
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจสอบความสอดคล้องกันของเครื่องชั่ง ส่วนชั่งน ้าหนัก และส่วนส่งผ่านน ้าหนัก 
ตามประกาศส้านักงานกลางชั่งตวงวัดเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบความสอดคล้องกัน 

ของส่วนชั่งน ้าหนักและส่วนส่งผ่านน ้าหนัก  
พ.ศ. 2560 

1. ชื่อผู้ยื่นรายงาน………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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 ต้าบล/แขวง................................อ้าเภอ/เขต.................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์................... 
 โทรศัพท.์.....................................โทรสาร...................................... 
 ประเภทธุรกิจ      ผู้ผลิต      ผู้ซ่อม 
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3. เครื่องชั่งมีรายละเอียดของส่วนประกอบ ดังต่อไปนี  
 เลขล้าดับประจ้าเครื่อง……………………………………………………………………………………..………………………………………………. 
 พิกัดก้าลังสูงสุด (Max) ................................................กก. พิกัดก้าลังต่้าสุด (Min).................................................กก. 
 ขั นหมายมาตราของเครื่องชั่ง (d) ................................กก. ขั นหมายมาตราตรวจรับรอง (e)..................................กก. 
 จ้านวนขั นหมายมาตรา.................................................... ชั นความเที่ยง……………………………………………………….….. 
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4.   เอกสารประกอบรายงาน  
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ลงชื่อ.....................................ผูร้ับรายงาน 
    (...........................................) 
ต้าแหน่ง................................................... 
วันที.่.............................. เวลา.................. 
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รายละเอียดทางเทคนิคหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องช่ัง ส่วนชั่งน ้าหนัก และส่วนส่งผ่านน ้าหนัก 

 
(1) เครื่องชั่ง (W) ต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี  

(ก)  ชั นความเที่ยง       Class  ……………………...... 
(ข)  พิกัดก้าลังสูงสุดของเครื่องชั่ง     Max  ………………............ 
(ค)  ค่าขั นหมายมาตรารับรองของเครื่องชั่ง    e  ………………............ 
(ง)  จ้านวนส่วนส่งผ่านน ้าหนัก     N  ………………............ 
(จ)  อัตราส่วนทดน ้าหนัก      R  ………………............ 
(ฉ)  น ้าหนักคงที่เริ่มต้นบนส่วนรับน ้าหนัก     DL  ………………............ 
(ช)  ช่วงการตั งค่าศูนย์      IZSR  ………………............ 
(ซ)  ค่าแก้ส้าหรับน ้าหนักท่ีไม่สม่้าเสมอ     NUD  ………………............ 
(ฌ)  ค่าทดน ้าหนัก       T+  ………………............ 
(ญ)  ขอบเขตอุณหภูมิการใช้งาน     Tmin / Tmax ………………............ 
(ฎ)  ความยาวสายสัญญาณ      L  ………………............ 
(ฏ)  พื นที่หน้าตัดสายสัญญาณ     A  ………………............ 

(2)  ส่วนชั่งน ้าหนัก (IND) ต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี  
(ก)  ชั นความเที่ยง       Class  ………………............ 
(ข)  จ้านวนขั นหมายมาตรารับรองสูงสุด     nind  ………………............ 
(ค)  ค่าแรงดันไฟฟ้ากระตุ้นที่ส่งไปยังส่วนส่งผ่านน ้าหนัก   Uexc           ………………............ 
(ง)  ค่าแรงดันสัญญาณไฟฟ้าต่้าสุดที่รับเข้ามาจากส่วนส่งผ่านน ้าหนัก Umin  ………………............ 
(จ)  ค่าแรงดันสัญญาณไฟฟ้าต่้าสุดที่รับเข้ามาจากส่วนส่งผ่านน ้าหนัก ∆umin  ………………............ 

 ต่อค่าขั นหมายมาตรารับรอง   
(ฉ)  ค่าความต้านทานต่้าสุด/สูงสุด ของโหลดเชลล์   RLmin / RLmax ………………............ 
(ช)  ขอบเขตอุณหภูมิการใช้งาน      Tmin / Tmax ………………............ 
(ซ)  จ้านวนสายสัญญาณของส่วนส่งผ่านน ้าหนัก     ………………............ 
(ฌ)  อัตราส่วนสูงสุดระหว่างความยาวต่อพื นที่หน้าตัด    (L/A)max  ………………............ 

