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ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กาหนดชนิด และลักษณะของเครือ่ งวัดความชื้นข้าว
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผือ่ ขาด และอายุคารับรอง
เพื่อให้การกาหนดชนิดและลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าวเกิดความชัดเจนและมีมาตรฐาน
ส่งผลให้ เกิด ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย คณะกรรมการชั่งตวงวัด จึงมีมติ
ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้กาหนด
ชนิดและลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 8 วรรคสอง มาตรา 16 มาตรา 26
และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการชั่งตวงวัด ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ข้าว” หมายความว่า ข้าวเปลือก ข้าวเปลือกนึ่ง ข้าวสาร ข้าวสารนึ่ง ข้าวกล้อง และ
ข้าวกล้องนึ่ง
“เครื่องวัดความชื้นข้าว” หมายความว่า เครื่องมือที่ใช้วัดหาค่าอัตราความชื้นของข้าวขณะอยู่นิ่ง
โดยสามารถแสดงผลการวัดอัตราความชื้นได้ทันที แต่ไม่รวมถึงเครื่องวัดความชื้นข้าวที่ประกอบด้วยเครื่องชั่ง
และใช้ความร้อนจากหลอดหรือลวดไฟฟ้าในการไล่น้าออกจากเมล็ดข้าว
“ข้าวตัวอย่าง” หมายความว่า ข้าวที่ได้จากการสุ่มมาจากข้าวที่จะใช้วัดหาค่าอัตราความชื้น
“แบบมาตรา” (Standards) หมายความว่า เครื่องวัดความชื้นข้าวแบบมาตรา
“อัตราความชื้น” หมายความว่า อัตราส่วนร้อยละของน้าหนั กน้าในข้าวตัวอย่างต่อน้าหนัก
ข้าวตัวอย่าง
“ค่าขั้นหมายมาตรา” (Principal Scale Marks) หมายความว่า ค่าความแตกต่างระหว่าง
ค่าที่แสดงสองค่าที่ต่อเนื่องกัน
“อุ ป กรณ์ ค วบ” (Ancillary Device) หมายความว่ า อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ง านพิ เ ศษเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลของการวัด เช่น ส่วนพิมพ์ค่า ส่วนแสดงราคา ส่วนแสดงผลรวม ส่วนแปลงค่า
เครื่องชั่ง เครื่องวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์การเทข้าว หรือกระบอกตวงข้าว
“พิกัด กาลังสูงสุด ” (Capacity) หมายความว่า ความสามารถของเครื่องวัดความชื้นข้าว
ที่สามารถวัดค่าอัตราความชื้นในเมล็ดข้าวได้
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“ส่วนแสดงค่า” (Indicating Devices) หมายความว่า ส่วนของเครื่องวัดความชื้นข้าวที่ใช้
แสดงค่าอัตราความชื้นของข้าวตัวอย่างที่วัดได้
“ค่ า ความคลาดเคลื่ อน” (Error) หมายความว่า ผลการวัด อัต ราความชื้นของเครื่องวัด
ความชื้นข้าวที่เบี่ยงเบนไปจากผลการวัดอัตราความชื้นของแบบมาตรา
“พิสัยการวัด” (Range) หมายความว่า ช่วงการวัดที่เครื่องวัดความชื้นข้าวสามารถวัดอัตรา
ความชื้นได้
“อั ต ราเผื่ อ เหลื อ เผื่ อ ขาด” (Maximum Permissible Errors : MPE) หมายความว่ า
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้สูงสุดของเครื่องวัดความชื้นข้าว
ข้อ 3 ให้เครื่องวัดความชื้นข้าวดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(1) เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกที่สามารถวัดอัตราความชื้นได้ถึงร้อยละ 35 เท่านั้น
(2) เครื่องวัดความชื้นข้าวสาร ข้าวกล้องที่สามารถวัดอัตราความชื้นได้ถึงร้อยละ 20 เท่านั้น
(3) เครื่องวัดความชื้นข้าวที่มีระบบการวัดแบบความต้านทานไฟฟ้าที่สามารถวัดอัตราความชืน้
ได้ถึงร้อยละ 20 เท่านั้น
ข้อ 4 เครื่ อ งวัด ความชื้น ข้าว ที่ ใ ช้ ใ นการซื้อขาย หรื อ แลกเปลี่ย นสินค้ ากับผู้ อื่น หรือ
