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* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
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1. มวล Electronic balance In-house method :  
(1.Mass)   1 g to 400 g 8.2 mg W-MA-001 based on 

  > 400 g to 700 g 8.3 mg UKAS LAB 14 : 2019 
  > 700 g to 1 000 g 8.5 mg 
  > 1 000 g to 2 000 g 9.1 mg 
  > 2 kg to 3 kg 9.6 mg 
  > 3 kg to 4 kg 11 mg 
  > 4 kg to 6 kg 15 mg 
  > 6 kg to 15 kg 0.42 g 
  > 15 kg to 30 kg 0.82 g 
  > 30 kg to 60 kg 8.2 g 
  > 60 kg to 300 kg 41 g 
Spring balance 
  0.05 kg to 1 kg 8.2 g 
  > 1 kg to 2 kg 17 g 
  > 2 kg to 7 kg 33 g 
  > 7 kg to 35 kg 0.17 kg 
  > 35 kg to 60 kg 0.33 kg 
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2.ปริมาตร Burette ASTM E542-22 
(2.Volume) 0.1 cm3 to 5 cm3 0.003 6 cm3 

> 5 cm3 to 10 cm3 0.003 7 cm3 
> 10 cm3 to 25 cm3 0.006 5 cm3 
> 25 cm3 to 50 cm3 0.010 cm3 

Volumetric flask ASTM E542-22 
1 cm3 to 5 cm3 0.005 9 cm3 
10 cm3 0.006 0 cm3 
20 cm3 0.006 3 cm3 
25 cm3 0.006 5 cm3 
50 cm3 0.010 cm3 
100 cm3 0.018 cm3 
200 cm3 0.029 cm3 
250 cm3 0.036 cm3 
500 cm3 0.064 cm3 
1 000 cm3 0.13 cm3 
2 000 cm3 0.26 cm3 
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2.ปริมาตร Volumetric pipette ASTM E542-22 
(2.Volume) 0.5 cm3 0.002 4 cm3

1 cm3 0.002 4 cm3 
2 cm3 0.002 4 cm3 
2.5 cm3 0.002 4 cm3 
3 cm3 0.002 4 cm3 
4 cm3 0.002 4 cm3 
5 cm3 0.002 5 cm3 
6 cm3 0.003 6 cm3 
7 cm3 0.003 6 cm3 
8 cm3 0.003 7 cm3 
9 cm3 0.003 8 cm3 
10 cm3 0.003 7 cm3 
15 cm3 0.006 1 cm3 
20 cm3 0.006 3 cm3 
25 cm3 0.006 5 cm3 
30 cm3 0.008 9 cm3 
40 cm3 0.009 4 cm3 
50 cm3 0.010 cm3 
100 cm3 0.017 cm3 
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2.ปริมาตร Graduated pipette ASTM E542-22 
(2.Volume) 0.1 cm3 to 2 cm3 0.002 4 cm3 

> 2 cm3 to 5 cm3 0.002 5 cm3 
> 5 cm3 to 10 cm3 0.003 8 cm3 
> 10 cm3 to 20 cm3 0.006 3 cm3 
> 20 cm3 to 25 cm3 0.006 5 cm3 
> 25 cm3 to 50 cm3 0.010 cm3 

Cylinder ASTM E542-22 
0.1 cm3 to 10 cm3 0.013 cm3 
> 10 cm3 to 25 cm3 0.021 cm3 
> 25 cm3 to 50 cm3 0.034 cm3 
> 50 cm3 to 100 cm3 0.056 cm3 
> 100 cm3 to 200 cm3 0.065 cm3 
> 200 cm3 to 250 cm3 0.067 cm3 
> 250 cm3 to 500 cm3 0.075 cm3 
> 500 cm3 to 1 000 cm3 0.15 cm3 
> 1 000 cm3 to 2 000 cm3 0.25 cm3 

Piston burette In house method :  
  1 cm3 to 10 cm3 0.001 1 cm3 W-VO-012 based on 
> 10 cm3 to 25 cm3 0.001 6 cm3 ISO 8655 : 2002 (E)  
> 25 cm3 to 50 cm3 0.003 2 cm3 part 3,6 
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* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
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2.ปริมาตร Piston pipette In-house method :  
(2.Volume) 0.1 µl to 20 µl 0.013 µl W-VO-012 based on 

