน pycnometer
v =

ปริ มาตรของ pycnometer

การหาความหนาแน่นของสิ นค้าเหลว
2. Gamma sphere แทนที่สินค้ าเหลว
ความหนาแน่น = 0.99985(m/v) + 0.0012 g/ml
m = น ้าหนักของสินค้ าเหลวมีปริ มาตรเท่ากับ Gamma sphere

v =

ปริ มาตรของ Gamma sphere

การหาความหนาแน่นของสิ นค้าเหลว
3. ขีดระดับท้ องน ้าของสินค้ าเหลว
ความหนาแน่น =
[(m1 – m2)/(m3-m2)]*ρw + 0.0012 g/ml
m1 = น ้าหนักของสินค้ าเหลวและหีบห่อเปล่า

m2 = น ้าหนักของหีบห่อเปล่า
m3 = น ้าหนักของน ้ากลัน
่ ที่มีปริ มาตรเท่ากันและหีบห่อเปล่า
ρw = ความหนาแน่นของน ้ากลัน
่

การหาความหนาแน่นของสิ นค้าเหลว
3. หีบห่อที่เติมน ้าเต็มเสมอภาชนะ เสมือน Density cup

ความหนาแน่น =
m1

m2

[(m1 – m3)/{(m1-m3)+ (m4-m2)}]*(ρw – 0.0012) + 0.0012 g/ml

m1 = น ้าหนักของสินค้ าเหลว หีบห่อเปล่า และแผ่นกระจก
m2 = น ้าหนักของสินค้ าเหลว หีบห่อเปล่า แผ่นกระจก และน ้ากลัน่ เต็มภาชนะ
m3 = น ้าหนักของหีบห่อเปล่า และแผ่นกระจก

m4 = น ้าหนักของหีบห่อเปล่า แผ่นกระจก และน ้ากลัน่ เต็มภาชนะ
m3

m4

ρw = ความหนาแน่นของน ้ากลัน
่

ค่าความชื้นตกค้างในหี บห่ อที่ใช้บรรจุของเหลว
ปริมาตรของหีบห่ อที่บรรจุ
ของเหลว (มิลลิลิตร)
ไม่เกิน 400 มิลลิลติ ร
เกิน 400 มิลลิลติ ร

ค่ านา้ หนักของความชืน้
(ของเหลว) ตกค้ าง
0.15 กรัม/ 100 มิลลิลติ ร
0.10 กรัม/ 100 มิลลิลติ ร

นาค่าที่คานวณได้ไปหักลบออกจากหีบห่อเปล่าที่เท
ของเหลวออกแล้ว เพือ่ ใช้เป็ น “น้ าหนักของหีบห่อเปล่า”

