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ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 

เรื่อง ก าหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดปริมาตรน  า  

รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  

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

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๖             

แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยค าแนะน าของคณะกรรมการชั่งตวงวัด          

ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป  

 ข้อ 2 ในประกาศนี้ 

 “ระบบการวัดปริมาตรน้ า” หมายความว่า ระบบที่ประกอบด้วยมาตรวัดปริมาตรน้ า อุปกรณ์ควบ 

และอุปกรณ์เสริม 

 “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 

 “ขั้นหมายมาตรา” หมายความว่า  ขีด หรือเครื่องหมายอ่ืนๆ บนที่แสดงค่า ซึ่งใช้ระบุ           

ค่าปริมาณที่วัด   
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 “ค่าขั้นหมายมาตรา” หมายความว่า ค่าที่แสดงเป็นหน่วยของปริมาณของความแตกต่าง

ระหว่างค่าของขั้นหมายมาตรา ๒ ขั้นที่ต่อเนื่องกัน ในกรณีที่เป็นการแสดงค่าแบบแอนะล็อก หรือความ

แตกต่างระหว่างค่าที่แสดง ๒ ค่าท่ีต่อเนื่องกัน ในกรณีที่เป็นการแสดงค่าแบบดิจิทัล 

 “ช่องขั้นหมายมาตรา” หมายความว่า  ระยะระหว่างสองขั้นหมายมาตราที่ติดต่อกันโดยวัด

ตามแนวกึ่งกลางของขั้นหมายมาตราท่ีเล็กที่สุด 
 “ปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ” (Minimum Measured Quantity, MMQ) หมายความว่า 
ปริมาณน้อยที่สุดที่ระบบการวัดปริมาณน้ าสามารถวัดได้อย่างถูกต้อง  
 “ค่าเบี่ยงเบนปริมาตรจ าเพาะน้อยที่สุด” (Emin) หมายความว่า อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดส าหรับ
การวัดปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ 
 “อัตราการไหล” หมายความว่า  ปริมาณของของเหลวที่ไหลผ่านมาตรวัดต่อหนึ่งหน่วยเวลา 

 “อัตราการไหลต่ าสุด” (Q1) หมายความว่า  อัตราการไหลต่ าสุดที่มาตรวัดสามารถท างานได้ 

โดยความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดไม่เกินไปกว่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดท่ีก าหนด 

 “อัตราการไหลเปลี่ยนช่วง” (Q2) หมายความว่า ค่าอัตราการไหลที่แบ่งช่วงการไหลข้างต่่าและ

ช่วงการไหลข้างสูง และเป็นจุดที่เปลี่ยนค่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ก่าหนดตามช่วงการไหลนั้นๆ 

 “อัตราการไหลสูงสุด” (Q3) หมายความว่า  อัตราการไหลสูงสุดที่มาตรวัดสามารถท างานได้

โดยไม่เกิดความเสียหายกับตัวมาตรวัด และความคลาดเคลื่อนของการวัดปริมาตรของมาตรวัดไม่เกินไปกว่า

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ก าหนด 

 “อัตราการไหลทนทานสูงสุด” (Q4) หมายความว่า อัตราการไหลสูงสุดที่มาตรวัดสามารถ

ท างานได้โดยไม่เกิดความเสียหายกับตัวมาตรวัด และความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดไม่เกินไปกว่าอัตรา          

เผื่อเหลือเผื่อขาดที่ก าหนดภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตราการไหลสูงสุด 

 “อัตราการไหลระบุ” หมายความว่า อัตราการไหลที่มาตรวัดท่างานอย่างปกติทั้งต่อเนื่องและ

ไม่ต่อเนื่องได้ โดยความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดไม่เกินไปกว่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ ก่าหนด และอัตรา

การไหลระบุมีค่าเป็น ๐.๕ เท่าของอัตราการไหลสูงสุด   

 “ช่วงการไหลข้างต่ า” หมายความว่า ช่วงการไหลที่ต่ ากว่าอัตราการไหลเปลี่ยนช่วงไปจนถึง