> 20 µl to 50 µl 0.017 µl ISO 8655 : 2002 (E) 
> 50 µl to 100 µl 0.057 µl part 2, 6 
> 100 µl to 200 µl 0.062 µl 
> 200 µl to 500 µl 0.18 µl 
> 500 µl to 1 000 µl 0.21 µl 
> 1 000 µl to 5 000 µl 0.44 µl 
> 5 000 µl to 10 000 µl 0.91 µl 

Dispensers In-house method :  
0.2 cm3 to 2 cm3  0.000 28 cm3 W-VO-012 based on 
> 2 cm3 to 5 cm3  0.000 56 cm3 ISO 8655 : 2002 (E) 
> 5 cm3 to 10 cm3 0.001 1 cm3 part 2, 6 
> 10 cm3 to 20 cm3 0.001 6 cm3 
> 20 cm3 to 25 cm3 0.001 8 cm3 
> 25 cm3 to 30 cm3 0.003 3 cm3 
> 30 cm3 to 50 cm3 0.003 3 cm3 
> 50 cm3 to 100 cm3 0.006 3 cm3 
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3.เคมี pH Meter 
(3.Chemical) Nominal pH In-house method : 

1.7 0.004 3 W-CC-002 based on direct 
4 0.004 3 measurement by using  
7 0.004 8  certified reference  
9 0.007 3  material (CRM) 
10 0.006 6  

DC Voltage 
-414 mV to 414 mV 0.063 mV In-house method : 

W-CC-002 based on direct 
measurement by using 
standard Voltage  
calibrator 
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3.เคมี Conductivity Meter In-house method : 
(3.Chemical) Nominal W-CC-003 based on direct 

5 S/cm 0.18 S/cm measurement by using  

10 S/cm 0.36 S/cm certified reference 

25 S/cm 0.22 S/cm material (CRM) 

84 S/cm 0.68 S/cm 
147 S/cm 1.2 S/cm 
1 413 S/cm 11 S/cm 
12 880 S/cm 100 S/cm 
111 300 S/cm 900 S/cm 
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3.เคมี Refractometer In-house method : 
(3.Chemical) % Brix W-CC-004 based on direct 

5 %Brix 0.042 %Brix measurement by using 
10 %Brix 0.042 %Brix certified reference 
20 %Brix 0.051 %Brix material (CRM) 
30 %Brix 0.056 %Brix 
40 %Brix 0.056 %Brix 
50 %Brix 0.062 %Brix 
60 %Brix 0.069 %Brix 

Refractive Index 
1.340 26 nD 0.000 10 nD 
1.347 82 nD 0.000 11 nD 
1.363 84 nD 0.000 11 nD 
1.381 15 nD 0.000 12 nD 
1.399 86 nD 0.000 13 nD 
1.420 09 nD 0.000 13 nD 
1.441 93 nD 0.000 14 nD 
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 เคลื่อนที่ 
 (Mobile)

 หลายสถานที ่
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(Field of Calibration) 
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(Parameter) 
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การสอบเทียบและการวัด* 

(Calibration and Measurement Capability*)

วิธีการสอบเทียบ 
(Calibration Method) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
และมีความหมายเป็นไปตามเอกสารวิชาการเรื่อง ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (TLA-03) 

(* Expressed as an uncertainty (±) providing a level of confidence of approximately 95%  
and the term “CMCs” has been expressed in the technical document (TLA-03))

กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 9/22

4.อุณหภูมิ Liquid in glass thermometer In-house method :  
(4.Temperature)   Total  immersion W-TE-015 based on 

