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1. บทน า 
สืบเนื่องจากการประชุมชมรมมาตรวิทยาด้านมวล (Mass Club) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา 
สมาชิกมีความเห็นพ้องในการจัดท าโครงการเปรียบเทียบผลการวดัตุม้น้ าหนักตามมาตรฐาน OIML R 111-1 ระดับ 
class E2, ตุ้มน้ าหนักตามมาตรฐาน OIML R 111-1 ระดับ class F1และ เครื่องช่ังอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน 
UKAS Lab 14และ/หรือมาตรฐาน DKD-R 7-1 
 

ซึ่งโครงการทดสอบความช านาญ (Proficiently Test) ด้วยวธิีการเปรยีบเทียบผลการวัด (Inter-laboratory 
comparison) เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการภายใตโ้ครงการ MM07: เปรียบเทียบผลการวัดเครื่องช่ังอิเลก็ทรอนิกส์โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาขีดความสามารถและความช านาญด้านการวัดของห้องปฏิบัติการที่ให้บริการ
สอบเทียบ อันจะท าใหเ้กิดการพฒันาผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพ ส่งผลให้มีความสามารถด้านการแข่งขัน อีกทั้งยังช่วย
สนับสนุนการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ในเรื่องของการประกันคณุภาพผลการสอบเทียบ 
 

2. ผู้ด าเนินงาน 
ผู้ด าเนนิงานส าหรบัโครงการเปรียบเทียบผลการวัด แบ่งเป็น 

- ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Technical Expert and Reference 
Laboratory) คือ ห้องปฏิบัติการมวล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ  

- ผู้ประสานงาน (Coordinator) คือ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน ์
ต าแหน่ง นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบตัิการมวลและความหนาแน่น 
ที่อยู่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ
 3/4 หมู่ 3 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหสัไปรษณีย์ 12120 
โทรศัพท ์02-577-5100 ต่อ 1117 
โทรสาร 02-577-3659 
E-mail wirun@nimt.or.th 
 
 

ผู้ท าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
นายสมภาส ส าเนียงล้ า 
ต าแหน่ง ผู้ช านาญการ (แผนกมาตรวิทยา) 
ที่อยู่ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 299 ม.5 ถนนสุขุมวิท ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณยี์ 21000 
โทรศัพท ์038-611333 ต่อ 4440 
โทรสาร 038-898830 
E-mail sompas.s@irpc.co.th 
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นายชาตรี ค าผุย 
ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์มาตรวิทยา บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 299 ม.5 ถนนสุขุมวิท ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณยี์ 21000 
โทรศัพท ์038-611333 ต่อ 4441 
โทรสาร 038-898830 
E-mail chatree.k@irpc.co.th 
 

3. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
โดยจดัให้มีการประชุมส าหรบัห้องปฏิบัติการทีเ่ข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจในระเบียบและ
วิธีปฏิบัติด้านเทคนิคของการวัด การจัดการด้านการขนส่ง การรายงานผลการวัดและการประเมินค่าความไม่แน่นอน
ของการวัด รวมถึง เงื่อนไขตา่งๆ ที่ระบุอยู่ในระเบียบวิธีปฏิบตัิ (Protocol) ซึ่งห้องปฏิบัติการที่เข้ารว่มโครงการต้อง
ยึดถือและปฏิบัตติามอย่างเคร่งครดัเพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสทิธิผลตามวัตถุประสงค์ 
 
การวิเคราะห์และประเมินผลของการวัดของแต่ละห้องปฏิบัติการ อ้างอิง ISO/IEC 17043 โดยบริษัท ไออาร์พีซ ี
จ ากัด (มหาชน)และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ(มว.) การรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผลการเปรยีบเทียบ
ผลการวัด จะรายงานเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการให้กับห้องปฏิบัตกิารที่เข้าร่วมโครงการ 
 

4. ตัวกลางเปรียบเทียบ  
ตัวกลางเปรยีบเทียบที่ใช้ในการเปรียบผลการวดัในครั้งน้ีคือเครื่องช่ังอิเล็กทรอนิกส ์
ผู้ผลิต(Manufacturer)   Mettler Toledo GmbH 
รุ่น(Model)    XP 205 
หมายเลขเครื่อง(Serial number)  B312146932 
ขนาด/พิสยั (Range/Max Capacity)  220 g 
ความละเอียด(Readability)   0.01 mg 
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5. ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลการวัด 
 

ล าดับ ช่ือและที่อยู่สถาบัน / หน่วยงาน / บริษัท ช่ือผู้ติดต่อ 
1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ช่ือ คุณโสภณ เนตรหิน /คณุนรศิพงศ์ ทองค า 
  196 ม.5 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทรศัพท ์ 0-2579-5515 ต่อ 5123 
  กรุงเทพฯ 10900 โทรสาร 0-2579-8592 
  

 
มือถือ 08-9692-1399 

    E-mail ton_2909@hotmail.com 

2 บริษัทมิราเคิล อินเตอร์เนช่ันแนล เทคโนโลยี จ ากัด ช่ือ คุณณัฐวุฒิ เล็กฟู 
  214 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท ์ 0-2865-4647-8 
  

 
โทรสาร 0-2865-4649 

    มือถือ 08-4008-8866 
    E-mail nattawut-it@hotmail.com 

3 บริษัท แคลลเิบรเทค จ ากัด ช่ือ คุณสรุชัย พรหมทอง 
  7/106-7 ม.2 ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปาดเกลด็ โทรศัพท ์ 0-2964-6211-2 
  จ.นนทบุรี 11120 โทรสาร 0-2964-5155 
  

 
มือถือ - 

    E-mail calibratech_cal@hotmail.com 

4 ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ช่ือ คุณมณฑาทิพย์ ค าด ี
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี โทรศัพท ์ 0-2872-5281-2 
  126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมดเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรสาร 0-2872-5283 
  