ช่วงอัตราการไหลต่ าสุด   

 “ช่วงการไหลข้างสูง” หมายความว่า ช่วงการไหลตั้งแต่อัตราการไหลเปลี่ยนช่วงไปจนถึง   

อัตราการไหลทนทานสูงสุด  

 “อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด” หมายความว่า  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้สูงสุดของ              

มาตรวัดนั้นๆ 

 

ลักษณะ 1 
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เครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 

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

 

 ข้อ 3 ให้มาตรวัดปริมาตรน้ า ซึ่งเป็นการวัดปริมาณน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคอย่าง

ต่อเนื่องผ่านระบบท่อ และแสดงผลการวัดต่อเนื่องโดยมีอุณหภูมิทางเข้ามาตรวัดปริมาตรน้ ามีค่าตั้งแต่  

๐.๑  ไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส เป็นเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 

2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
 มาตรวัดปริมาตรน้ า คือ เครื่องมือที่ได้รับการออกแบบเพ่ือใช้วัดและส่งจ่ายน้ า โดยปริมาตร 
และมีส่วนแสดงค่าเพ่ือแสดงผลการวัด 
 

ลักษณะ 2 
ลักษณะ รายละเอียดวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด  

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

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

 ข้อ 4 มาตรวัดปริมาตรน้ า ที่ใช้ในการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อ่ืน หรือการให้บริการวัด 
หรือการใช้มาตรวัดเพ่ือประโยชน์ในการค านวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ต้องมีลักษณะ
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือน าเข้ามาตรวัดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
ต้องผ่านการตรวจสอบจากส านักงานกลางก่อน  หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะของมาตรวัด
ดังกล่าวมีมาตรฐานไม่แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ และรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ก็ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ค ารับรองมาตรวัดดังกล่าวได้ 
 
 ข้อ 5 มาตรวัดปริมาตรน้ า ต้องท าให้ถาวรและไม่เป็นเครื่องมือของการฉ้อโกงได้สะดวก 
 มาตรวัดปริมาตรน้ า ต้องท าด้วยวัสดุที่ดี มีการออกแบบและสร้างขึ้นในลักษณะที่เมื่อใช้งาน
อย่างปกติธรรมดาแล้วต้องมีความถูกต้องอยู่เสมอ ส่วนประกอบของมาตรวัดต้องท างานได้อย่างต่อเนื่อง                 
ไม่ช ารุด โค้งงอ หรือผิดเพ้ียนไปจากเดิม จนท าให้มีผลต่อความถูกต้องของมาตรวัด ในกรณีที่มีการปรับแต่ง
มาตรวัดซึ่งปรับแต่งแล้วต้องรักษาสภาพความถูกต้องได้อย่างเหมาะสม 
 ในกรณีที่จ าเป็น ส านักงานกลางอาจท าการทดสอบต้นแบบของมาตรวัดตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดก็ได้  
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 ข้อ 6 มาตรวัดปริมาตรน้ า 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 
 

ข้อ 7 ความเที่ยงของมาตรวัด ต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดส าหรับการให้ค ารับรองชั้นแรก และการให้ค ารับรองชั้นหลัง               

ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 18 
 อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดส าหรับการตรวจสอบมาตรวัดที่ใช้งานแล้ว ให้เป็นสองเท่าของอัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาดส าหรับการให้ค ารับรองชั้นแรก 
 
 ข้อ 8 มาตรวัดต้องมีส่วนแสดงค่าปริมาณที่วัดที่เหมาะสม และมีจ านวนเพียงพอกับการใช้งาน 
 
