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ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง ก าหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม 

รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุค ารับรอง  
------------------------------------------- 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๖ และ             
มาตรา ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรา
ชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ          
ชั่งตวงวัด ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
 ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
 “ของเหลว” หมายความว่า  น้ ามันเชื้อเพลิง 
 “สภาวะท างานปกติ” หมายความว่า สภาวะที่การใช้งานของมาตรวัดยังคงให้ผลถูกต้อง               
อยู่ในค่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด เช่น ชนิดของของเหลว ความหนาแน่นของของเหลว  ความหนืดของ
ของเหลว อุณหภูมิและความดันของของเหลว รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการท างานของมาตรวัด
ปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  
 “สภาวะพ้ืนฐาน” หมายความว่า สภาวะของของเหลวที่ถูกวัด ซึ่งปริมาตรของของเหลว            
ที่วัดได้ถูกแปลงค่าไปยังสภาวะนั้นๆ เช่น อุณหภูมิพ้ืนฐาน และความดันพ้ืนฐาน โดยก าหนดให้อุณหภูมิ
พ้ืนฐานเป็น ๐ องศาเซลเซียส ๑๕ องศาเซลเซียส  ๒๐ องศาเซลเซียส หรือ ๓๐ องศาเซลเซียส และ                 
ความดันพื้นฐานเป็น ๑๐๑.๓๒๕ กิโลพาสคัล 
 “สภาวะขณะวัด” หมายความว่า  สภาวะของของเหลวซึ่งถูกวัดปริมาตรขณะนั้น เช่น 
อุณหภูมิและความดันของของเหลว ขณะท าการวัดปริมาตร 
 “ระบบการวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม” หมายความว่า ระบบที่ประกอบด้วย 
มาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ควบ และอุปกรณ์เสริม  
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 “อุปกรณ์ควบ” หมายความว่า  อุปกรณ์ใช้งานพิเศษเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลของ           
การวัด เช่น ส่วนตั้งศูนย์ ส่วนพิมพ์ค่า ส่วนแสดงราคา ส่วนแสดงผลรวม ส่วนแปลงค่า หรือส่วนตั้งปริมาณ
จ่ายล่วงหน้า 
 “อุปกรณ์เสริม” หมายความว่า  ส่วนหรืออุปกรณ์ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ควบที่จ าเป็นต้อง
ใช้เพื่อเพ่ิมความเชื่อม่ันในผลการวัดอย่างถูกต้อง หรือมุ่งใช้เพ่ือช่วยให้การด าเนินการในการวัดสะดวกยิ่งขึ้น 
หรือเป็นอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อความแม่นย าในการวัด เช่น เครื่องก าจัดไอ ไส้กรอง ปั๊ม วาล์ว หรือท่อ 
 “ส่วนตั้งศูนย์” หมายความว่า ส่วนที่ใช้ปรับให้มาตรวัดแสดงค่าเป็นศูนย์ 
 “ส่วนแสดงค่า” หมายความว่า ส่วนของมาตรวัดที่ใช้แสดงค่าปริมาณของสิ่งที่วัด 
 “ค่าขั้นหมายมาตรา” หมายความว่า ค่าที่แสดงเป็นหน่วยของปริมาตรของความแตกต่าง
ระหว่างค่าที่แสดง ๒ ค่าท่ีต่อเนื่องกัน 
 “อัตราการไหล” หมายความว่า  ปริมาณของของเหลวที่ไหลผ่านมาตรวัดต่อหนึ่งหน่วยเวลา 
 “อัตราการไหลสูงสุด” หมายความว่า อัตราการไหลสูงสุดที่มาตรวัดสามารถท างานได้              
โดยไม่เกิดความเสียหายกับตัวมาตรวัด และความคลาดเคลื่อนของการวัดปริมาตรของมาตรวัดไม่เกินไปกว่า
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ก าหนด 
 “อัตราการไหลต่ าสุด” หมายความว่า อัตราการไหลต่ าสุดที่มาตรวัดสามารถท างานได้           
โดยความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดไม่เกินไปกว่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดท่ีก าหนด 
 “อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด” หมายความว่า ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้สูงสุดของมาตรวัด
นั้นๆ 
 

