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9. ความชื้น (ต่อ) Humidity/temperature In-house method : 
(9. Humidity (cont.)) transmitter CP-H05 by comparison 

 Output signal: 4 mA to 20 mA with dew point  
Temperature hygrometer/standard 

10 oC to 40 oC 0.58 oC thermometer 
Relative humidity 
@ 25 oC 

11.3 % to 50 % 1.4 % 
> 50 % to 85 % 1.6 % 

 Output signal: 0 V to 5 V 
Temperature 

10 oC to 40 oC 0.42 oC 
Relative humidity 
@ 25 oC 

11.3 % to 50 % 1.3 % 
> 50 % to 85 % 1.6 % 

10. ปริมาตร Measuring pipette ASTM E 542-01 
(10. 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 25 cm3 0.007 0 cm3 
  > 25 cm3 to 50 cm3 0.012 cm3 
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10. ปริมาตร (ต่อ) Volumetric pipette ASTM E 542-01 
(10. Volume (cont.)) 0.5 cm3 0.002 4 cm3 

1 cm3 to 3 cm3 0.002 4 cm3 
4 cm3 to 5 cm3 0.002 5 cm3 
6 cm3 to 10 cm3 0.003 8 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 
50 cm3 0.010 cm3 
100 cm3 0.017 cm3 

Volumetric flask ASTM E 542-01 
1 cm3 0.005 8 cm3 
2 cm3 0.005 8 cm3 
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 
60 cm3 0.015 cm3 
100 cm3 0.018 cm3 
150 cm3 0.025 cm3 
200 cm3 0.029 cm3 
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10. ปริมาตร (ต่อ) Volumetric flask (cont.) ASTM E 542-01 
(10. Volume (cont.)) 250 cm3 0.036 cm3 

500 cm3 0.064 cm3 
1 000 cm3 0.13 cm3 
2 000 cm3 0.25 cm3 

Burette ASTM E 542-01 
   1 cm3 to 5 cm3 0.003 6 cm3 

> 5 cm3 to 10 cm3 0.003 8 cm3 
> 10 cm3 to 12.5 cm3 0.006 2 cm3 
> 12.5 cm3 to 25 cm3 0.006 5 cm3 
> 25 cm3 to 30 cm3 0.008 9 cm3 
> 30 cm3 to 40 cm3 0.009 4 cm3 
> 40 cm3 to 50 cm3 0.010 cm3 

Graduated cylinder ASTM E 542-01 
   1 cm3 to 10 cm3 0.024 cm3 

> 10 cm3 to 50 cm3 0.048 cm3 
> 50 cm3 to 60 cm3 0.050 cm3 
> 60 cm3 to 100 cm3 0.051 cm3 
> 100 cm3 to 130 cm3 0.053 cm3 
> 130 cm3 to 200 cm3 0.055 cm3 
> 200 cm3 to 250 cm3 0.058 cm3 
> 250 cm3 to 300 cm3 0.062 cm3 
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10. ปริมาตร (ต่อ) Graduated cylinder (cont.) ASTM E 542-01 
(10. Volume (cont.)) > 300 cm3 to 500 cm3 0.077 cm3 

> 500 cm3 to 1 000 cm3 0.13 cm3 
> 1 000 cm3 to 2 000 cm3 0.25 cm3 

Piston pipette In-house method : 
2 µl to 10 µl 0.037 µl CP-VO7 based on 
> 10 µl to 50 µl 0.040 µl ISO 8655-6 : 2002  
> 50 µl to 100 µl 0.050 µl 
> 100 µl to 500 µl 0.17 µl 
> 500 µl to 1 000 µl 0.25 µl 
> 1 000 µl to 5 000 µl 1.5 µl 
> 5 000 µl to 10 000 µl 2.3 µl 

Piston burette In-house method : 
1 cm3 to 10  cm3 0.001 0 cm3 CP-VO9 based on 
> 10 cm3to 25 cm3 0.001 6 cm3 ISO 8655-6 : 2002  
> 25 cm3to 50 cm3 0.003 2 cm3 

Dispenser In-house method : 
 0.5 cm3 to 2  cm3 0.000 72 cm3 CP-VO8 based on 
> 2 cm3to 5 cm3 0.001 1 cm3 ISO 8655-6 : 2002  
> 5 cm3to 10 cm3 0.001 4 cm3 
> 10 cm3to 20 cm3 0.002 0 cm3 
> 20 cm3 to 25 cm3 0.002 4 cm3 
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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 

 
   

 
  