 
มือถือ - 

    E-mail cic.cal@kmutt.ac.th 

5 บริษัท อินโทร ที เอส ซีจ ากัด ช่ือ คุณวิทยา อยู่จลุ 
  46/155 ม.12 ถ.นวลจันทร์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทรศัพท ์ 0-2363-4417-21 ต่อ 801 
  กรุงเทพฯ 10230 โทรสาร 0-2363-4426 
  

 
มือถือ - 

    E-mail calibrate2@intro.co.th 

6 Mettler -Toledo (Thailand) Ltd. ช่ือ คุณสันติ จิตนิยม 
  272 Soi. Soonvijai 4, Rama 9 Rd., Bangkapi, โทรศัพท ์ 0-2723-0300 
  Huaykwang, Bangkok 10320 โทรสาร 0-2719-6479 
  

 
มือถือ 08-1917-0088 

    E-mail santi.jitniyom@mt.com 

7 กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ ช่ือ คุณบุญธรรม ลิมป์ปิยพันธ์ / คุณจิตตกานต์ อินเท่ียง 

  75/7 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี โทรศัพท ์ 0-2201-7322 
  กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 0-2201-7323 
  

 
มือถือ - 

    E-mail boontham@dss.go.th / jittakant@dss.go.th 

mailto:ton_2909@hotmail.com
mailto:nattawut-it@hotmail.com
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ล าดับ ช่ือและที่อยู่สถาบัน / หน่วยงาน / บริษัท ช่ือผู้ติดต่อ 

8 บริษัทสยามเครื่องช่ังและวิศวกรรม จ ากัด ช่ือ คุณเอกพัน พรหมเนตร 
  149/48 ถ.เทพารักษ์ กม.20 ซ.พิกุลทอง ต.บางปลา โทรศัพท ์ 0-2706-4850-4 ต่อ 114 
  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรสาร 0-2706-4849 
  

 
มือถือ - 

    E-mail ekaphan9@hotmail.com 

9 บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด ช่ือ คุณปราโมทย์ รามรงค ์
  141/12 ม.1 ต.พยอม (Tpark wangnoi) ถ.พหลโยธิน โทรศัพท ์ 02-301-7208 
  ถ. 55.5 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13173 โทรสาร 0-3579-9832 
  

 
มือถือ - 

    E-mail lab17025.tec@dksh.com 

10 บริษัทไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ช่ือ คุณชาตรี ค าผุย / คุณชาคริตชีพนุรัตน ์
  299 ม.5 ถ.สุขุมวิทต.เชิงเนิน อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท ์ 0-3861-1333 ต่อ 4441 
  

 
โทรสาร 0-3889-8830 

    มือถือ 08-5278-5334 
    E-mail chatree.k@irpc.co.th 

11 บริษัท มาสเตอร์คาลิเบรชั่น จ ากัด ช่ือ คุณอิทธิพงษ์ กาญจนะวสติ 
  547 ซ.รัชดานิเวศน์แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง โทรศัพท ์ 0-2274-2978-9 
  กรุงเทพฯ 10310 โทรสาร 0-2274-2989; 0-2274-2548 
  

 
มือถือ - 

    E-mail mcal17025@hotmail.com 

12 บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด ช่ือ คุณกฤษณพงณ์ สุมนาชยานันท์ 
  748/12 ถ.พหลโยธิน สามเสนในพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท ์ 0-2616-8051 ต่อ 5500-7 
  

 
โทรสาร 0-2616-8095 

    มือถือ - 
    E-mail scmcal@sangchaimeter.com 

13 องค์การเภสัชกรรม ช่ือ คุณวิภาพันธ์ ตะติยรัตน ์
  75/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี โทรศัพท์ 0-2203-8696 
  กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 0-2203-8689 
  

 
มือถือ - 

    E-mail w_wipapun@hotmail.com 

14 บริษัท ไซแอนติฟิคแคลลเิบรช่ัน เซอร์วิส จ ากัด ช่ือ คุณสมศักดิ์ ศลิปเจริญ 
  3811, 3813 ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย โทรศัพท ์ 0-2381-5293-4 
  กรุงเทพฯ 10110 โทรสาร 0-2381-5295 
  

 
มือถือ - 

    E-mail somsak.ss@scical.co.th 
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ล าดับ ช่ือและที่อยู่สถาบัน / หน่วยงาน / บริษัท ช่ือผู้ติดต่อ 
15 บริษัทเบคไทยกรุงเทพอุปกรณเ์คมีภัณฑ์ จ ากัด ช่ือ คุณจินตนา แสงไทยเจรญิลาภ 
  300 ถ.พหลโยธินแขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทรศัพท ์ 0-2615-2929 
  กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 0-2615-2350-1 
  

 
มือถือ - 

    E-mail s.jintana@becthai.com 

16 อุตสาหกรรมพัฒนามลูนิธิเพ่ือสถาบันอาหาร ช่ือ คุณวชิระ กองเป็ง / คุณพีรพัฒน์ เปี่ยมจิตร ์
  2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน โทรศัพท ์ 0-2886-8088 ต่อ 5404 
  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรสาร 0-2883-5021 
  

 
มือถือ 08-5879-6230 

    E-mail wachira@nfi.or.th / pheraphat@nfi.or.th 

17 บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจยัทางการแพทย์และการ ช่ือ คุณสมหวัง สังข์ด ี
  เกษตรแห่งเอเชีย จ ากดั โทรศัพท ์ 0-2934-2381 ต่อ 402 
  361, 361/1-4 ซ.ลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) ถ.ลาดพร้าว โทรสาร 0-2934-0661 
  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 มือถือ 08-1478-7241 

  
 