 ข้อ 9 การแสดงค่าของมาตรวัด ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) การแสดงค่าแบบแอนะล็อก 
  (ก) ขั้นหมายมาตราและส่วนชี้ค่า ต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและท างาน
สัมพันธ์กัน  
   (ข) ขั้นหมายมาตรา ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ต้องอ่านง่าย ชัดเจน และ           
ลบเลือนยาก 
   (ค) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งต้องแสดงค่าสอดคล้องกัน 
   (ง) ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่า ค่าท่ีพิมพ์ต้องสอดคล้องกับค่าที่แสดง 
 (2) การแสดงค่าแบบดิจิทัล 
   (ก) การแสดงค่าไม่ว่าจะใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์อ่ืนใดมาประกอบกันหรือไม ่          
ก็ตาม ต้องไม่ท าให้เกิดความสับสนในการอ่านค่า 
   (ข) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งต้องแสดงค่าถูกต้องตรงกัน 
   (ค) ถ้ามีส่วนแสดงค่าทั้งแบบดิจิทัลและแบบแอนะล็อก การแสดงค่าแบบดิจิทัลต้อง
สอดคล้องกับการแสดงค่าแบบแอนะล็อก 
   (ง) ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่า ค่าท่ีพิมพ์ต้องถูกต้องตรงกับค่าท่ีแสดง 
 (3) การแสดงค่าของเครื่องวัดที่ค านวณราคาได้  จ านวนเงินต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกับ
ปริมาณการวัดที่แสดง 
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 ข้อ 10 เครื่องหมายของบรรดาตัวควบคุมการท างาน ส่วนแสดงค่าและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง
สวิตช์ของมาตรวัดต้องท 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 และต้องแสดงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือนายตรวจชั่งตวงวัดตรวจสอบ
ได้เสมอ    
 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 