    -35 OC to 0 OC 0.091 OC ASTM E 77-2007 
    > 0 OC to 120 OC 0.088 OC 
    > 120 OC to 250 OC 0.093 OC 
  Patial immersion 
    -35  OC to 0 OC 0.14 OC 
    > 0 OC to 120 OC 0.088 OC 
    > 120 OC to 170 OC 0.14 OC 
    > 170 OC to 250 OC 0.30 OC 
Digital thermometer with sensor 
  Thermocouple In-house method :  
    Type T W-TE-025 
      -35  OC to 100 OC 0.25 OC by comparison with 
      > 100 OC to 200 OC 0.36 OC standard thermometer 
      > 200 OC to 300 OC 0.79 OC 
      > 300 OC to 400 OC 0.92 OC 
    Type J, K 
      -35  OC to 200 OC 0.59 OC 
      > 200 OC to 300 OC 0.83 OC 

  > 300 OC to 400 OC 0.91 OC 
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สอบเทียบ 

(Field of Calibration) 

รายการสอบเทียบ 
(Parameter) 

ขีดความสามารถของ         
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(Calibration Method) 

  

 
 
 
 
 
 
 

* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
และมีความหมายเป็นไปตามเอกสารวิชาการเรื่อง ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (TLA-03) 

(* Expressed as an uncertainty (±) providing a level of confidence of approximately 95%  
and the term “CMCs” has been expressed in the technical document (TLA-03))

กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 10/22

4.อุณหภูมิ Digital thermometer with 
(4.Temperature) sensor 

  Resistance thermometer In-house method :  
    -80  OC to -40 OC 0.053 OC W-TE-016 
    > -40 OC to 0 OC 0.056 OC by comparison with 
    > 0 OC to 100 OC 0.051 OC standard thermometer 
    > 100 OC to 150 OC 0.055 OC 
    > 150 OC to 250 OC 0.060 OC 
   > 250 OC to 400 OC 0.59 OC 
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* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
และมีความหมายเป็นไปตามเอกสารวิชาการเรื่อง ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (TLA-03) 

(* Expressed as an uncertainty (±) providing a level of confidence of approximately 95%  
and the term “CMCs” has been expressed in the technical document (TLA-03))

กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 11/22

5.ความชื้น Electronic Thermo-Hygrometer 
(5.Humidity) Temperature In house method : 

> 15 °C to 25 °C 0.31 °C W-TE-029 according to 
> 25 °C to 30 °C 0.36 °C comparison with standard 

Relative Humidity chilled mirror sensor and 
@ 20 °C standard thermometer in 

40% to 50% 1.1 % humidity/temperature  
> 50% to 70% 1.5 % chamber 
> 70% to 80% 1.7 % 
> 80% to 90% 1.9 % 

@ 25 °C 
30% to 50% 1.1 % 
> 50% to 70% 1.5 % 
> 70% to 80% 1.7 % 
> 80% to 90% 1.9 % 

@ 30 °C 
30% to 50% 1.1 % 
> 50% to 70% 1.4 % 
> 70% to 80% 1.6 % 
> 80% to 95% 1.9 % 
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* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
และมีความหมายเป็นไปตามเอกสารวิชาการเรื่อง ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (TLA-03) 

(* Expressed as an uncertainty (±) providing a level of confidence of approximately 95%  
and the term “CMCs” has been expressed in the technical document (TLA-03))

กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 12/22

1. มวล Electronic balance In-house method :  
(1.Mass)   1 mg to 10 mg 3.2 µg W-MA-001 based on 

  > 10 mg to 20 mg 3.4 µg UKAS LAB 14 : 2019 
  > 20 mg to 50 mg 4.4 µg 
  > 50 mg to 100 mg 5.6 µg 
  > 100 mg to 200 mg 6.3 µg 
  > 200 mg to 500 mg 8.8 µg 
  > 500 mg to 1 g 11 µg 
  > 1 g to 2 g 14 µg 
  > 2 g to 5 g 18 µg 
  > 5 g to 10 g 28 µg 
  > 10 g to 20 g 39 µg 
  > 20 g to 30 g 52 µg 
  > 30 g to 50 g 68 µg 
  > 50 g to 60 g 82 µg 
  > 60 g to 70 g 94 µg 
  > 70 g to 80 g 0.11 mg 
  > 80 g to 100 g 0.14 mg 
  > 100 g to 120 g 0.16 mg 
  > 120 g to 150 g 0.20 mg 
  > 150 g to 170 g 0.22 mg 
  > 170 g to 200 g 0.28 mg 
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* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
และมีความหมายเป็นไปตามเอกสารวิชาการเรื่อง ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (TLA-03) 