E-mail 
somwang164@hotmail.com; 
calibrate@amarc.co.th  

18 บริษัทไทยคาลิเบรช่ัน เซอร์วิส จ ากัด ช่ือ คุณอรรถพล จันทสรุัส 
  19/8 ม.9 ซ.ไร่ขิง 30 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท ์ 0-2420-1610 ต่อ 309 
  73210 โทรสาร 0-2420-1380 
  

 
มือถือ - 

    E-mail lab@thaical.com 

19 ส านักตรวจสอบคณุภาพสินค้าปศสุัตว ์ ช่ือ คุณนราพร เกิดวัดเกาะ 
  91 ม.4 ถ.ติวานนท์ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท ์ 0-2967-9700-10 ต่อ 2108-2111 
  

 
โทรสาร 0-2967-9700-10 ต่อ 2105 

    มือถือ - 
    E-mail narapornki@dld.go.th 

20 บริษัท โตโยอิ้งค ์(ประเทศไทย) จ ากัด ช่ือ คุณสภุาวดี โนระดี / คุณสุมาลี โสนอ่อน 
  34/1 ม.14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถ.เสรีไทย โทรศัพท ์ 0-2517-8180-5; 0-2906-8490-4 ต่อ 328 
  แขวงบางชัน เขตมีนบุรีกรุงเทพฯ 10510 โทรสาร 0-2518-3003; 0-2517-0142 
  

 
มือถือ - 

    E-mail 
nsupawadee@toyoink.co.th; 
sumalee@toyoink.co.th 

21 Sartorius (Thailand) Co., Ltd. ช่ือ คุณชลชัย อินทนะ 
  129 Rama 9 Rd., Huaykwang, Bangkok 10310 โทรศัพท ์ 0-2643-8361-5 
  

 
โทรสาร 0-2643-8367 

    มือถือ - 
    E-mail chonchai.inthana@sartorius.com  

mailto:wachira@nfi.or.th%20/%20pheraphat@nfi.or.th
mailto:somwang164@hotmail.com;%20calibrate@amarc.co.th
mailto:somwang164@hotmail.com;%20calibrate@amarc.co.th
mailto:lab@thaical.com
mailto:narapornki@dld.go.th
mailto:nsupawadee@toyoink.co.th
mailto:nsupawadee@toyoink.co.th
mailto:chonchai.inthana@sartorius.com
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ล าดับ ช่ือและที่อยู่สถาบัน / หน่วยงาน / บริษัท ช่ือผู้ติดต่อ 
22 SPC calibration center Co., Ltd. ช่ือ คุณเถลิงเกียรติ พวงงาม 
  1194 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 สุขุมวทิ 101/1 แขวงบางจาก โทรศัพท์ 0-2185-4333 ต่อ 3307 
  เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรสาร 0-2185-4424 
  

 
มือถือ 08-9690-9908 

    E-mail thalengkiet.tp@spcgroup.co.th  

23 ศูนย์มาตรวิทยาและสอบเทยีบเครือ่งมือวัด ช่ือ คุณประภาส ตะเภาพงษ ์
  การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย โทรศัพท ์ 0-2436-6222 
  53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ต.บางกรวย อ.บางกรวย โทรสาร 0-2436-6877 
  จ.นนทบุรี 11130 มือถือ 08-9811-8618 
  

 
E-mail praphat.t@egat.co.th 

24 Reference standard laboratory ช่ือ คุณนพพร มณีรตัน;์ คุณปณุธี ปุณศร ี
  Thai airways international public company limited โทรศัพท ์ 0-2563-8851 
  171 ถ.วิภาวด-ีรังสิตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทรสาร 0-2563-9183 
  

 
มือถือ 081-918-8808 

    E-mail 
nopporn.m@thaiairways.com 
poonnatee.p@thaiairways.com 

25 ศูนย์ช่ังตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ช่ือ คุณสรุชัย สังข์ศรีแก้ว 
  257 ม.13 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท ์ 0-5383-6060 
  

 
โทรสาร 0-5383-6059 

    มือถือ 08-9956-9775 
    E-mail surachai@nwmc.go.th 

26 Calibration laboratory Co., Ltd. ช่ือ คุณธนภูมิ หมีทอง 
  2/10-55 Soi. Prasert Manukit, Prasert Manukit Rd., โทรศัพท ์ 0-2578-0353-4 
  Ladphrao, Bangkok 10230 โทรสาร 0-2578-2672 
  

 
มือถือ - 

    E-mail qa@cal-laboratory.com 

27 บริษัท เอ็น อี ซีคอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั ช่ือ คุณอัขพล มั่นเกษวิทย ์
  75/107 ม.11 ต.คลองหนึ่งอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท ์ 0-2529-2460-5 ตอ่ 390 
  

 
โทรสาร 0-2529-2466; 0-2529-2133 

    มือถือ - 
    E-mail akapholm@nec.co.th 

28 บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์แมเนจเม้นท์ เซอร์วสิ จ ากัด ช่ือ คุณนพดล เอกจิตร / คุณพนมพร จตุรวิธวงศ ์
  81/10 ม.3 ต.หน้าไม้อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทรศัพท ์ - 
  

 
โทรสาร 0-2433-9685 

    มือถือ 08-1346-0554; 08-1795-7755 
    E-mail Noppadol.akk@gmail.com / pano.ja9@gmail.com 

mailto:thalengkiet.tp@spcgroup.co.th
mailto:praphat.t@egat.co.th
mailto:nopporn.m@thaiairways.com
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วันที ่23 เมษายน 2556 

หน้า 9 จาก 24   

 

 
ล าดับ ช่ือและที่อยู่สถาบัน / หน่วยงาน / บริษัท ช่ือผู้ติดต่อ 
29 บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่นจ ากัด ช่ือ คุณภาณุพงค์ มาไกล 
  2299/12-13 ม.4 ต.เทพารักษ์อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท ์ 0-2394-2162 
  10270 โทรสาร 0-2757-8507 
  