การให้ บ ริ ก ารวั ด หรื อ การใช้ เ ครื่ อ งวั ด เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการค านวณค่ า ตอบแทน ค่ า ภาษี อ ากร
และค่าธรรมเนียม ต้องมีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนาเข้าเครื่องวัดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ต้องผ่านการตรวจสอบจากสานักงานกลางก่อน หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะของเครื่องวัด
ดังกล่าวมีมาตรฐานไม่แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ และรัฐมนตรีเ ห็นชอบแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้คารับรองเครื่องวัดดังกล่าวได้
ข้อ 5 เครื่องวัดความชื้นข้าว ต้องทาให้ถาวรและไม่เป็นเครื่องมือของการฉ้อโกงได้สะดวก
เครื่องวัดความชื้นข้าว ต้องทาด้วยวัสดุที่ดี มีการออกแบบและสร้างขึ้นในลักษณะที่เมื่อใช้งาน
อย่างปกติธรรมดาแล้วมีความถูกต้องอยู่เสมอ ส่วนประกอบของเครื่องวัดต้องทางานได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่ ช ารุ ด โค้ ง งอ หรื อ ผิ ด เพี้ ย นไปจากเดิ ม จนท าให้ มี ผ ลต่ อ ความถู ก ต้ อ งของเครื่ อ ง ในกรณี ที่ มี
การปรับ แต่งเครื่องวัด เครื่อ งวัด ซึ่ง ปรับแต่ง แล้ว ต้องรักษาสภาพความถู กต้องได้ อย่างเหมาะ สม
และมีลักษณะการใช้งานตามชนิดข้าวที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
ข้อ 6 เครื่องวัดความชื้นข้าวต้องมีที่สาหรับผนึก เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนแก้ไขภายหลัง
การตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะทาการแก้ไข ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องวัดนั้นได้ก็ต่อเมื่อต้องทาลายผนึกก่อน
ข้อ 7 ความเที่ยงของเครื่องวัดความชื้นข้าวต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กาหนดไว้
ในประกาศนี้
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อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสาหรับการให้คารับรองชั้นแรก การให้คารับรองชั้นหลัง และการตรวจสอบ
เครื่องวัดความชื้นข้าวที่ใช้งานแล้ว ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ 13
ข้อ 8 เครื่องวัดความชื้นข้าวต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้บนเครื่อง โดยต้องทาให้อ่านง่าย
ชัดเจน และลบเลือนยาก
(1) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้ขาย
(2) รุ่นและแบบของเครื่องวัด
(3) พิกัดกาลังสูงสุดของเครื่องวัด
(4) ปริมาณข้าวตัวอย่างที่ใช้วัดอัตราความชื้นในแต่ละครั้ง
(5) พิสัยการวัดของเครื่องวัด
(6) พิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่องวัด
(7) ข้อความ “สาหรับวัดอัตราความชื้นข้าว (ระบุชนิดของข้าวตามประกาศนี้ ) เท่านั้น”
โดยต้องแสดงข้อความเป็นตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน มีขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร
การแสดงข้อ ความตามวรรคหนึ่ง ให้ แ สดงไว้ ที่ด้ านหน้า ของเครื่อ งวัด เหนื อส่ ว นแสดงค่า
ในลักษณะที่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวัดทุกฝ่ายสามารถเห็นได้ชัดเจนพร้อมกัน ทั้งนี้ ข้อความต้องติดแน่น
และไม่หลุดลอกได้ง่าย
ข้อ 9 เครื่องวัดความชื้นข้าวเครื่องหนึ่งให้ใช้วัดอัตราความชื้นข้าวชนิดใดชนิดหนึ่งตามที่ระบุ
ไว้เท่านั้น
ข้อ 10 การแสดงค่าเครื่องวัดความชื้นข้าวต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ส่วนแสดงค่าแสดงค่าที่วัดได้เป็นแบบดิจิทัลเท่านั้น โดย