(* Expressed as an uncertainty (±) providing a level of confidence of approximately 95%  
and the term “CMCs” has been expressed in the technical document (TLA-03))

กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 13/22

1. มวล Electronic balance In-house method :  
(1.Mass) > 200 g to 250 g 0.33 mg W-MA-001 based on 

> 250 g to 300 g 0.39 mg UKAS LAB 14 : 2019 
> 300 g to 350 g 0.45 mg 
> 350 g to 400 g 0.50 mg 
> 400 g to 450 g 0.56 mg 
> 450 g to 500 g 0.65 mg 
> 500 g to 700 g 1.3 mg 
> 700 g to 1 000 g 1.6 mg 
> 1 000 g to 1 200 g 1.8 mg 
> 1 200 g to 1 500 g 2.1 mg 
> 1 500 g to 1 700 g 2.3 mg 
> 1 700 g to 2 000 g 2.8 mg 
> 2 000 g to 2 200 g 3.0 mg 
> 2 200 g to 2 500 g 3.3 mg 
> 2 500 g to 2 700 g 3.6 mg 
> 2 700 g to 3 000 g 3.9 mg 
> 3 000 g to 3 200 g 4.1 mg 
> 3 200 g to 3 500 g 4.4 mg 
> 3 500 g to 3 700 g 4.7 mg 
> 3 700 g to 4 000 g 5.1 mg 
> 4 000 g to 4 200 g 5.3 mg 
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* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
และมีความหมายเป็นไปตามเอกสารวิชาการเรื่อง ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (TLA-03) 

(* Expressed as an uncertainty (±) providing a level of confidence of approximately 95%  
and the term “CMCs” has been expressed in the technical document (TLA-03))

กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 14/22

1. มวล Electronic balance In-house method :  
(1.Mass) > 4 200 g to 4 500 g 5.6 mg W-MA-001 based on 

> 4 500 g to 4 700 g 5.8 mg UKAS LAB 14 : 2019 
> 4 700 g to 5 000 g 6.6 mg 
> 5 kg to 7 kg 15 mg 
> 7 kg to 10 kg 0.027 g 
> 10 kg to 12 kg 0.028 g 
> 12 kg to 15 kg 0.031 g 
> 15 kg to 17 kg 0.033 g 
> 17 kg to 20 kg 0.040 g 
> 20 kg to 22 kg 0.041 g 
> 22 kg to 25 kg 0.045 g 
> 25 kg to 27 kg 0.046 g 
> 27 kg to 30 kg 0.053 g 
> 30 kg to 60 kg 4.2 g 
> 60 kg to 150 kg 8.3 g 
> 150 kg to 300 kg 41 g 

Spring balance In-house method :  
  0.1 kg to 1 kg 8.2 g W-MA-001 based on 
  > 1 kg to 2 kg 17 g UKAS LAB 14 : 2019 
  > 2 kg to 7 kg 33 g 
  > 7 kg to 300 kg 0.17 kg 
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* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
และมีความหมายเป็นไปตามเอกสารวิชาการเรื่อง ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (TLA-03) 

(* Expressed as an uncertainty (±) providing a level of confidence of approximately 95%  
and the term “CMCs” has been expressed in the technical document (TLA-03))

กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 15/22

2.เคมี pH Meter 
(2.Chemical) Nominal pH In-house method : 

1.7 0.004 3 W-CC-002 based on direct 
4 0.004 3 measurement by using  
7 0.004 8 certified reference  
9 0.007 3 material (CRM) 
10 0.006 6 
DC Voltage 
-414 mV to 414 mV 0.063 mV In-house method : 