 
มือถือ - 

    E-mail service@thaiheartcal.com 

30 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ช่ือ คุณป้องภัยรี มีสมบัต ิ
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี โทรศัพท ์ 0-4422-3265 
  111 ถ.มหาวิทยาลยัต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสมีา 30000 โทรสาร 0-4422-3260 
    มือถือ 08-5199-9256 
    E-mail pongpairee@sut.ac.th  

31 สถาบันมาตรวิทยา แห่งชาต ิ ช่ือ คุณวิรุณ เล้าพรพิชยานวุัฒน์ / คุณมนต์ชัย มิตรอารยี์ 

 3/4-5 Moo 3, Klong 5, Klong Luang, Pathumthani, โทรศัพท ์ 02-577-5100 ต่อ 1117, 1120 

 12120, Thailand โทรสาร 02-577-3658 
  มือถือ - 

  E-mail wirun@nimt.or.th / monchai@nimt.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:service@thaiheartcal.com
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6. รูปแบบการเปรียบเทียบผลการวัด และตารางช่วงเวลาของการวัด 

รูปแบบการวัดในโครงการนี้จัดแบ่งออกเป็น 8 วงรอบ โดยแต่ละวงรอบมี 4 หน่วยงาน ยกเว้นวงสุดท้ายมี 2 
หน่วยงาน ทั้งนี้ มว จะท าหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการน าร่อง โดยท าการสอบเทียบทั้งสิ้นจ านวน 9 ครั้ง ส าหรับช่วง
ระยะเวลาในการจัดโครงการช่วงเดือน พฤษภาคม 2556 ถึง เมษายน 2557 ค่าอ้างอิงจากการวัดของโครงการจะ
น ามาจากค่าที่ มววัด 9 ครั้งและหาค่าเฉลี่ยส าหรับผู้ประสานงานโครงการเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมเปรียบเทียบผล
การวัดหน่วยงานท่ี 1 และจะท าการเปรียบเทียบผลกับ มว (ค่าอ้างอิงมาจากการวัดตอนแรกของวงรอบแรก) และจะ
ประเมินผลระหว่าง 2 หน่วยงานโดย มว 
 

ตารางช่วงเวลาของการวัด 
วงรอบที่ หน่วยงาน ช่วงเวลา 

 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 14-17 พฤษภาคม 2556 
 หน่วยงานท่ี 1. 27-31 พฤษภาคม 2556 
1 หน่วยงานท่ี 2. 3-7 มิถุนายน 2556 
 หน่วยงานท่ี 3. 10-14 มิถุนายน 2556 
 หน่วยงานท่ี 4. 17-21 มิถุนายน 2556 
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 24-28 มิถุนายน 2556 
 หน่วยงานท่ี 5. 1-5 กรกฎาคม 2556 
2 หน่วยงานท่ี 6. 8-12 กรกฎาคม 2556 
 หน่วยงานท่ี 7. 15-19 กรกฎาคม 2556 
 หน่วยงานท่ี 8. 29 กรกฎาคม 2556– 2 สิงหาคม 2556 
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 5-9 สิงหาคม 2556 
 หน่วยงานท่ี 9. 19-23 สิงหาคม 2556 
3 หน่วยงานท่ี 10. 26-30 สิงหาคม 2556 
 หน่วยงานท่ี 11. 2-6 กันยายน 2556 
 หน่วยงานท่ี 12. 9-13 กันยายน 2556 
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 16-20 กันยายน 2556 
 หน่วยงานท่ี 13. 23-27 กันยายน 2556 
4 หน่วยงานท่ี 14. 30 กันยายน 2556 – 4 ตุลาคม 2556 
 หน่วยงานท่ี 15. 7-11 ตุลาคม 2556 
 หน่วยงานท่ี 16. 14-18 ตุลาคม 2556 
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วงรอบที่ หน่วยงาน ช่วงเวลา 
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 28 ตุลาคม 2556 – 1 พฤศจิกายน 2556 
 หน่วยงานท่ี 17. 4-8 พฤศจิการยน 2556 
5 หน่วยงานท่ี 18. 11-15 พฤศจิกายน 2556 
 หน่วยงานท่ี 19. 18-22 พฤศจิกายน 2556 
 หน่วยงานท่ี 20. 25-29 พฤศจิกายน 2556 
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 16-20 ธันวาคม 2556 
 หน่วยงานท่ี 21. 23-26 ธันวาคม 2556 
6 หน่วยงานท่ี 22. 6-10 มกราคม 2557 
 หน่วยงานท่ี 23. 13-17 มกราคม 2557 
 หน่วยงานท่ี 24. 20-24 มกราคม 2557 
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 27-31 มกราคม 2557 
 หน่วยงานท่ี 25. 3-7 กุมภาพันธ์ 2557 
7 หน่วยงานท่ี 26. 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 
 หน่วยงานท่ี 27. 17-21 กุมภาพันธ์ 2557 
 หน่วยงานท่ี 28 24-28 กุมภาพันธ์ 2557 
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 2-6 มีนาคม 2557 
8 หน่วยงานท่ี 29. 9-13 มีนาคม 2557 
 หน่วยงานท่ี 30. 16-20 มีนาคม 2557 
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 23-27 มีนาคม 2557 

 
7. การขนส่งและสถานที่สอบเทียบ 

แต่ละห้องปฏิบัติการมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆของตนเองอันเกิดจากการด าเนินงานทั้งสิ้น ทั้งนี้เครื่องช่ัง
อิเล็กทรอนิกส์จะตั้งไว้ที่ มว. โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องน าตุ้มน้ าหนักของตนเองมาพักเพื่อปรับอุณหภูมิก่อนการ
สอบเทียบ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องตรวจเช็คความผิดปกติใดๆทั้งก่อนและหลังการสอบเทียบ หากพบสิ่งใดสูญหาย
หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ ต้องรีบแจ้งให้ห้องปฏิบัติการมวล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท ไออาร์
พีซี จ ากัด (มหาชน) ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันท ี
 

