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1) ชือ่บรษิทัน ำสง่ 5) อำ้งองิใบเสนอรำคำเลขที่ 6) กรณีนอกสถำนที่

Customer name :   Ref.quote no. : Onsite /  NFI Only :

ทีอ่ยู่
Address :

2) ส ำหรบัรำยงำนผล เหมอืนทีอ่ยูด่ำ้นบน 1)
Report name (Eng Only) : Same as above 1) คน/วนั

ทีอ่ยู ่
Address (Eng Only) : บาท

3) ส ำหรบัใบเสร็จรบัเงนิ เหมอืนทีอ่ยูด่ำ้นบน 1)
Bill name : Same as above 1) บาท

ทีอ่ยู่ เหมอืนทีอ่ยูด่ำ้นบน 2)
Address : Same as above 2)

4) ชือ่-สกลุผูต้ดิตอ่ ต ำแหนง่ อเีมล ์ มอืถอื โทรศพัท์ โทรสำร
Contact person : Position : e-mail : Mobile: Tel. : Fax. :

รบัรอง

Acc. On site Inhouse

หมำยเหต/ุ Remarks :

ทบทวนขอ้ตกลง/Contact review : ส ำหรบัลกูคำ้/Customer Only VII) มอบหมำยงำนสอบเทยีบ/Distribute to :

a) รบั-สง่คนืเครือ่งมอื /Return Instrument b) จดัสง่ผลฉบบัจรงิ/Original report I) ก ำหนดสง่ผล/TAT :

สง่-ตนเอง-ผูแ้ทน รับคนื-ตนเอง-ผูแ้ทน/By Hand รับ-ตนเอง-ผูแ้ทน/By Hand (กรณุาโทรมาสอบถามกอ่นมารับผล)

สง่-NFI บรกิาร รับคนื-NFI บรกิาร/By NFI Delivery รับ-ไปรษณีย ์/EMS To Cust.name II) กำรใชบ้รกิำรสง่สอบเทยีบ/Sent to : ผูม้อบหมาย : วนัที ่:

สง่-ไปรษณีย์ รับคนื-ไปรษณีย/์By Mail (คดิคา่ใชจ้า่ย) รับ-ไปรษณีย ์/EMS To Report name ไมใ่ช ้ ใช ้

สง่-ขนสง่ รับคนื-ขนสง่/By Logistics(คดิคา่ใชจ้า่ย) รับ-ไปรษณีย ์/EMS To Bill name ผูรั้บค าขอ : วนัที ่: ผูส้อบเทยีบ : วนัที ่:

c) ขอ้ตกลง/Terms and Conditions

 วธิกีารสอบเทยีบอา้งองิตามวธิมีาตรฐาน ใบเสนอราคา/โบรชวัรร์ะบุ III) สภำพเครือ่งมอื/Condition : VIII) บนัทกึกำรประสำนงำนลกูคำ้/Contact records:

 เครือ่งมอืทีส่อบเทยีบตอ้งมสีภาพสมบรูณ์ หากพบวา่มขีอ้บกพรอ่งระหวา่งการสอบเทยีบ ปกติ ไมป่กติ

สถาบนัอาหาร ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่บรกิารทัง้หมดหรอืบางสว่น ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ IV) คูม่อืกำรใชง้ำน

 สถาบนัอาหาร จะรับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย ทีพ่สิจูนไ์ดว้า่เกดิขึน้จากความผดิพลาดของสถาบนัฯ จรงิ ไมม่ี ม ีจ านวน เลม่

โดยชดเชยไมเ่กนิคา่ใชจ้า่ยในการสอบเทยีบเครือ่งมอืนัน้ V) บรรจภุณัฑ์

 ไมม่บีรกิารดา้นการใหค้วามเห็นและการแปรผล ไมม่ี ม ีจ านวน กลอ่ง

 ช าระคา่บรกิารตามระเบยีบของสถาบนัอาหาร หรอืตามขอ้ตกลงเครดติ VI) สถำนทีเ่ก็บเครือ่งมอื/Storage no. :

ขา้พเจา้ยอมรับขอ้ตกลงขา้งตน้ On site In-house (Room 212)

ผูส้ง่เครือ่งมอื/Submitted by : วันที/่Date : ผูรั้บเครือ่งมอื : วนัที ่:

ส ำหรบัสถำบนัอำหำร/NFI use Only

ผูป้ฏบิัตงิาน

หมายเหตุ

หมำยเลขปฏบิตักิำร

NFI code for NFI Only

คา่พาหนะ

คา่ทีพั่ก

วนัที่

No.

Serial No.

รหสัเครือ่งมอืล ำดบั

No. Capacity

ชือ่เครือ่งมอื (ระบใุนใบ Cert.)

Instrument Name

ผูผ้ลติ

Manufacturer

รุน่ ควำมจุ

Detail

OT

Contact

VO MA TE PR

Cust. Date

จดุสอบเทยีบ

Calibration Point

Date

CH

ประเภทควำมละเอยีด

Resolution

หมำยเลขเครือ่ง

Model ID.No.

CALIBRATION REQUEST FORM 
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