ลักษณะ 1 
เครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
-------------------------- 

 
 ข้อ 3 ให้มาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติมเพ่ือใช้ในการขายปลีก  โดยมีถังส ารอง
น้ ามันเชื้อเพลิงขนาดไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เป็นเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด 
พ.ศ. 2542   ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
 มาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม คือ เครื่องมือที่ได้รับการออกแบบเพ่ือใช้วัดและ               
ส่งจ่ายของเหลวโดยปริมาตร  และมีส่วนแสดงค่าเพ่ือแสดงผลการวัด  โดยวัดและส่งจ่ายของเหลว                
จากถังบรรจุของเหลว ขนาดไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร หลังจากจ่ายเงินผ่านเครื่องหยอดเหรียญ สอดธนบัตร หรือ
บัตรเครดิต โดยไม่ผ่านผู้ครอบครองมาตรวัด 
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ลักษณะ 2 
ลักษณะ รายละเอียดวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุค ารับรอง 

------------------------ 
หมวด 1 
บททั่วไป 

--------------------- 
 

 ข้อ 4 มาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม ที่ใช้ในการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้า
กับผู้อ่ืน หรือการให้บริการวัด หรือการใช้มาตรวัดเพ่ือประโยชน์ในการค านวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากร
และค่าธรรมเนียม ต้องมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือน าเข้ามาตรวัดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
ต้องผ่านการตรวจสอบจากส านักงานกลางก่อน  หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะของมาตรวัด
ดังกล่าวมีมาตรฐานไม่แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ และรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ก็ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ค ารับรองมาตรวัดดังกล่าวได้ 
 
 ข้อ 5 มาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม ต้องท าให้ถาวรและไม่เป็นเครื่องมือของ
การฉ้อโกงได้สะดวก 
 มาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม ต้องท าด้วยวัสดุที่ดี มีการออกแบบและสร้างขึ้น
ในลักษณะที่เมื่อใช้งานอย่างปกติธรรมดาแล้วต้องมีความถูกต้องอยู่เสมอ ส่วนประกอบของมาตรวัดต้อง
ท างานได้อย่างต่อเนื่องไม่ช ารุด โค้งงอ หรือผิดเพ้ียนไปจากเดิม จนท าให้มีผลต่อความถูกต้องของ         
มาตรวัด ในกรณีที่มีการปรับแต่งมาตรวัด  มาตรวัดซึ่งปรับแต่งแล้วต้องรักษาสภาพความถูกต้องได้           
อย่างเหมาะสม  
 ในกรณีที่จ าเป็น ส านักงานกลางอาจท าการทดสอบต้นแบบของมาตรวัดตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดก็ได้  
 
 ข้อ 6 มาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม ต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้              
ไว้บนเครื่อง โดยต้องท าให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก 
 (1) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขาย 
 (2) รุ่นซึ่งระบุแบบของเครื่อง 
 (3) เลขล าดับประจ าเครื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับส่วนประกอบที่แยกออกจากมาตรวัด  ซึ่งจ าเป็นต่อการวัด
และไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของการวัดนั้น หรือมาตรวัดซึ่งโดยสภาพไม่สามารถแสดงรายละเอียด
ดังกล่าวได้ หรือเมื่อแสดงแล้วจะท าให้เกิดความเสียหายแก่มาตรวัดนั้น 
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 ข้อ 7 ความเที่ยงของมาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม ต้องอยู่ภายในอัตรา             
เผื่อเหลือเผื่อขาดที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดส าหรับการให้ค ารับรองชั้นแรก และการให้ค ารับรองชั้นหลัง ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 17 

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดส าหรับการตรวจสอบมาตรวัดที่ใช้งานแล้ว ให้เป็นสองเท่าของอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาดส าหรับการให้ค ารับรองชั้นแรก   
 
