เงื่อนไขการให้ บริการสอบเทียบ
ห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ
ศูนย์พฒั นาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มีความพร้อมและยินดีให้บริ การการสอบเทียบเครื่ องมือวัดอุณหภูมิดงั รายการในตารางข้างล่าง
ทั้งนี้
ห้องปฏิบตั ิการ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริ การการจ้างเหมาช่วงงานสอบเทียบด้านอุณหภูมิในรายการที่ปรากฏเครื่ องหมาย
* ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพตามข้ อกาหนด มอก. 17025 – 2548
รายการ

ชนิดและประเภทของ
เครื่องมือ

พิสัย

1.*

Liquid in Glass
Thermometer
(Total Immersion)

-20oC
ถึง
200 oC

2.*

Liquid in Glass
Thermometer
(Partial Immersion)

-20oC
ถึง
200 oC

3.*

4.*

Digital Thermometer with -39oC
Sensor Thermocouple
ถึง
Type K, T
200 oC
Digital Thermometer with -39oC
Sensor Resistance
ถึง
Temperature detector
200 oC

ระยะเวลา
สอบเทียบ
14

14

14

14

5.*

Retort Thermometer
90oC
(MIG Thermometer) Type ถึง
straight
130 oC

14

6.*

-39oC
ถึง
200 oC

14

Dial Thermometer

7.

Thermocouple probe

8.

Resistance Thermometer
Detector(RTD)

AICL-PM18-App01/04-230517

-39oC
ถึง
200 oC
-39oC
ถึง
200 oC

14

20

วิธีการ
In-house method : AICL-PM16-C01
based on ASTM E77-98 by
comparison with Standard
Thermometer
In-house method : AICL-PM16-C02
based on ASTM E77-98 by
comparison with Standard
Thermometer
In-house method:AICL-PM16-C03 by
comparison with Standard
Thermometer
In-house method:AICL-PM16-C04 by
comparison with Standard
Thermometer
In-house method : AICL-PM16-C05
based on ASTM E77-98 by
comparison with Thermometer
Standard
In-house method :AICL-PM16-C06
based on ASTM E77-98 by
comparison with Thermometer
Standard
In-house method :AICL-PM16-WI03
based on ASTM E220-02 by
comparison with Thermometer Standard
In-house method :AICL-PM16-WI04
based on ASTM E644-04 by
comparison with Thermometer Standard

ค่ าบริการ
สอบเทียบ
ปรับเทียบ
(บาท/Range) (บาท/Range)
450 + (200 X
จุดสอบเทียบ)

-

450 + (200 X
จุดสอบเทียบ)

-

450 + (200 X 700 + (200 X
จุดสอบเทียบ) จุดสอบเทียบ)
450 + (200 X 700 + (200 X
จุดสอบเทียบ) จุดสอบเทียบ)
450 + (200 X 700 + (200 X
จุดสอบเทียบ) จุดสอบเทียบ)

450 + (200 X 700 + (200 X
จุดสอบเทียบ) จุดสอบเทียบ)
450 + (200 X
จุดสอบเทียบ)

-

450 + (200 X
จุดสอบเทียบ)

-
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รายการ

ชนิดและประเภทของ
เครื่องมือ

พิสัย

ระยะเวลา
สอบเทียบ

9.

Temperature Bath

-39oC
ถึง
420 oC

10.

Dry Block Calibrator

-39 ถึง
420

20

11.

Water Bath, Incubator ,
Hot Air Oven

30 ถึง
200

14

12.