8. สภาวะแวดล้อมของการวัด 
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่เข้าร่วมโครงการต้องบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เป็นเอกสาร 
ส าหรับโครงการ MM07 ให้ใส่ข้อมูล ณ สถานท่ีที่สอบเทียบ (มว) โดยให้แตล่ะหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการต้องน า
เครื่องวัดสภาวะแวดล้อมของตนเองมาท าการวัด ณ สถานท่ีที่สอบเทียบ 
 

9. ขั้นตอนวิธกีารปฏิบัติงาน 
9.1 การเตรียมตุ้มน้ าหนักอ้างอิง 

1) เลือกใช้ตุ้มน้ าหนักมาตรฐานใหเ้หมาะสมกับพิสัย และความละเอียดของเครื่องช่ัง 

2) ตรวจสอบสภาพของตุ้มน้ าหนักอ้างอิง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสอบเทียบเครื่องช่ัง

ภายนอกห้องปฏิบัติการ ก่อนการขนย้ายไปสอบเทียบงานภายนอกห้องปฏิบัติการ 
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3) ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณที่เครื่องช่ังที่ต้องการสอบเทียบตั้งอยู่ หาค่าความแตกต่างของอุณหภูมิ

เริ่มต้น (∆T)โดยเปรียบเทียบกับอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการ เพื่อท าการพักตุ้มน้ าหนักอ้างอิงตามที่ 

OIML R111-1 ได้ก าหนดเวลาน้อยที่สุดที่ท าให้เกิดความเสถียรเชิงความร้อน ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 Thermal Stabilization Time  

∆T Nominal Value Class E2 Class F1 
Class F2 and 

lower 

± 20°C 100, 200 5 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง 
 10, 20, 50 g 2 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง 
 <10 g 1 ช่ัวโมง 0.5 ช่ัวโมง 

± 5°C 100, 200 4 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 
0.5 ช่ัวโมง 

 10, 20, 50 g 1 ช่ัวโมง 
 <10 g 0.5 ช่ัวโมง 

± 2°C 100, 200 3 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง 
0.5 ช่ัวโมง 

 <100 g 1 ช่ัวโมง 

± 0.5°C 100, 200 1 ช่ัวโมง 0.5 ช่ัวโมง 
 <100 g 0.5 ช่ัวโมง 

 

9.2 การตรวจสอบสภาพทั่วไปและการเตรียมความพร้อมของเคร่ืองชั่ง 
1) ตรวจสอบความสะอาดของเครื่องช่ัง หากมีฝุ่นละอองให้ใช้แปรงขนนุ่มปัดออกเบาๆ หรือหากพบคราบ

เปื้อนให้เช็ดด้วยน้ าหรือเอทานอล 50% 
2) ตรวจสอบระดับน้ าให้อยู่ตรงจุดกึ่งกลางเพื่อปรับความระนาบของเครื่องช่ัง 
3) ตรวจสอบระบบการท างานของเครื่องช่ัง เช่นการเปิด-ปิดของหน้าตา่ง เป็นต้น 
4) เปิดเครื่องช่ังก่อนเริ่มการสอบเทียบอย่างน้อย 30 นาที หรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน 
5) ท าการปรับเครื่องช่ังตามที่ระบุในคู่มือการใช้งาน(Internal calibrate) 
6) กระตุ้นการท างานของเครื่องช่ัง (Pre-load) โดยใช้ตุ้มน้ าหนักขนาดน้ าหนักอย่างน้อย 0.8 เท่าของ

พิสัยสูงสดุของเครื่องช่ัง โดยวางตุม้น้ าหนักตรงกลางจานช่ัง อย่างน้อย 5 รอบ 
 

9.3 วิธีการสอบเทียบสามารถเลือกได้วธิีใดวิธีหนึ่ง หรือท้ังสองวิธีตามความสมัครใจ ดังนี ้
 
ใช้วิธีการสอบเทียบตามมาตรฐาน UKAS Lab14 
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามวิธีการวัดตามUKAS LAB14 Calibration of weighing Machines
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ผลการวดัที่ถูกต้องมากที่สุดและประเมินคา่ความไม่แน่นอนเนื่องจากการวัดโดยใช้
วิธีการค านวณตาม M3003 (Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement) เป็น
แนวทางในการค านวณ 
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พารามิเตอร์ในการวัดตามมาตรฐาน UKAS Lab14 
1) Repeatability 

ท าการช่ังเพื่อหาค่า Repeatability อย่างน้อย 10 ครั้ง โดยขนาดตุ้มน้ าหนักที่ใช้นั้นควรมีขนาด
ใกล้เคียงกับความสามารถในการช่ังมากสุดของเครื่องช่ัง ในการอ่านแต่ละครั้งเริ่มต้นด้วยกลับมายัง 
Zero ทุกครั้งก่อนวางตุ้มน้ าหนักอ่านในครั้งถัดไป 

 

2) Departure of indication from nominal value 
ท าการแบ่งการช่ังให้ครอบคลุมความสามารถในการช่ังอย่างน้อย 10 จุด ท าการช่ังเพื่อหาค่าที่
เบี่ยงเบนไปในแต่ละจุดการวัดจึงก าหนดน้ าหนักตุ้มส าหรับท าการสอบเทียบไว้ 10 ตุ้ม ดังนี้ 10 mg, 
50 mg, 100 mg, 500 mg, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 150 g และ 200 g 

 