 ข้อ 8 มาตรวัดต้องมีส่วนแสดงค่าปริมาณที่วัดที่ เหมาะสมและมีจ านวนเพียงพอกับ           
การใช้งาน 
 
 ข้อ 9 การแสดงค่าของมาตรวัด ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) การแสดงค่าแบบดิจิทัล 
   (ก) การแสดงค่าไม่ว่าจะใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์อ่ืนใดมาประกอบกันหรือไม ่         
ก็ตาม ต้องไม่ท าให้เกิดความสับสนในการอ่านค่า 
   (ข) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งต้องแสดงค่าถูกต้องตรงกัน 
   (ค) ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่า ค่าท่ีพิมพ์ต้องถูกต้องตรงกับค่าที่แสดง 
 (2) การแสดงค่าของมาตรวัดที่ค านวณราคาได้  จ านวนเงินต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกับ
ปริมาณการวัดที่แสดง 
 
 ข้อ 10 เครื่องหมายของบรรดาตัวควบคุมการท างาน ส่วนแสดงค่าและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง
สวิตช์ของมาตรวัด ต้องท าให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก 
 
 ข้อ 11 มาตรวัดต้องมีที่ส าหรับผนึก เพ่ือป้องกันการปรับเปลี่ยนแก้ไขภายหลังการตรวจ
รับรองแล้ว ซึ่งจะท าการแก้ไข ดัดแปลง หรือซ่อมแซมมาตรวัดนั้นได้ก็ต่อเมื่อต้องท าลายผนึกก่อน 
 
 ข้อ 12 หากมีโปรแกรมที่ใช้กับมาตรวัด และโปรแกรมดังกล่าวมีผลต่อความเที่ยงของมาตรวัด  
 (1) โปรแกรมดังกล่าวต้องไม่ท าให้ความเที่ยงของมาตรวัดคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือ     
เผื่อขาด หรือแสดงค่า พิมพ์ค่า ค านวณหรือบันทึกค่าผลการวัดคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
หลังจากตรวจสอบให้ค ารับรอง  และต้องจัดให้มีวิธีการป้องกันการแก้ไขหรือปรับแต่งหรือดัดแปลง
โปรแกรมด้วยวิธีผนึกทางกล (mechanical seal) หรือวิธีผนึกทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic seal  เช่น 
Audit trail)  หรือท้ังสองวิธีควบคู่กัน 
 (2) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องวัดหรือผู้ครอบครอง ต้องแสดงชื่อ รุ่น และหมายเลข
ประจ าโปรแกรม (Software Identification) บนส่วนแสดงค่า และหรือส่วนบันทึกค่าทุกครั้งที่มีการปิดเปิด
มาตรวัด หรือสามารถเรียกดูได้เมื่อผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ 
 (3) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องวัดหรือผู้ครอบครอง ต้องจัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม         
ให้ครบถ้วนตามการใช้งานมาตรวัด และต้องแสดงให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายตรวจชั่งตวงวัดตรวจสอบ
ได้เสมอ   



๕ 
 

 
 

 ส าหรับโปรแกรมที่ใช้งานในส่วนต่อขยายเพ่ิมเติมออกไปจากมาตรวัด  ผู้ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับเครื่องวัดหรือผู้ครอบครอง ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้   
 (1) แจ้งชื่อ รุ่น  หมายเลขประจ าโปรแกรม (Software Identification) พร้อมเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์โปรแกรม ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ ส านักงานกลางหรือส านักงาน
สาขา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งเสร็จ   
 (2) แสดงชื่อ รุ่น และหมายเลขประจ าโปรแกรม (Software Identification) และข้อมูล           
ที่จ าเป็นบนเครื่องมืออุปกรณ์ส่วนต่อขยายอย่างชัดเจน ลบเลือนได้ยาก 
 

