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10. ปริมาตร (ต่อ) Dispenser (cont.) In-house method : 
(10. Volume (cont.)) > 25 cm3 to 30 cm3 0.002 9 cm3 CP-VO8 based on 

> 30 cm3 to 50 cm3 0.004 3 cm3 ISO 8655-6 : 2002  
> 50 cm3 to 100 cm3 0.007 0 cm3 

11. เคมี pH meter In-house method : 
(11. Chemical) Nominal pH CP-CH5 by direct 

1.7 0.004 4 measurement with 
    4.0 0.004 4 certified reference 
    7.0 0.004 8 material (CRM) 
    9.0 0.006 1 
    10.0 0.006 5 

 DC voltage In-house method : 
  -414.12 mV to 414.12 mV 0.058 mV CP-CH5 by direct 

measurement with 
standard voltage 
calibrator 

Temperature probe calibration In-house Method : 
(pH meter/conductivity meter) CP-CH8 by comparison 
 15 oC  to 45 oC 0.13 oC with reference standard 

thermometer 
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11. เคมี (ต่อ) Conductivity meter In-house method : 
(11. Chemical (cont.))   Nominal 5 µS/cm 0.17 µS/cm CP-CH6 by direct 

  Nominal 25 µS/cm 0.20 µS/cm measurement with 
  Nominal 84 µS/cm 0.62 µS/cm certified reference 
  Nominal 147 µS/cm 0.99 µS/cm material (CRM) 
  Nominal 1 400 µS/cm 9.2 µS/cm 
  Nominal 12 900 µS/cm 86 µS/cm 
  Nominal 111 300 µS/cm 760 µS/cm 

Spectrophotometer In-house method : 
 Wavelength CP-CH7 based on 

Holmium filter ASTM E 275-01 
Nominal 242 nm 
Nominal 279 nm 

0.12 nm 
0.12 nm 

Nominal 287 nm 0.12 nm 
Nominal 334 nm 0.12 nm 
Nominal 361 nm 0.12 nm 
Nominal 419 nm 0.12 nm 
Nominal 446 nm 0.12 nm 
Nominal 454 nm 0.12 nm 
Nominal 460 nm 0.12 nm 
Nominal 536 nm 0.12 nm 
Nominal 638 nm 0.12 nm 
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11. เคมี (ต่อ) Spectrophotometer In-house method : 
(11. Chemical (cont.))  Wavelength CP-CH7 based on 

Didymium filter ASTM E 275-01 
Nominal 431 nm 0.12 nm 
Nominal 473 nm 0.12 nm 
Nominal 513 nm 0.12 nm 
Nominal 529 nm 0.12 nm 
Nominal 573 nm 0.12 nm 
Nominal 585 nm 0.12 nm 
Nominal 685 nm 0.12 nm 
Nominal 741 nm 0.12 nm 
Nominal 749 nm 0.12 nm 
Nominal 807 nm 0.12 nm 
Nominal 879 nm 0.12 nm 

Relative absorbance 
standards solution 

at 235 nm 
Nominal 0.488 A 0.004 5 A 
Nominal 0.743 A 0.004 9 A 

at 257 nm 
Nominal 0.567 A 0.004 5 A 
Nominal 0.863 A 0.004 9 A 
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8. เคมี (ต่อ) Spectrophotometer In-house method : 
(8. Chemical (cont.)) Relative absorbance  CP-CH7 based on 

standards solution (cont.) ASTM E 275-01 
at 313 nm 
Nominal 0.189 A 0.004 5 A 
Nominal 0.290 A 0.004 9 A 

at 350 nm 
Nominal 0.421 A 0.004 5 A 
Nominal 0.639 A 0.005 0 A 

at 420 nm 
0.0 A to 1.5 A 0.002 8 A 
> 1.5 A to 2.0 A 0.006 0 A 

at 440.0 nm 
0.0 A to 1.5 A 0.002 8 A 
> 1.5 A to 2.0 A 0.006 0 A 

at 465.0 nm 
0.0 A to 1.5 A 0.002 8 A 
> 1.5 A to 2.0 A 0.005 9 A 

at 546.1 nm 
0.0 A to 1.5 A 0.002 8 A 
> 1.5 A to 2.0 A 0.006 1 A 

at 590.0 nm 
0.0 A to 1.5 A 0.002 8 A 
> 1.5 A to 2.0 A 0.006 0 A 
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8. เคมี (ต่อ) Spectrophotometer In-house method : 
(8. Chemical (cont.)) Relative absorbance CP-CH7 based on 

standards solution (cont.) ASTM E 275-01 
at 635.0 nm 
0.0 A to 1.5 A 0.002 8 A 
> 1.5 A to 2.0 A 0.005 9 A 

Refractometer In-house method : 
   % Brix CP-CH4 by direct 
    5.0 %Brix 0.082 %Brix measurement with 
    10.0 %Brix 0.082 %Brix certified reference 
    20.0 %Brix 0.084 %Brix material (CRM) 
    30.0 %Brix 0.098 %Brix 
    40.0 %Brix 0.098 %Brix 
    50.0 %Brix 0.11 %Brix 
    60.0 %Brix 0.11 %Brix 

Refractive Index In-house method : 
1.34025 nD 0.000 15 nD CP-CH4 by direct 
1.347 82 nD 0.000 15 nD measurement with 
1.363 84 nD 0.000 16 nD certified reference 
1.381 15 nD 0.000 19 nD material (CRM) 
1.39983  nD 0.000 20 nD 
1.420 09 nD 0.000 22 nD 
1.441 93 nD 0.000 23 nD 
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8. เคมี (ต่อ) Breath alcohol : Evidential In house method : 
(8. Chemical (cont.)) breath analyzers CP-CH1 by direct 

0.22 mg/L 0.005 5  mg/L measurement with 
0.35 mg/L 0.007 0  mg/L certified reference 

material (ethanol gas) 