มาตรวัดปริมาตรน  า 
------------------- 

 
 ข้อ 13 มาตรวัดปริมาตรน้ า ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) มาตรวัดปริมาตรน้ า ต้องได้รับการออกแบบให้มีส่วนวัด ส่วนประมวลผล และส่วนแสดง
ค่าปริมาตร โดยต้องสามารถท าการวัดปริมาตรน้ าด้วยส่วนวัดอย่างต่อเนื่อง  และแปลงปริมาตรของน้ า             
ซึ่งถูกวัดไปประมวลผล แล้วแสดงค่าปริมาตรน้ าที่วัดได้  
 (2) ถ้ามาตรวัดปริมาตรน้ าได้รับการออกแบบเพ่ือติดตั้งในลักษณะที่ยอมให้กระแสน้ าไหล
ย้อนกลับผ่านมาตรวัดปริมาตรน้ าได้ เมื่อกระแสน้ าไหลย้อนกลับผ่านมาตรวัดปริมาตรน้ า ส่วนวัดและ             
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ส่วนแสดงค่าต้องเคลื่อนที่ย้อนกลับ และต้องไม่ท าให้มาตรวัดปริมาตรน้ าเกิดความเสียหายหรือท าให้          
ความเที่ยงตรงในการวัดลดน้อยลง 
 (3) มาตรวัดปริมาตรน้ า ต้องท าจากวัสดุคงทนถาวรต่อการใช้งาน ไม่เกิดสนิมได้ง่าย             
ไม่ท าปฏิกิริยาหรือเจือปนกับน้ า และทนต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง  
 (4) มาตรวัดปริมาตรน้ าต้องทนทานตลอดช่วงความดันใช้งานโดยไม่ท าให้ประสิทธิภาพ           
การท างานลดลง ไม่ก่อให้เกิดน้ ารั่วซึมออกตามมาตรวัดปริมาตรน้ า และไม่ท าให้รูปร่างมาตรวัดปริมาตรน้ า
เปลี่ยนไป โดย 
   (ก) มาตรวัดปริมาตรน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 50 เซนติเมตร  ต้องทน           
ความดันได้อย่างน้อย ๑,๐๐๐  กิโลพาสคัล  
   (ข) มาตรวัดปริมาตรน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป ต้องทน           
ความดันได้อย่างน้อย ๖๐๐ กิโลพาสคัล 
 (5) ความดันสูญเสียตกคร่อม มาตรวัดปริมาตรน้ าต้องไม่เกิน ๖๓ กิโลพาสคัล  เมื่อใช้งาน
ระหว่างอัตราการไหลต่ าสุดจนถึงอัตราการไหลสูงสุด 
 (6) ส่วนแสดงค่า 
   (ก) ส่วนแสดงค่าต้องผนึกให้แน่น เพ่ือป้องกันการเกิดฝ้า   
   (ข) ส่วนแสดงค่าที่มีการแสดงค่าย่อย ต้องแสดงค่าปริมาตรน้ าให้เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน 
   (ค) การแสดงค่าปริมาตรน้ า อาจแสดงได้ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
   1) แสดงค่าแบบแอนะล็อก โดยมีขั้นหมายมาตรา และมีตัวเลขก ากับขั้นหมายมาตรา 
และจะประกอบด้วย ๑ ส่วน หรือหลายส่วน ภายในหน้าปัดเดียวกันก็ได้   
   2) แสดงค่าแบบดิจิทัล 
   3) แสดงค่าท้ังแบบแอนะล็อก และแบบดิจิทัลร่วมกัน  
   (ง) มาตรวัดปริมาตรน้ า ต้องแสดงค่าปริมาตรเป็นหน่วยลูกบาศก์เมตร โดย 
   1) ตัวเลขที่แสดงค่าปริมาตรเป็นจ านวนเต็มของลูกบาศก์เมตร ต้องไม่มีพหุคูณ 
   2) ตัวเลขที่แสดงค่าปริมาตรเป็นจ านวนเต็มของลูกบาศก์เมตร และเศษของลูกบาศก์เมตร 
ให้แสดงด้วยสีหรือวิธีการใดๆ ที่ท าให้เห็นแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
   (จ) ส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัล ชุดตัวเลขแบบดิจิทัล และชุดตัวเลขแบบกึ่งดิจิทัล ต้องมี
ขนาดส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ๔ มิลลิเมตร 
   (ฉ) ส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก 
   1) ค่าขั้นหมายมาตรา ต้องแสดงค่าปริมาตรเป็นหน่วยลูกบาศก์เมตร และมีค่าเป็น 
๑๐k  โดยที่ k เป็นเลขจ านวนเต็มบวก จ านวนเต็มลบ หรือศูนย์ และให้แสดงสัญลักษณ์ไว้ด้านข้างของ           
ส่วนแสดงค่าโดยเรียงล าดับในลักษณะ  x๑๐๐๐,  x๑๐๐, x๑๐, x ๑, x๐.๑, x๐.๐๑, x๐.๐๐๑ 
   2) การหมุนของตัวชี้ค่า หรือขั้นหมายมาตราแผ่นวงกลม ให้หมุนในทิศทางตาม           
เข็มนาฬิกา 
   3) ถ้าเป็นวงล้อมีตัวเลขก ากับ ให้หมุนในทิศทางหมุนขึ้น 
   (ช) ขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง  
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   1) ต้องแสดงหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร  เป็นค่า ๑ x ๑๐k  ๒ x ๑๐k หรือ ๕ x ๑๐k  
โดยที่ k เป็นเลขจ านวนเต็มบวก จ านวนเต็มลบ หรือศูนย์ 
   2) ส่วนแสดงค่าทั้งแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัลร่วมกัน ที่มีการแสดงค่าของ                
ขั้นหมายมาตราเล็กสุดอย่างต่อเนื่อง  ขั้นหมายมาตราตรวจรับรองบนส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อกมีค่า
เท่ากับช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตรา หรือมีค่าเท่ากับการแบ่งค่าของช่องว่างระหว่าง 2 ค่าที่ติดกัน              
ตามรูปแบบ 2, 5 หรือ 10 ส่วนเท่าๆ กัน  
   3) ส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัลที่มีการแสดงค่าของขั้นหมายมาตราเล็กสุดไม่ต่อเนื่องขั้น
หมายมาตราตรวจรับรองมีค่าเท่ากับค่าผลต่างระหว่างค่าขั้นหมายมาตราที่ติดกัน  
   4) ส่วนแสดงค่าที่มีการแสดงค่าต่อเนื่องของขั้นหมายมาตราเล็กสุด ช่องว่างระหว่าง
ขั้นหมายมาตราตรวจรับรองต้องไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร และไม่มากกว่า ๕ มิลลิเมตร  
   5) ขั้นหมายมาตราที่สอดคล้องกัน ต้องมีขนาดความกว้างเท่ากันเป็นเส้นตรง
สม่ าเสมอกันและต้องมีความกว้างไม่เกินกว่า ๑/๔ เท่าของช่องว่างระหว่างข้ันหมายมาตรา 
   6) ตัวชี้ค่าต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของช่องว่างระหว่างค่าขั้นหมาย
มาตรา และไม่เกิน ๐.๕ มิลลิเมตร   
   7) ค่าข้ันหมายมาตราตรวจรับรองต้องอ่านได้เท่ากับหรือละเอียดกว่าค่าที่ค านวณได้
จากสมการ ดังต่อไปนี้ 