(3) ส่วนส่งผ่านน ้าหนัก (LC) ต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี  
(ก)  ชั นความเที่ยง         Class  ………………............ 
(ข)  พิกัดก้าลังสูงสุดของส่วนส่งผ่านน ้าหนัก    Emax  ………………............ 
(ค)  ค่าน ้าหนักเริ่มต้นต่้าสุดของส่วนส่งผ่านน ้าหนัก   Emin  ………………............ 
(ง)  ค่าสัญญาณส่งออกของส่วนส่งผ่านน ้าหนัก    C  ………………............ 
(จ)  จ้านวนขั นหมายมาตรารับรองสูงสุดของส่วนส่งผ่านน ้าหนัก  nLC  ………………............ 
(ฉ)  ค่าขั นหมายมาตราต่้าสุดของส่วนส่งผ่านน ้าหนัก   vmin  ………………............ 
(ช)  อัตราส่วน  Emax / vmin      Y  ………………............ 
(ซ)  อัตราส่วน  Emax / (2 x DR)     Z  ………………............ 
(ฌ)  ความต้านทานของส่วนส่งผ่านน ้าหนัก    RLC  ………………............ 
(ญ)  ขอบเขตอุณหภูมิการใช้งาน      Tmin / Tmax ………………............ 

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รายงาน 
(..............................................................) 

วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. .................. 
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รายงานผลการตรวจสอบความสอดคล้องกันของเครื่องชั่ง ส่วนชั่งน ้าหนัก และส่วนส่งผ่านน ้าหนัก 

 

(1) ชั นความเที่ยงของส่วนส่งผ่านน ้าหนัก (LC) ส่วนช่ังน ้าหนัก (IND) แลเครื่องช่ัง (WI) 
LC & IND เทียบเท่า หรือ ดีกว่า WI  ผ่าน ไม่ผา่น 
 &  เทียบเท่า หรือ ดีกว่า     

(2) ขอบเขตอุณหภมูิการใช้งานของเครื่องช่ัง (WI) เปรียบเทียบกับขอบเขตอุณหภมูิการใช้งานของส่วนส่งผ่านน ้าหนัก (LC) และส่วนช่ังน ้าหนัก (IND) 
 LC  IND  WI  ผ่าน ไม่ผา่น 

Tmin  &  ≤     
Tmax  &  ≥     

(3) จ้านวนขั นหมายมาตรารับรองสูงสดุของส่วนช่ังน ้าหนัก (nind) และจา้นวนขั นหมายมาตราของเครื่องช่ัง (n) 
nind ≥ n = Max / e  ผ่าน ไม่ผา่น 

 ≥     
(4) ค่าพิกัดก้าลังสูงสุดของส่วนส่งผ่านน ้าหนัก (Emax) และค่าพิกัดก้าลังสงูสุดของเครื่องช่ัง (Max)  โดย Q = (Max + DL +IZSR + NUD +T+) / Max 

Q x Max x R / N ≤ Emax  ผ่าน ไม่ผา่น 
 ≤     

(5) จ้านวนขั นหมายมาตราตรวจรับรองสูงสุดของส่วนส่งผา่นน ้าหนัก (nLC) และจ้านวนขั นหมายมาตราตรวจรับรองของเครื่องช่ัง (n) 
nLC ≥ n = Max / e  ผ่าน ไม่ผา่น 

 ≥     
(6) น ้าหนักคงที่เริ่มต้นบนส่วนรับน า้หนัก (DL) และค่าน ้าหนักเริ่มต้นต่้าสุดของส่วนส่งผ่านน ้าหนัก (Emin) 

DL x R / N ≥ Emin  ผ่าน ไม่ผา่น 
    ≥     

(7) ขั นหมายมาตรารับรองของเครื่องช่ัง (e) และค่าขั นหมายมาตราต่้าสุดของส่วนส่งผ่านน ้าหนัก (vmin) 

e x R / √N ≥ vmin = Emax / Y  ผ่าน ไม่ผา่น 
    ≥     

(8) ค่าแรงดันสญัญาณไฟฟ้าต่้าสดุของเครื่องช่ัง (U) และค่าแรงดันสัญญาณต่้าสดุของ (Umin)  

U = C x Uexc x R x DL / (Emax x N) ≥ Umin  ผ่าน ไม่ผา่น 
 ≥     

(9) ค่าแรงดันสัญญาณไฟฟ้าต่้าสุดต่อค่าขั นหมายมาตราตรวจรับรองของเครื่องช่ัง (∆u)และค่าแรงดันสัญญาณไฟฟ้าต่้าสุดต่อค่าขั นหมายมาตรา
ตรวจรับรอง (∆umin) 

∆u = C x Uexc x R x e / (Emax x N) ≥ ∆umin  ผ่าน ไม่ผา่น 
 ≥     

(10)วค่าความต้านทานของโหลดเชลล์ (RLC) และขอบเขตค่าความตา้นทานต่้าสดุ/สูงสุดของโหลดเชลล์ (RLmin / RLmax)  

RLmin ≤ RLC / N ≤ RLmax  ผ่าน ไม่ผา่น 
 ≤  ≤     

(11) อัตราส่วนสูงสุดระหว่างความยาวต่อพื นที่หน้าตัดของส่วนช่ังน ้าหนัก  (L/A)max และอัตราส่วนสูงสุดระหว่างความยาวต่อ พื นที่หน้าตัดของ 
        เครื่องช่ัง (L/A) 

(L/A) ≤ (L/A)max  ผ่าน ไม่ผา่น 
 ≤     

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รายงาน 
           (..............................................................) 
                วันที่.............เดือน.................................พ.ศ................. 