หมวด 2 
มาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม 

------------------------ 
 

 ข้อ 13 ระบบการวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ประกอบด้วยเครื่องหยอดเหรียญ สอดธนบัตรหรือบัตรเครดิต หรือใช้วิธีก าหนดจ านวนเงิน
และหรือปริมาตรส่งจ่ายล่วงหน้า ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
   (ก) มีส่วนแสดงค่าจ านวนเงินทั้งหมดที่มาตรวัดได้รับในการจ่ายน้ ามันแต่ละครั้งไว้บน
ตัวเครื่องในบริเวณท่ีสามารถอ่านได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน 
   (ข) มีระบบควบคุมหรือกลไกการหยุดการส่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงล่วงหน้าติดอยู่กับ            
ตัวมาตรวัด 
 (2) มีถังส ารองบรรจุของเหลวส าหรับจ่ายภายในตู้จ่าย 
 (3) ท าการส่งจ่ายด้วยอัตราการไหลสูงสุดไม่เกิน 2๐ ลิตรต่อนาท ี
 (4) ระบบการวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม ต้องมีส่วนตั้งศูนย์ส าหรับส่วนแสดงค่า
ปริมาตรและส่วนแสดงราคา 
 (5) ห้ามท าการสูบจ่ายของเหลวโดยใช้อุปกรณ์ที่ท าให้เกิดแรงดันอากาศภายในถังน้ ามัน
เชื้อเพลิง   
 (6) มาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม ต้องใช้ให้ตรงกับชนิดของเหลวที่ระบุไว้ ใน
รายละเอียดที่ต้องแสดงตามข้อ 19 
 (7) ติดตั้งระบบสายกราวด์เมื่อติดตั้งพร้อมใช้งาน 
 (8) ถ้าระบบการวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติมมีระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์เสริมต่อพ่วงโดยผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภายนอก ระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสริมนั้น
ต้องไม่ท าให้ผลการวัดและข้อมูลการวัดผิดไป และต้องไม่สามารถส่งค าสั่งหรือข้อมูลเข้าระบบการวัด
ปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติมซึ่งท าให้มาตรวัดแสดงค่าพิมพ์ค่า ค านวณหรือบันทึกค่าผลการวัด           
ผิดไปจากขณะที่ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่กับระบบการวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติมและ
ต้องปิดผนึกอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภายนอกดังกล่าวด้วย 
 (9) ต้องได้รับการออกแบบผลิตและใช้งานด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้วัดปริมาตรซื้อขาย
ของเหลวด้วยมาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 ข้อ 14 ส่วนแสดงค่าและส่วนพิมพ์ค่าของมาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม ต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 



๖ 
 

 
 