 

ชั้นความเที่ยง 

ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง 
(ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)) 

แสดงค่าต่อเนื่อง 
ของขั้นหมายมาตรา 

แสดงค่าไมต่่อเนื่อง 
ของขั้นหมายมาตรา 

ชั้นหนึ่ง Q1 (ลบ.ม./ชม.) ๑.๕ (ชม.) ๐.๐๐๒๕ Q1 (ลบ.ม./ชม.) ๑.๕ (ชม.) ๐.๐๐๑๒๕ 

ชั้นสอง Q1 (ลบ.ม./ชม.) ๑.๕ (ชม.) ๐.๐๐๕๐ Q1 (ลบ.ม./ชม.) ๑.๕ (ชม.) ๐.๐๐๒๕๐ 

 
  (ซ) ส่วนแสดงค่าของมาตรวัดปริมาตรน้ า ต้องสามารถแสดงค่าปริมาตรโดยปราศจาก             
การหมุนกลับศูนย์ได้ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมงท่ีอัตราการไหลสูงสุด 
 (7) มาตรวัดปริมาตรน้ าที่สามารถปรับสัดส่วนของปริมาตรที่แสดงและปริมาตรของน้ าที่ไหล
ผ่านจริงได้ ต้องมีที่ส าหรับผนึกเพ่ือป้องกันการปรับแก้ไข  
 (8) ส่วนค านวณและส่วนแสดงค่าแบบอิเล็กทรอนิกส์  ต้องมีวิธีป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ค่าตัวแปร ค่าคงที่ใดๆ ที่มีผลต่อความเที่ยงตรงของมาตรวัดปริมาตรน้ า หรือมีการบันทึกเหตุการณ์           
การแก้ไขค่าดังกล่าว 
 (9) อุปกรณ์ควบและอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ที่เชื่อมสัญญาณผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ
ภายนอกของมาตรวัดปริมาตรน้ า  อุปกรณ์ควบและอุปกรณ์เสริมนั้น ต้องไม่ท าให้ผลการวัดและข้อมูลการวัด
ผิดไปและต้องไม่สามารถส่งค าสั่งหรือข้อมูลเข้ามาตรวัดปริมาตรน้ า  ซึ่งท าให้มาตรวัดแสดงค่าพิมพ์            
ค่าค านวณหรือบันทึกค่าผลการวัดปริมาตรผิดไปจากขณะที่ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่ กับมาตรวัด
ปริมาตรน้ า และต้องปิดผนึกอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภายนอกดังกล่าวด้วย 
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 (10) ในกรณีที่มาตรวัดปริมาตรน้ าขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก มาตรวัดปริมาตรน้ าต้องมีอุปกรณ์
ที่สามารถป้องกันสนามแม่เหล็กท่ีมีผลกระทบต่อความถูกต้อง 
 