3) Eccentric or off-center loading 
เป็นการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างของน้ าหนักที่ช่ังได้ในต าแหน่งข้างเคียงกับต าแหน่งตรงกลางของ
เครื่องช่ัง โดยเลือกใช้ตุ้มน้ าหนักวัดในช่วงโดยประมาณ 1/2 ของความสามารถสูงสุดที่เครื่องช่ังอ่านได้ 
วางในต าแหน่งต่างๆ กัน บนเครื่องช่ัง แนะน าว่าวางที่ระยะโดยประมาณ 1/2 ถึง 3/4 ของระยะจาก
จุดกึ่งกลางของจานเครื่องช่ังไปยังท่ีแนวต่างๆ บนเครื่องช่ัง โดยก าหนดต าแหน่งการวางตุ้มน้ าหนักบน
จานของเครื่องช่ัง ดังนี้ 
 

ต าแหน่งวางที่ 1 เป็นต าแหน่งตรงกลาง 
ต าแหน่งวางที่ 2 เป็นต าแหน่งด้านซ้ายหน้า 
ต าแหน่งวางที่ 3 เป็นต าแหน่งด้านซ้ายหลัง 
ต าแหน่งวางที่ 4 เป็นต าแหน่งด้านขวาหลัง 
ต าแหน่งวางที่ 5 เป็นต าแหน่งด้านขวาหน้า 

 

  ใช้วิธีการสอบเทียบตามมาตรฐาน DKD-R-7-1 
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามวิธีการวัดของ DKD-R 7-1 Issue 1998 Calibration of non-
automatic electronic weighing instruments อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้องมากที่สุด 
 

พารามิเตอร์ในการวัดตามมาตรฐาน DKD-R-7-1 
1) Repeatability 

ท าการวัดค่า Repeatability, wV โดยทั่วไปช่ังอย่างน้อย 6 ครั้ง ควรใช้ตุ้มน้ าหนักช้ินเดยีว วาง
ต าแหน่งเดิมตรงกลางของจานช่ัง 

เครื่องช่ังแบบ Single range ใช้ตุ้มน้ าหนัก  P , มีค่าอยู่ระหว่าง MaxPMax 1.0   
ซึ่งในท่ีนี้ก าหนดให้ใช้ตุ้มขนาดน้ าหนัก 50 g 
 

2) Adjustment error close to max 

การหาค่า Adjustment error close to max, 0A เพื่อหาค่าผลต่างของน้ าหนักใกล้เคียงกับค่าสูงสุด 
ที่เครื่องช่ังสามารถอ่านได้ตุม้น้ าหนักท่ีใช้ในการทดสอบ 
 0P , ควรมีค่าอยูร่ะหว่าง MaxPMax 8.0  และควรเป็นตุ้มช้ินเดียว  
ซึ่งในท่ีนี้ก าหนดให้ใช้ตุ้มขนาดน้ าหนัก 200 g 

 

 

 

 

  

1 

2 
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5 

ต ำแหน่งวำงบนจำนช่ัง 
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3) Accuracy 

เพื่อหาผลต่างของตุ้มน้ าหนักที่เครือ่งช่ังอ่านได้กับค่า Conventional mass ของตุ้มน้ าหนัก โดยวัด 5 
ครั้ง ท่ี tare load ต่างๆกัน และต าแหน่งของตุ้มน้ าหนักที่วางควรวางตรงกลางจานช่ัง 
 

4) Off-center loading (Eccentricity) 
เป็นการทดสอบเพื่อหาความแตกต่างของน้ าหนักที่ช่ังได้ในต าแหน่งข้างเคียงกับต าแหน่งตรงกลางของ
เครื่องช่ัง 
 

5) Effect of temperature variation 
ต้องท าการวัด และบันทึกอุณหภมูิ ความช้ืนสมัพัทธ์ และความดันบรรยากาศ ที่เปลีย่นแปลงระหว่าง
ท าการสอบเทียบ 
 

10. การรายงานผลการวัด 
10.1 กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูลโดยทัว่ไป ข้อมูลทางเทคนิค และการรายงานความไม่แน่นอนในการวัด ลงใน

แบบฟอร์มรายงาน ตามตัวอย่างในภาคผนวก  ก 
10.2 แหล่งที่มาของความไม่แน่นอนแสดงไว้ดังตัวอย่างในภาคผนวก ข หรือแบบฟอร์มของทางผู้เขา้ร่วม

เปรียบเทยีบผลการวัด  
10.3 กรุณาส่งรายงานข้อมลูผลการวดัทั้งหมดมาถึง บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ทีอ่ีเมล:์ 

chatree.k@irpc.co.th ภายใน 14 วันหลังจากเสร็จสิ้นการวดั จากนั้นส่งรายงานผลการวัดอยา่งเป็น
ทางการเป็นเอกสาร โดยเซ็นต์ชื่อก ากับทุกหน้า 
 

11. การประเมินความไม่แน่นอนของการวัด 
UKAS Lab14 
ความไม่แน่นอนจะต้องถูกพิจารณาตามหลักการที่ตีแผ่ใน M3003 (Expression of Uncertainty and 
Confidence in Measurement) ดงันั้นผู้เข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลการวัดต้องมีการประเมินความไม่แน่นอน
ของการวัดอย่างน้อยปริมาณที่มีอิทธิพลต่อความไม่แน่นอนของการวัดที่แสดงในภาคผนวก ข. จะต้องถูกน ามา
พิจารณา และต้องรายงานความไม่แน่นอนของการวัดทุกค่าที่ท าการวัดด้วย 
 
DKD-R-7-1 
ความไม่แน่นอนจะต้องถูกพิจารณาตามหลักการที่ตีแผ่ใน DKD-R 7-1, Issue 1998: (Calibration of non-
automatic electronic weighing instruments) ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการเปรยีบเทียบผลการวัดตอ้งมีการประเมนิ
ความไม่แน่นอนของการวัดอย่างน้อยปริมาณที่มีอิทธิพลต่อความไม่แน่นอนของการวัดที่ แสดงในภาคผนวก ข. 
จะต้องถูกน ามาพิจารณา และต้องรายงานความไม่แน่นอนของการวัดทุกค่าท่ีท าการวัดด้วย 
 
 
 