W-CC-002 based on direct 
measurement by using 
Standard Voltage  
Calibrator 

Conductivity Meter In-house method : 
Nominal W-CC-003 based on direct 

5 S/cm 0.18 S/cm measurement by using  

10 S/cm 0.36 S/cm certified reference 

25 S/cm 0.22 S/cm material (CRM) 

 84 S/cm 0.68 S/cm 
147 S/cm 1.2 S/cm 
1413 S/cm 11 S/cm 
12880 S/cm 100 S/cm 
111300 S/cm 900 S/cm 
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* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
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(* Expressed as an uncertainty (±) providing a level of confidence of approximately 95%  
and the term “CMCs” has been expressed in the technical document (TLA-03))

กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 16/22

2.เคมี Spectrophotometer In-house method : 
(2.Chemical)  Wavelength W-CC-005 based on 

  Holmium filter ASTM E 275-08(2022) and 
Nominal 242 nm 0.18 nm ASTM E 925-09(2014) 
Nominal 279 nm 0.18 nm 
Nominal 288 nm 0.18 nm 
Nominal 334 nm 0.18 nm 
Nominal 361 nm 0.18 nm 
Nominal 419 nm 0.18 nm 
Nominal 446 nm 0.18 nm 
Nominal 454 nm 0.18 nm 
Nominal 460 nm 0.18 nm 
Nominal 537 nm 0.18 nm 
Nominal 638 nm 0.18 nm 

 Didymium filter 
Nominal 431 nm 0.18 nm 
Nominal 473 nm 0.18 nm 
Nominal 513 nm 0.18 nm 
Nominal 529 nm 0.18 nm 
Nominal 573 nm 0.18 nm 
Nominal 585 nm 0.18 nm 
Nominal 685 nm 0.18 nm 
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 (Mobile)

 หลายสถานที ่
  (Multisite)

สาขาการ          
สอบเทียบ 

(Field of Calibration) 

รายการสอบเทียบ 
(Parameter) 

ขีดความสามารถของ         
การสอบเทียบและการวัด* 

(Calibration and Measurement Capability*)

วิธีการสอบเทียบ 
(Calibration Method) 

  
 

 
 

 

* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
และมีความหมายเป็นไปตามเอกสารวิชาการเรื่อง ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (TLA-03) 

(* Expressed as an uncertainty (±) providing a level of confidence of approximately 95%  
and the term “CMCs” has been expressed in the technical document (TLA-03))

กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 17/22

2.เคมี Spectrophotometer In-house method : 
(2.Chemical)  Wavelength W-CC-005 based on 

  Didymium filter ASTM E 275-08(2022) and 
Nominal 741 nm 0.18 nm ASTM E 925-09(2014) 
Nominal 749 nm 0.18 nm 
Nominal 807 nm 0.18 nm 
Nominal 879 nm 0.18 nm 

 Photometric 
 standards solution 
  at 235 nm 
  Nominal 

0.000 A 0.0050 A 
0.745 A 0.0057 A 

  at 257 nm 
  Nominal  

0.000 A 0.0050 A 
0.863 A 0.0057 A 

   at 313 nm 
Nominal 
0.000 A 0.0050 A 
0.292 A 0.0057 A 
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* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
และมีความหมายเป็นไปตามเอกสารวิชาการเรื่อง ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (TLA-03) 

(* Expressed as an uncertainty (±) providing a level of confidence of approximately 95%  
and the term “CMCs” has been expressed in the technical document (TLA-03))

กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 18/22

2.เคมี Spectrophotometer In-house method : 
(2.Chemical)  Photometric W-CC-005 based on 

 standards solution ASTM E 275-08(2022) and 
 at 350 nm ASTM E 925-09(2014) 
 Nominal 
  0.000 A 0.0050 A 
  0.642 A 0.0057 A 

 neutral density filter 
 at 420.0 nm 
 Nominal 
 0.0 A 0.0028 A 

    0.5 A to 1.2 A 0.0042 A 
 at 440.0 nm 
  Nominal 

 0.0 A 0.0028 A 
   0.5 A to 1.2 A 0.0042 A 

  at 465.0 nm 
  Nominal 
  0.0 A 0.0028 A 

    0.5 A to 1.2 A 0.0042 A 
 at 546.1 nm 
 Nominal 
  0.0 A 0.0028 A 
  0.5 A to 1.2 A 0.0042 A 
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(Calibration Method) 

