
บริษทั  แคลเิบรชั่น แลบอราทอรี จํากดั

2/10-11,14, 55 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-578-0353 แฟกซ์ 02-578-2672 อีเมล sale@cal-laboratory.com

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

วนัที่:

ชื่อผู้ตดิต่อ: เบอร์ตดิต่อ: อเีมล:

ชื่อบริษัท:                                                                           

ี่ ่

แบบฟอรมขอใบเสนอราคา

ทีอยู่บริษัท:   

☐ สอบเทียบในหอ้งปฏิบตัิการ (In Lab)      ☐ สอบเทียบนอกสถานที่ (Onsite)
หมายเหตุ หากลูกค้ามีช่วงวนัที่ที่ต้องการโปรดระบุ (ช่วงวนัที่ที่ต้องการ: )

ลาํดบั จํานวนจุดสอบเทียบ Accreditationรุ่นยีห่้อ/บริษัทผู้ผลติชื่อเครื่องมือ

Tolerance Limit/

หมายเหตุเกณฑ์การยอมรับ

ประเภทบริการ:

No. สมอ. ANAB Quantity

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

Calibration PointsModelBrand/MakerInstrument Name
Tolerance Limit/ 

MPE.
Remarks

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐☐ ☐

หมายเหตุ

1. หากลกูคา้ไม่ไดร้ะบุขอ้มูล จุดสอบเทียบและ Accreditation จะดาํเนินการสอบเทียบตามมาตรฐานของทางบริษทั  แคลิเบรชัน่ แลบอราทอรี จาํกดั
2. หากลกูคา้มีการกาํหนดเกณฑก์ารยอมรับของเครื่องมือ โปรดระบุลงในคอลมัน์ เกณฑ์การยอมรับ
3. หากลกคา้มี ความต้องการอืน่ๆ เพิ่มเติม โปรดระบ

ื่ ความต้องการอนืๆ :

ลงชื่อผูข้อใบเสนอราคา:
วนัที่: /             /
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