 (1) ต้องมีส่วนแสดงค่าหลัก 
 (2) ส่วนแสดงค่าต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้ในการวัด ค่าขั้นหมายมาตรา           
ให้แสดงเป็นค่า ๑ x ๑๐k  ๒ x ๑๐k  หรือ ๕ x ๑๐k  โดยที่ k  เป็นเลขจ านวนเต็มบวก จ านวนเต็มลบ หรือศูนย ์
 (3) ส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัล 
  (ก) ต้องแสดงผลการวัดอย่างต่อเนื่องในขณะที่ท าการวัดปริมาตรของของเหลวเพ่ือการซื้อขาย 
  (ข) ปริมาตรของค่าขั้นหมายมาตราละเอียดต่ าสุดของส่วนแสดงค่า ต้องมีค่า ไม่เกิน              
๑๐ มิลลิลิตร 
  (ค) ในกรณีที่มีการเปิดใช้มาตรวัด  ส่วนแสดงค่าต้องแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ทั้งหมด             
ที่สามารถแสดงได ้
 (4) ส่วนตั้งศูนย์ส าหรับส่วนแสดงค่าปริมาตร 
   (ก) ส่วนตั้งศูนย์ สามารถปรับด้วยมือหรือด้วยระบบอัตโนมัติก็ได้ 
   (ข) เมื่อเริ่มท าการตั้งศูนย์ ส่วนแสดงค่าปริมาตรต้องแสดงผลไม่แตกต่างไปจากผลการวัด
ที่ปรากฏอยู่เดิม และจะแสดงค่าศูนย์เมื่อการตั้งศูนย์เสร็จสมบูรณ์ 
   (ค) ส่วนตั้งศูนย์ต้องไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อผลการวัด เว้นแต่การเปลี่ยนไป
แสดงค่าศูนย์ 
   (ง) ในขณะที่ท าการวัด ต้องไม่มีวิธีการใดที่สามารถปรับส่วนแสดงค่าปริมาตรให้แสดงค่า
เป็นศูนย์ได ้
   (จ) ในกรณีท่ีเป็นส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัล การแสดงค่าปริมาตรหลังจากการตั้งศูนย์ต้องไม่มี
ความคลาดเคลื่อนและต้องแสดงค่าเป็นศูนย์เท่านั้น 
 (5) ก่อนท าการส่งจ่าย  ส่วนแสดงค่าปริมาตรและส่วนแสดงราคาซื้อขายรวมต้องแสดงค่าศูนย์ 
และเมื่อเริ่มท าการส่งจ่าย ส่วนแสดงค่าปริมาตรและส่วนแสดงราคาซื้อขายรวมต้องแสดงปริมาตรการส่งจ่าย
ขณะนั้นบนส่วนแสดงค่า 
 (6) ระบบการวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติมที่มีหลายระบบและใช้ส่วนแสดงค่า
ร่วมกัน ส่วนแสดงค่าต้องแสดงค่าปริมาตรได้เพียงระบบเดียวเท่านั้น 
 (7) เมื่อแหล่งพลังงานไฟฟ้าขัดข้อง ท าให้การท างานของระบบการวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิง
จ่ายก่อนเติมล้มเหลว  มาตรวัดปริมาตรของเหลวประเภทจ่ายก่อนเติม ต้องแสดงค่าผลการวัดค่าปริมาตร
และราคาซื้อขายรวมต่อไปได้อย่างน้อย ๕ นาที    
 (8) ส่วนค านวณราคา  
   (ก) มาตรวัดที่ค านวณราคาได้ต้องแสดงราคาต่อหน่วยอย่างถูกต้องตรงตามชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ก่อนท าการส่งจ่ายทุกครั้ง 
   (ข) ต้องค านวณราคาทั้งหมดตามราคาต่อหน่วยของการซื้อขายในแต่ละครั้งขณะท าการวัด 
   (ค) การแสดงราคาซื้อขายรวมตามปริมาตรส่งจ่ายใดๆ ต้องแสดงค่าได้เที่ยงตรง            
โดยมีความคลาดเคลื่อนฝ่ายมากหรือฝ่ายน้อยไม่เกินผลคูณของ ๐.๐๑ ลิตรกับราคาต่อหน่วย   
   (ง) การแสดงราคาต่อหน่วย  ในกรณีที่มาตรวัดแต่ละเครื่องใช้วัดปริมาตรส่งจ่ายของ
ผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน แต่ใช้ส่วนแสดงค่าชุดเดียวร่วมกัน ก่อนท าการวัดปริมาตรส่งจ่ายของผลิตภัณฑ์ใด          
ในแต่ละครั้ง ส่วนแสดงค่าต้องแสดงราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์นั้น และในขณะที่ท าการวัดต้องไม่มี     
วิธีการใดท่ีสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงราคาต่อหน่วยได้ 
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   (จ) การแสดงปริมาตรรวมและราคาซื้อขายรวม  ส าหรับการซื้อขายครั้งหนึ่งๆ เมื่อการวัด
ปริมาตรส่งจ่ายเสร็จสิ้นลง ส่วนแสดงค่าต้องแสดงปริมาตรส่งจ่ายรวมและราคาซื้อขายรวมเป็นเวลา         
อย่างน้อย ๕ นาที  หรือจนกระทั่งมีการซื้อขายครั้งต่อไป  
   (ฉ) ในกรณีที่มีส่วนพิมพ์ค่าประกอบเข้ากับอุปกรณ์ส่งจ่ายน้ ามัน การพิมพ์ข้อมูลการส่ง
จ่ายผลิตภัณฑ์ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
   1) ปริมาตรส่งจ่ายทั้งหมด 
   2) ราคาต่อหน่วย 
   3) ราคาซื้อขายรวม 
   4) ชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อ สัญลักษณ์ อักษรย่อ หรือเลขรหัส  
 