(ก) ตัวเลขบนหน้าจอต้องแสดงให้สามารถเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย โดยมีความสูง
ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
(ข) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งต้องแสดงค่าถูกต้องตรงกัน
(ค) แสดงค่าอัตราความชื้นเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการวัด
(ง) ระบุจานวนครั้งที่ทาการวัด (ถ้ามี)
(จ) การคานวณและแสดงค่าเฉลี่ยผลการวัด ต้องแสดงได้อย่างถูกต้อง (ถ้ามี)
(2) เครื่องวัดที่มีส่วนพิมพ์ค่าต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ต้องพิมพ์ค่าอัตราความชื้นให้ตรงกับส่วนแสดงค่า
(ข) ต้องพิมพ์ค่าอัตราความชื้นเมื่อขั้นตอนการวัดได้ดาเนินการสิ้นสุดลงแล้วเท่านั้น
(3) เครื่องวัดต้องแสดงค่าได้ถูกต้องในพิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่องวัดที่กาหนดโดยผู้ผลิต
ทั้งนี้ พิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่องวัดต้องครอบคลุมอุณหภูมิอย่างน้อยตั้งแต่ 10 องศาเซลเซียส
ถึง 40 องศาเซลเซียส
(4) ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าอัตราความชื้นต้องไม่เกินร้อยละ 0.1
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ข้อ 11 เครื่องวัดความชื้นข้าวที่มีการใช้ร่วมกับอุปกรณ์ควบที่แยกออกจากเครื่องวัดต่างหาก
หรือที่ประกอบเข้ากับเครื่องวัด อุปกรณ์ควบที่ใช้ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) เครื่ อ งชั่ ง ที่ ใ ช้ ชั่ ง เพื่ อ ก าหนดปริ ม าณข้ า วตั ว อย่ า งทดสอบ ต้ อ งมี ค่ า ขั้ น หมายมาตรา
ของเครื่องชั่งไม่เกิน 10 มิลลิกรัม โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนฝ่ายมากหรือฝ่ายน้อยไม่เกิน 0.5 เท่า
ของค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง
(2) เครื่ อ งวัด อุ ณหภู มิ ต้องเหมาะสมกั บเครื่องวัด ความชื้ นข้า วและมีค่า อ่า นละเอียดได้ถึง
0.5 องศาเซลเซียส
ข้อ 12 เครื่องวัดความชื้นข้าวต้องมีคู่มือการใช้งานโดยแสดงรายละเอียดที่สาคัญของเครื่องวัด
วิธีการใช้ และอุปกรณ์ควบต่าง ๆ
ข้อ 13 อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของเครื่องวัดความชื้นข้าว ให้เป็นดังนี้
(1) การให้ ค ารั บรองชั้ นแรกและการให้ ค ารั บรองชั้ นหลั ง ให้ มี ทั้ งฝ่ ายมากและฝ่ ายน้ อยได้
ไม่เกินร้อยละ 0.8
(2) การตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นข้าวที่ใช้งานแล้ว ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยได้ไม่เกิน
ร้อยละ 1.0
ข้อ 14 ให้เครื่องวัดความชื้นข้าว มีอายุคารับรองสองปี นับแต่วันที่ให้คารับรอง
กรณีเครื่องวัดความชื้นข้าวที่ให้คารับรองโดยผู้ซ่อม ให้มีอายุคารับรองหกสิบวัน นับแต่วันที่
ให้คารับรอง
ข้อ 15 บรรดาเครื่ อ งวั ด ความชื้ น ข้ า วตามกฎกระทรวง ก าหนดเครื่ อ งวั ด ที่ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ
แห่งพระราชบัญญัตมิ าตราชัง่ ตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตรา
เผื่อเหลือเผื่อขาด และคารับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมาย
เฉพาะตัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ที่มีการให้คารับรองอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปจนกว่าคารับรองนั้นจะสิ้นอายุ
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ชุติมา บุณยประภัศร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