 ข้อ 14 มาตรวัดปริมาตรน้ าอาจมีส่วนตั้งศูนย์ส าหรับส่วนแสดงค่าปริมาตร  ส่วนกลไกการ
หยุดการส่งจ่าย  ส่วนพิมพ์ค่า  ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส่วนตั้งศูนย์ส าหรับส่วนแสดงค่าปริมาตร 
   (ก) ส่วนแสดงค่าปริมาตรอาจให้มีส่วนตั้งศูนย์ ซึ่งสามารถปรับด้วยมือหรือด้วยระบบ
อัตโนมัติก็ได้ 
   (ข) เมื่อเริ่มท าการตั้งศูนย์ ส่วนแสดงค่าปริมาตรต้องแสดงผลไม่แตกต่างไปจากผลการวัด
ที่ปรากฏอยู่เดิม และจะแสดงค่าศูนย์เมื่อการตั้งศูนย์เสร็จสมบูรณ์ 
   (ค) ส่วนตั้งศูนย์ต้องไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อผลการวัด เว้นแต่การเปลี่ยนไป
แสดงค่าศูนย์ 
   (ง) ในขณะที่ท าการวัด ต้องไม่มีวิธีการใดที่สามารถปรับส่วนแสดงค่าปริมาตรให้แสดงค่า
เป็นศูนย์ได ้
   (จ) ในกรณีที่เป็นส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก การแสดงค่าปริมาตรหลังจากการตั้งศูนย์ 
ให้มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของค่าเบี่ยงเบนปริมาตรจ าเพาะน้อยที่สุด (Emin) 
   (ฉ) ในกรณีท่ีเป็นส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัล การแสดงค่าปริมาตรหลังจากการตั้งศูนย์ต้องไม่มี
ความคลาดเคลื่อนและต้องแสดงค่าเป็นศูนย์เท่านั้น 
 (2) ส่วนกลไกการหยุดการส่งจ่าย  
   (ก) ค่าขั้นหมายมาตราและหน่วยการวัดของส่วนกลไกการหยุดการส่งจ่ายต้องเป็น
เช่นเดียวกับส่วนแสดงค่า 
   (ข) ต้องสามารถหยุดการส่งจ่ายได้แม่นย า และในกรณีที่มาตรวัดสามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้   
ปริมาตรหรือจ านวนเงินที่ตั้งค่าล่วงหน้าต้องแสดงค่าก่อนเริ่มท าการวัด เมื่อหยุดการส่งจ่าย  ส่วนแสดงค่า
ต้องแสดงปริมาตรส่งจ่ายหรือราคาซื้อขายรวมตรงกับค่าที่ได้ตั้งไว้ล่วงหน้า 
   (ค) ส่วนก าหนดการหยุดต้องท าให้กลไกการหยุดสามารถปรับระยะการหยุดได้ เพ่ือให้
ปริมาตรส่งจ่ายอยู่ในขอบเขตที่ก าหนด 
 (3) ส่วนพิมพ์ค่า  ให้น าความในข้อ 13 (๖) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) มาใช้บังคับ          
โดยอนุโลม 
 
 ข้อ 15 มาตรวัดปริมาตรน้ า ต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ให้เห็นได้ชัดเจนและลบเลือนยาก 
 (1) ชั้นความเที่ยงของการวัด  
 (2) อัตราการไหลสูงสุด  
 (3) อัตราการไหลต่ าสุดหรืออัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ าสุด 
 (4)  ปีที่ผลิต 
 (5) เครื่องหมายแสดงทิศทางของกระแสน้ า 
 (6) ค่าความดันใช้งานสูงสุด ถ้ามีค่ามากกว่า ๑๐๐๐ กิโลพาสคัล 
 
 



๙ 
 

 
 

 
 