 
 

mailto:chatree.k@irpc.co.th
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12. การประเมินผลการวัดของผู้เข้าร่วมโครงการ 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)จะท าการประเมินผลการวัดของผูเ้ข้าร่วมโครงการตามมาตรฐานISO/IEC 17043 
โดยค่าอ้างอิงจากการวดัของโครงการจะน ามาจากค่าที่ มววัด 9 ครัง้และหาค่าเฉลี่ยและในส่วนของ บริษัท ไออาร์
พีซี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานโครงการ จะเป็นหน่วยงานท่ีเข้าร่วมเปรียบเทยีบผลการวัด
หน่วยงานท่ี 1 จะท าการประเมินผลการวัดเทียบกับ มว (ค่าอ้างอิงมาจากการวดัตอนแรกของวงรอบแรก) และจะ
ประเมินผลระหว่าง 2 หน่วยงานโดย มว 
 

13. เอกสารอ้างอิง 
[1]  OIML R 111-1, International RecommendationWeight of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, 

M2, M2-3 and M3 Part 1, Metrological and Technical Requirements, Edition 2004 (E) 
[2] UKAS Lab 14, Calibration of weighing Machines 
[3] DKD-R 7-1 Issue 98, Calibration of non-automatic electronic weighing instruments 
[4] M3003 Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement 
[5] ISO/IEC 17043 Conformity assessment-General requirements for proficiency testing 2010. 
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ภาคผนวก ก. 
 
 

Measurement Report of  
Inter-laboratory comparison on mass measurement MM 07 

ForCalibration by UKAS Lab14 method 
 
Artifact:   _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ 
 

Manufacturer   :  _ _ _ __ _ _ _ 
Model   : _ _ _ __ _ _ _ 
Serial number  : _ _ _ __ _ _ _ 
Range/Capacity  : _ _ _ __ _ _ _ 
Readability  : _ _ _ __ _ _ _ 
 

 
Laboratory name : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Address : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Measurement period: from ………………………………………….. to ……………………….………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

Measured by:       Checked by: 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
(                                )     (                                ) 
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Reference Standard Weight Information (MM07) 
 

Manufacturer …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Class …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Serial number …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Calibration date …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Due date …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Traceability …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Environment Instrument Information (MM07) 
 

Manufacturer …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Model …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Serial number …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Calibration date …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Due date …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Traceability …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตารางบันทึกผล (MM07) 

สภาวะแวดล้อม อุณหภูมิ  
(0C) 

ความช้ืนสัมพัทธ ์
(%RH) 

ก่อนการสอบเทียบ   
หลังการสอบเทียบ   

 
1) Repeatability  ขนาดตุ้มน้ าหนัก 200 g 

 
ช่ังครั้งท่ี น้ าหนักที่อ่านได้ (g) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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2) Departure of indication from nominal value 

 

จุดในการวัด น้ าหนักที่ใช้ 
ค่าน้ าหนักท่ีอ่านได ้

ค่าเฉลี่ย 
ค่าแก ้

Correction ช่ังครั้งท่ี 1 ช่ังครั้งท่ี 2 ช่ังครั้งท่ี 3 

1 10 mg      
2 50 mg      
3 100 mg      
4 500 mg      
5 10 g      
6 20 g      
7 50 g      
8 100 g      
9 150 g      
10 200 g      

 
 
3) Off-center loading (Eccentricity)  ขนาดตุ้มน้ าหนัก 100 g 

 

ต าแหน่งในการช่ัง น้ าหนักที่อ่านได้ (g) ค่าเฉลี่ย 
(g) 

ค่าความแตกต่าง 
เทียบกับต าแหน่งที่ 1 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

1      
2      
3      
4      
5      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

1 

2 

3 4 

5 

ต ำแหน่งวำงบนจำนช่ัง 
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Measurement Report of  
Inter-laboratory comparison on mass measurement MM 07 

For Calibration by DKD-R 7-1 method 
 
Artifact:   _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ 
 

Manufacturer   :  _ _ _ __ _ _ _ 
Model   : _ _ _ __ _ _ _ 
Serial number  : _ _ _ __ _ _ _ 
Range/Capacity  : _ _ _ __ _ _ _ 
Readability  : _ _ _ __ _ _ _ 
 

 
Laboratory name : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Address : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Measurement period: from ………………………………………….. to ……………………….………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Measured by:       Checked by: 
 
 
………………………………………      ……………………………………… 
(                                )     (                                 ) 
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Reference Standard Weight Information (MM07) 
 
 

Manufacturer …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Class …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Serial number …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Calibration date …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Due date …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Traceability …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Environment Instrument Information (MM07) 
 

Manufacturer …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Model …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Serial number …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Calibration date …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Due date …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Traceability …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตารางบันทึกผล(MM07) 
 

สภาวะแวดล้อม อุณหภูมิ  
(0C) 

ความช้ืนสัมพัทธ ์
(%RH) 

ก่อนการสอบเทียบ   
หลังการสอบเทียบ   

 
1) Repeatability  ขนาดตุ้มน้ าหนักที่ใช้ 50 g 

 
ช่ังครั้งท่ี น้ าหนักที่อ่านได้ (g) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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2) Adjustment close to max                ขนาดตุ้มน้ าหนักที่ใช้ 200 g ; (n=0) 

 
3) Accuracy ประเภทเครื่องช่ัง   …………………………………… 

จ านวน Scale Interval  …………………………………… 
 
 

รอบในการชั่ง Tare Load 
 (Ti) 

Test Load 
 

ค่าน้ าหนักจาก 
Certificate  (Pi) 

น้ าหนักที่อ่านได้ (g) 
(Wi) 

Ai 
( Ai = Wi – Pi ) 

ai 
(ai = Ai / Pi) 

n = 0 0 g 200 g     
n = 1 0 g 50 g     
n = 2 50 g 50 g     
n = 3 100 g 50 g     
n = 4 150 g 50 g     
n = 5 50 g 50 g     

    ค่าเฉลี่ย  
    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

Note: การค านวณหาคา่ En – Ratio จะใช้ค่าที่ n = 0 (200 g) และ n = 1 (50 g) 
 
 

4) Off-center loading (Eccentricity) ขนาดตุ้มน้ าหนักที่ใช้ 100 g 
 

ต าแหน่งในการช่ัง น้ าหนักที่อ่านได้ (g) 
1  
2  
3  
4  
5  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 

 

 

 

  

1 

2 
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ต ำแหน่งวำงบนจำนช่ัง 
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ภาคผนวก ข. 
 