Standard Thermometer
(Accuracy ดีกว่า 0.1 oC)

-39 ถึง
200

20

20

วิธีการ
In-house method : AICL-PM16-WI05
based on ASTM E7147 by comparison
with Thermometer Standard
In-house method: AICL-PM16-WI05
based on ASTM E147 by comparison
with Thermometer Standard
In-house method : AICL-PM16-WI05
based on ASTM E147by comparison
with Thermometer Standard
Based on Type of Equipment

ค่ าบริการ
สอบเทียบ
ปรับเทียบ
(บาท/Range) (บาท/Range)
1,500 + (200
950 + (200 X
X จุดสอบ
จุดสอบเทียบ)
เทียบ)
1,500 + (200
950 + (200 X
X จุดสอบ
จุดสอบเทียบ)
เทียบ)
600 + (250 X 900 + (200 X
จุดสอบเทียบ) จุดสอบเทียบ)
1,450 + (380
X จุดสอบ
เทียบ)

2,000 + (200
X จุดสอบ
เทียบ)

หมายเหตุ กรณีมกี ารปรับเทียบระยะเวลาสอบเทียบจะเป็ น 2 เท่ าของระยะเวลาสอบเทียบทีแ่ จ้ งไว้ ในเงือ่ นไขข้ างต้น
ข้ อตกลงเพิม่ เติม
1. เครื่ องมือที่ส่งมาสอบเทียบ/ปรับเทียบ ต้องมีการบรรจุดว้ ยวัสดุและภาชนะที่เหมาะสม
2. เครื่ องมือที่นามาสอบเทียบต้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
3. เมื่อพบว่าเครื่ องมือลูกค้ามีขอ้ บกพร่ องระหว่างการสอบเที ยบทาง ห้องปฏิบตั ิการสอบเที ยบขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมบางส่ วน
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
4. ลูกค้าจะต้องมารับเครื่ องมือภายใน 15 วัน นับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ ถ้าลูกค้าไม่มาชาระค่าสอบเทียบภายในระยะเวลาที่ กาหนด
ห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบขอสงวนสิ ทธิ์การคิดค่าดูแลรักษาเครื่ องมือของท่านตามความเหมาะสม
5. ลู ก ค้าจะต้อ งมารั บ เครื่ อ งมื อ ภายใน 60 วัน นับ จากวัน ที่ ร ะบุ ใ นใบแจ้ง หนี้ หากไม่ ม ารั บ เครื่ อ งมื อ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด
ห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเครื่ องมือขายทอดตลาด หรื อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็ นการชดใช้ค่าบริ การ
6. ห้องปฏิบตั ิการสอบเที ยบ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ อาจเกิดขึ้นจากการนาเครื่ องมือที่ผ่านการสอบเทียบจากห้องปฏิ บตั ิการไปใช้งาน
หรื อการนารายงานผลการสอบเทียบหรื อรายงานผลการวัดไปใช้นอกเหนื อจากที่ได้ระบุไว้ในรายงานของห้องปฏิบัติการ นอกจากนั้น
รายงานผลการวัดซึ่งออกโดยห้องปฏิบตั ิการไม่ได้หมายความว่า ห้องปฏิบตั ิการรับรองเครื่ องมือหรื อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
7. ลูกค้าต้องไม่อา้ งอิงรายงาน เนื้อหาของรายงาน หรื อเอกสารอื่นไดที่ออกในนาม “ห้องปฏิบตั ิการ” ไม่วา่ จะโดยตรงหรื อทางอ้อมก็ตาม
ในการโฆษณาหรื อเปิ ดเผยต่อสาธารณชน นอกจากจะมีหนังสื อยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากห้องปฏิบตั ิการ
8. ห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบจะไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าของการให้บริ การ
9. ห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบ จะดาเนินการสอบเทียบเครื่ องมือวัดของลูกค้าอย่างระมัดระวังที่สุด กรณี เกิดเหตุสุดวิสัย ห้องปฏิบตั ิการสอบ
เทียบทาเครื่ องมือวัดของลูกค้าชารุ ด หรื อเสี ยหาย ห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบจะดาเนิ นการชดให้ค่าเสี ยหายให้กบั ลูกค้าไม่เกินมูลค่าการ
บริ การสอบเทียบ/ปรับเทียบของรายการเครื่ องมือนั้น ๆ แต่ไม่เกินกว่า 2,000 บาท
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