 ข้อ 16 ความเที่ยงของระบบการวัดปริมาตรน้ า  แบ่งเป็น ๒ ชั้น ดังนี้ 
 (1) ชั้นหนึ่ง  สัญลักษณ ์ 1  หรือ  1 
 (2) ชั้นสอง  สัญลักษณ์  2  หรือ  2 
 
 ข้อ 17 มาตรวัดปริมาตรน้ า ต้องได้รับออกแบบและผลิตอยู่บนพ้ืนฐานระหว่างค่าอัตรา            
การไหลสูงสุด (Q3) หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และอัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุด (Q3) กับ 
อัตราการไหลต่ าสุด (Q1)  ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ต้องมีอัตราการไหลสูงสุดหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็นค่าใดค่าหนึ่งตามรายการ 
หรือค่าสูงกว่าหรือต่ ากว่าค่าอนุกรม ดังต่อไปนี้  

๑ ๑.๖ ๒.๕ ๔ ๖.๓ 

๑๐ ๑๖ ๒๕ ๔๐ ๖๓ 

๑๐๐ ๑๖๐ ๒๕๐ ๔๐๐ ๖๓๐ 

๑๐๐๐ ๑๖๐๐ ๒๕๐๐ ๔๐๐๐ ๖๓๐๐ 

     

 (2) ต้องมีอัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ าสุด เป็นค่าใดค่าหนึ่งตาม
รายการ หรือค่าที่สูงกว่าค่าอนุกรม ดังต่อไปนี้   
๑๐ ๑๒.๕ ๑๖ ๒๐ ๒๕ ๓๑.๕ ๔๐ ๕๐ ๖๓ ๘๐ 
๑๐๐ ๑๒๕ ๑๖๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๑๕ ๔๐๐ ๕๐๐ ๖๓๐ ๘๐๐ 

 
 (3) ต้องมีอัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลเปลี่ยนช่วง (Q2)  กับอัตราการไหลต่ าสุด (Q1)              
เท่ากับ ๑.๖ 
 (4) ต้องมีอัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลทนทานสูงสุด (Q4)  กับอัตราการไหลสูงสุด (Q3)   
เท่ากับ ๑.๒๕ 
 (5) ความเที่ยงชั้นหนึ่ง  ต้องได้รับการออกแบบส าหรับการใช้งานเพ่ือวัดอัตราการไหลปริมาตรน้ า
ตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป 
 (6) ความเที่ยงชั้นสอง  ต้องได้รับการออกแบบส าหรับการใช้งานเพ่ือวัดอัตราการไหลปริมาตรน้ า 
ไม่เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
 
 ข้อ 18 อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดส าหรับการให้ค ารับรองชั้นแรกและการให้ค ารับรองชั้นหลัง
ของระบบการวัดปริมาตรน้ า  ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 

 

ชั้นความเที่ยง 
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 

เทียบกับปริมาตรที่ทดสอบ (V) 

ช่วงการไหลข้างต่ า ช่วงการไหลข้างสูง 
ชั้นหนึ่ง 
อุณหภูมิทางเข้ามาตรวัดปริมาตรน้ า 

- ตั้งแต่  ๐.๑  ถึง  ๓๐ องศาเซลเซียส 
  - มากกว่า  ๓๐ แต่ไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส 

 
 

๓ % V 
๓ % V 

 
 

๑ % V 
๒ % V 

ชั้นสอง  
อุณหภูมิทางเข้ามาตรวัดปริมาตรน้ า 

- ตั้งแต่  ๐.๑  ถึง  ๓๐ องศาเซลเซียส 
  - มากกว่า  ๓๐ แต่ไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส 

 
 

๕ % V 
๕ % V 

 
 

๒ % V 
๓ % V 

 
 ค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดทุกอัตราการไหลที่คลาดเคลื่อนในฝ่ายเดียวกัน              
อย่างน้อยต้องมีค่าใดค่าหนึ่งไม่เกินก่ึงหนึ่งของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่                   พ.ศ. 2561 
 

 
 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 

 