Main Uncertainty component for UKAS Lab14 
 
ค านวณค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเครื่องช่ัง โดยมีแหล่งทีม่าของ Budget โดยใช้วิธีการค านวณตาม  
M3003: The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurementเป็นแนวทางในการค านวณ โดย
มี Source of uncertainty อย่างน้อย 6 Budget ดังนี ้
 
1. การประเมินค่าความไม่แน่นอนท่ีเกิดจาก Calibration of standard weight, (Ws )  

2. การประเมินค่าความไม่แน่นอนท่ีเกิดจาก Drift since last Calibration, ( Ds  ) 

3. การประเมินค่าความไม่แน่นอนท่ีเกิดจาก Digital rounding error (at zero), ( 0dI )  

4. การประเมินค่าความไม่แน่นอนท่ีเกิดจาก Digital rounding error (for indicated value), ( dI )  

5. การประเมินค่าความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากแรงพยุงตัวของอากาศ Air buoyancy, ( bA )  

6. การประเมินค่าความไม่แน่นอนท่ีเกิดจาก Repeatability of Balance, ( RI )  

7. ค านวณองศาแห่งความอิสระ (Effective degree of freedom, effv ) 

 

ตัวอย่างตารางแจกแจงค่าความไม่แน่นอน 

Quantity Source of uncertainty Standard 
uncertainty 

Probability 
distribution 

Sensitivity 
coefficient 

Uncertainty 
contribution 

sW  Calibration of Standard weight     

sD  Drift since last calibration     

0dI  Digital rounding error (at zero)     

dI  Digital rounding error (indicated value)     

bA  Air buoyancy (1 ppm of nominal value)     

RI  Repeatability of indication     
 Combined uncertainty     

 Expanded uncertainty     

 Effective degree of freedom, effv      

 Reported uncertainty, normal ( k = …….. )   
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Main Uncertainty component for DKD-R-7-1 
 
ค านวณค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเครื่องช่ัง โดยมีแหลง่ที่มาของ Budget โดยใช้วิธีการค านวณตาม 
DKD-R-7-1, Issue 98: (Calibration of non-automatic electronic weighing instruments) เป็นแนวทางใน
การค านวณ ดังนี ้

 

1. การประเมินค่าความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการท าซ้ า Variance of repeatability,  wV  
2SDVw       = …………………………. 

 

2. การประเมินค่าความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากผลของตุ้มน้ าหนักที่ใช้ในการสอบเทียบ, kV  
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3. การประเมินค่าความไม่แน่นอนเนือ่งมาจาก Accuracy,  aV วิธีการค านวณเครื่องช่ังแบบSingle-range 
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4. การประเมินค่าความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากค่า Off-center loading (Eccentricity),  eV  

eV 2
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E   = …………………………. 

 

5. การประเมินค่าความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากค่า Rounding error, 
rV วิธีการค านวณเครื่องช่ังแบบ Single-

range 









 2
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d    = …………………………. 

6. การประเมินค่าความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากผลของอุณหภมูิที่เปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการสอบเทียบ 

Effect of temperature,   tV  โดยมีค่าความแปรปรวนของอุณหภูม ิ
2
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7. การประเมินผลค่าความไม่แน่นอนรวมมีการพิจารณาค่าของ a เครื่องช่ังแบบ Single rangeที่มี Scale 
intervals > 1,000,000 ช่อง และ Scale interval; d ≤ 0.01 mg ต้องพิจารณาตามรายละเอียดต่อไปนี ้

- มีค่าของ ค่าน้ าหนักจากใบ Certificate ที่ใช้ในการชั่งในแต่ละรอบการช่ัง ( iP  ) ใน 
ขั้นตอนการท า Accuracy มีค่า < 100 g หรือไม ่

- ค่า Relative Uncertainty ของค่าน้ าหนักจากใบ Certificate ที่ใช้ในการช่ังในแต่ละรอบการชั่ง  

( iP ) ในขั้นตอนการท า Accuracy มีค่า > ค่า Relative Uncertainty ค่าน้ าหนักจากใบ 

Certificate ของตุ้มน้ าหนักที่ใช้สอบเทียบ Adjust Error Close to Max ( 0P ) หรือไม ่
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- พิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑค์รบ จึงน าค่าความสมัพันธ์ (Relative) ของน้ าหนักที่ใช้ในขั้นตอน

การท า Adjust Error Close to Max ( 0a  ) แทนค่า ของ a   ในสมการการหาผลรวมของค่าความ
ไม่แน่นอนแต่หากไม่ครบตามหลักเกณฑ์ข้างต้นให้ใช้ค่า a แทน 
 
ค่าความไม่แน่นอนรวม 
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0   = …………………………. 

 

ตัวอย่างตารางแจกแจงค่าความไม่แน่นอน 

Quantity Source of uncertainty Standard 
uncertainty 

Probability 
distribution 

Sensitivity 
coefficient 

Uncertainty 
contribution 

wv  Repeatability of wt. process     

rv  Rounding error     

kv  Adjust error close to max.     

av  Accuracy     

ev  Off center loading     

tv  Temperature effect     

a  Relative     

 Combined uncertainty     
 Expanded uncertainty     
 Reported uncertainty, normal (k=2)     

 
 