  
 

 

* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
และมีความหมายเป็นไปตามเอกสารวิชาการเรื่อง ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (TLA-03) 

(* Expressed as an uncertainty (±) providing a level of confidence of approximately 95%  
and the term “CMCs” has been expressed in the technical document (TLA-03))

กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 19/22

2.เคมี Spectrophotometer In-house method : 
(2.Chemical)  Photometric W-CC-005 based on 

  neutral density filter ASTM E 275-08(2022) and 
  at 590.0 nm ASTM E 925-09(2014) 
  Nominal 

0.0 A 0.0028 A 
0.5 A to 1.2 A 0.0042 A 

  at 635.0 nm 
   Nominal 

0.0 A 0.0028 A 
0.5 A to 1.2 A 0.0042 A 
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* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
และมีความหมายเป็นไปตามเอกสารวิชาการเรื่อง ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (TLA-03) 

(* Expressed as an uncertainty (±) providing a level of confidence of approximately 95%  
and the term “CMCs” has been expressed in the technical document (TLA-03))

กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 20/22

3.ไฟฟ้า Centrifuge In-house method :  
(3.Electrical)  Revolution per minute W-CC-001 based on 

  1 000 r/min to 15 000 r/min 1.4 r/min direct measurement with 
standard digital 
tachometer 
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* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
และมีความหมายเป็นไปตามเอกสารวิชาการเรื่อง ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (TLA-03) 

(* Expressed as an uncertainty (±) providing a level of confidence of approximately 95%  
and the term “CMCs” has been expressed in the technical document (TLA-03))

กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 21/22

4.อุณหภูมิ Digital thermometer with sensor In-house method :  
(4.Temperature)   Thermocouple W-TE-025 

    Type T by comparison with 
  -40 OC to 140 OC 0.30 OC standard thermometer 
  > 140 OC to 200 OC 0.70 OC 
  > 200 OC to 300 OC 0.80 OC 
  > 300 OC to 400 OC 0.92 OC 

    Type J, K 
  -40 OC to 140 OC 0.61 OC 

      > 140 OC to 300 OC 0.84 OC 
  > 300 OC to 400 OC 0.93 OC 

  Resistance Thermometer  
    -40 OC to 0 OC 0.084 OC 
    > 0 OC to 140 OC 0.080 OC 
    > 140 OC to 400 OC 0.59 OC 
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* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
และมีความหมายเป็นไปตามเอกสารวิชาการเรื่อง ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (TLA-03) 

(* Expressed as an uncertainty (±) providing a level of confidence of approximately 95%  
and the term “CMCs” has been expressed in the technical document (TLA-03))

กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute) 

หน้าที่ 22/22

4.อุณหภูมิ Temperature controlled In-house method :  
(4.Temperature) enclosures W-TE-014 

 Deep Freezer, Freezer, based on TLAS G-20-1 
 Refrigerator,Incubator, /02-08 (E) 
 Hot Air Oven 
  -80 OC to -30 OC 2.4 OC 
  > -30 OC to -20 OC 1.6 OC 
  > -20 OC to 4 OC 0.83 OC 
  > 4 OC to 55 OC 0.27 OC 
  > 55 OC to 101 OC 0.46 OC 
  > 101 OC to 106 OC 0.53 OC 
  > 106 OC to 150 OC 0.73 OC 
  > 150 OC to 200 OC 0.90 OC 
  Freezer room, cold room,  
  incubator room 

In-house method :  
W-TE-012 based on 

    -20 OC to 30 OC 2.5 OC AS-2853-1986 
Liquid Bath (Water bath, Oil 
Bath) 

In-house method :  
W-TE-011 

   0 OC to 20 OC 0.16 OC based on ASTM E 715-80 
  > 20 OC to 60 OC 0.15 OC (re-approved 2016) 
  > 60 OC to 95 OC 0.16 OC 
  > 95 OC to 100 OC 0.18 OC 
Autoclave In-house method :  
  110 OC to 125 OC   0.64 OC W-TE-018 based on 

BS 2646-1 : 2021 