 ข้อ 15 ระบบมาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ต้องมีอุปกรณ์ควบและ
อุปกรณ์เสริมที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เครื่องก าจัดไอหรืออากาศ หรือวิธีการอัตโนมัติอ่ืนที่ป้องกันไม่ให้ไอหรืออากาศผ่านเข้าไป
ในมาตรวัดขณะท าการวัด 
 (2) วาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับหรือวิธีการป้องกันการไหลย้อนกลับใดๆ ไม่ให้ของเหลว           
ไหลย้อนกลับสู่มาตรวัดอีก 
 (3) กลไกการหยุดการส่งจ่าย  
   (ก) ต้องสามารถหยุดการส่งจ่ายได้แม่นย า และในกรณีที่มาตรวัดสามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้  
เมื่อหยุดการส่งจ่าย ส่วนแสดงค่าต้องแสดงราคาซื้อขายรวมตรงกับค่าท่ีได้ตั้งไว้ล่วงหน้า 
   (ข) ส่วนก าหนดการหยุดต้องท าให้กลไกการหยุดสามารถปรับระยะการหยุดได้ เพ่ือให้
ปริมาตรส่งจ่ายอยู่ในขอบเขตที่ก าหนด 
 (4) ส่วนวัดระดับของของเหลวภายในถังเก็บ  เมื่อระดับของของเหลวลดต่ าลงจนมีผลต่อ
ความแม่นย าของการวัด  ระบบมาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติมต้องหยุดท างานได้โดยอัตโนมัติ 
หรอืมีสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจน พร้อมหยุดการส่งจ่ายของเหลว  
 
 ข้อ 16 ท่อส่งจ่ายและวาล์วของระบบมาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม ต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้  
 (1) ต้องไม่ท าให้ของเหลวที่วัดปริมาตรแล้วเกิดการเบี่ยงเบนออกจากห้องวัด หรือท่อส่งจ่ายได้ 
 (2) ในกรณีที่มีการติดตั้งท่อส่งจ่ายสองทางขึ้นไป ต้องมีวิธีการอัตโนมัติเพ่ือให้ 
   (ก) ในขณะท าการส่งจ่าย ของเหลวต้องไหลออกจากทางส่งจ่ายได้เพียงทางเดียวเท่านั้น 
   (ข) อุปกรณ์ท่ีใช้ควบคุมทิศทางการไหลต้องแสดงทิศทางการไหลอย่างชัดเจน 
 (3) ต้องไม่มีท่อทางลัดโดยไม่ผ่านมาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม 
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 ข้อ 17 อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดส าหรับการให้ค ารับรองชั้นแรกและการให้ค ารับรองชั้นหลัง
ของมาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม  ให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดมีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ปริมาณที่ทดสอบ (V) 

(ลิตร) 
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 

๐.๒  ถึง  ๐.๔ ๔  มิลลิลิตร 

๐.๔  ถึง   ๑.๐ ๐.๐๑ V 

๑.๐   ถึง   ๒.๐ ๑๐  มิลลิลิตร 

ตั้งแต่  ๒  ขึ้นไป ๐.๐๐๕ V 

 
 ข้อ 18 ระบบมาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม ต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้ ให้เห็นได้
อย่างชัดเจนและลบเลือนได้ยาก  
 (1) ปีที่ผลิต 
 (2) ปริมาตรส่งจ่ายต่ าสุดและปริมาตรส่งจ่ายสูงสุด  
 (3) อัตราการไหลต่ าสุดและอัตราการไหลสูงสุด 
 (4) ความดันของเหลวต่ าสุดและสูงสุด 
 (5) ชนิดของเหลวที่วัด 
 
 ข้อ 19 ให้มาตรวัดปริมาตรน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายก่อนเติม มีอายุค ารับรอง ๒  ปีนับแต่วันที่          
ให้ค ารับรอง 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่                   พ.ศ. 2561 

 

 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 
 


