
ใบค ำขอใชบ้ริกำรสอบเทียบ / ปรับเทียบ และระบุควำมเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด

 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) สาขาที ่00001
 สายงานบริการ 3 : บริการสอบเทยีบและทดสอบเคร่ืองมือวัด

   534/4 ซ.พฒันาการ 18  ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250   เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0993000132246
 โทร. 0-2717-3000-24  ตอ่ 82   โทรสาร.0-2719-9484  E - Mail : tpa_cal@tpa.or.th

วนัที ่
เรื่อง ขอใชบ้รกิารสอบเทยีบและทดสอบเครื่องมือวดั  ส่งเคร่ืองมือเองที่ ส.ส.ท  บริการรับ-ส่ง
เรยีน ผูอ้  านวยการสมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่ น)

ขา้พเจา้ช่ือ :                              ช่ือผูอ่ื้นทีต่ดิตอ่ได ้ : แผนก :
โทรศพัท ์:              โทรสาร : E-mail. :

บรษัิท : เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี : 
ทีอ่ยู ่  : จงัหวดั : รหสัไปรษณีย ์:

บรษัิท :
ทีอ่ยู ่  :

รายการเคร่ืองมือมีดงันี้

Manufacturer Model Serial No. ID. No. Calibration Point / Refer. Certificate No. Tolerance Limit / Specification Limit (TL)
ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเคร่ือง รหัสประจ าเคร่ือง จุดทีต่้องการสอบเทียบ / หมายเลข Cert. เดิม เกณฑก์ารยอมรับ ** ยอมรับ (yes/no) ตรวจโดย วันที่

กรุณาระบเุกณฑก์ารยอมรบั เลอืกกฎการตดัสนิและการระบคุวามเป็นไปตามขอ้ก าหนด ดงันี ้                             (รายละเอียด Choice  ในหนา้ 2)   กรณีเลอืก Choice 2  กรุณาก าหนดรายละเอียดกฎการตดัสนิและการ

ระบคุวามเป็นไปตามขอ้ก าหนดทีป่ระสงคจ์ะใช ้คอื :
** เกณฑก์ารยอมรบัส  าหรบัการสอบเทยีบ / ทดสอบเครือ่งมือวดัทางการแพทย ์อา้งอิงตามเอกสารของ สสท ( AT-24 : เกณฑก์ารยอมรบัและกฎการตดัสนิการเป็นไปตามขอ้ก าหนด )

ลายเซน็ผูมี้สิทธล์งนาม   : ลายเซน็ผูมี้สิทธล์งนาม   :
   ช่ือ - สกุล (ตัวบรรจง)   :

       วันที ่  :        วันที ่  :

หมายเหตุ : กรุณาส่งเอกสารกลับมาที ่E-mail : tpa_cal@tpa.or.th หรือ Fax.: 0-2719-9484 กรณีสอบเทยีบ / ปรับเทยีบและระบุความเป็นไปตามข้อก าหนดกรุณาส่งใบค าขอใช้บริการก่อนส่งเคร่ืองมืออย่างน้อย 7 วัน 

   ช่ือ - สกุล (ตัวบรรจง)   :

Instrument Name
ช่ือเคร่ืองมือ

พรอ้มทัง้ให ้สมาคมฯ รายงานผลตามคา่ทีว่ดัได ้และยินยอมช าระคา่บรกิารใหก้บัสมาคมฯตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กิดขึน้จรงิ ในนามสมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) (สสท) ขา้พเจา้เหน็ดว้ยกบัขอ้มลูทีร่ะบไุวข้า้งตน้

   ใบเสนอราคา         บริการ On-Site 

ช่ือและที่อยู่ (ภาษาไทย) ส าหรับออกใบก ากับภาษี (Invoice)

ช่ือและที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) ของบริษัทที่ต้องการให้ระบุในใบรับรองผลการสอบเทียบ (Certificate)

Item
ทบทวนเกณฑก์ารยอมรับ (สสท เทา่น้ัน) 

ขา้พเจา้ขอยืนยนัเกณฑก์ารยอมรบั กฎการตดัสนิและการระบคุวามเป็นไปตามขอ้ก าหนดตามขอ้ความทีแ่จง้ไวข้า้งบน ส าหรบัสมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น)

Choice 1 Choice 2

ใบค ำขอใช้บริกำร
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Choice 1 : Non-binary statement with guard band ( w=1 U )
Statement of conformity are reported as :
o Pass - the measured result is below the acceptance limit,  AL = TL - w. The specific false accept risk is up to 2.5%.
o Condition Pass - the measured result is inside the guard band and below the tolerance limit, in the interval

[TL - w, TL]. However, a portion of the expanded measurement uncertainty intervals exceeded tolerance.
When the measured result is close to the tolerance, the specific false accept risk is up to 50%.

o Condition Fail - the measured result is above the tolerance limit but below the tolerance limit  added to the guard
band, in the interval [TL, TL +  w]. However, a portion of the expanded measurement uncertainty intervals were in
tolerance. When the measured result is close to the tolerance, the specific false reject risk is up to 50%.

o Fail - the measurement result is above the tolerance limit added to the guard band, TL +  w. The specific false
reject risk is up to 2.5%.

Tolerance Limit  (Specification Limit) provided by customer
The user should determine conformity, when Condition Pass or Condition Fail are indicated base upon the desired 
rule of, Non-binary statement with Guard Band.

Tolerance Limit (TL) (Specification Limit) : specified upper or lower bound of permissible values of property.
Acceptance Limit (AL) : specified upper or lower bound of permissible measured quantity values
Guard band (w) : interval between a tolerance limit and a corresponding limit where length, 

Choice 2 : Other rules, Not withstanding the above, should customer want to use another decision rule, please inform TPA 
which rule customer wishes to use.

Base on ISO/IEC 17025: 2017 requirements, TPA will report a statement of conformity upon customer requests and gives 
specification limits by using decision rules and statements of conformity as ILAC-G8:09/2019 as outlined below: 

ใบแนบค ำขอรับบริกำร : กำรระบุควำมเป็นไปตำมข้อก ำหนด
 Attachment : Statements of Conformity

อา้งอิงตามขอ้ก าหนด ISO/IEC 17025 : 2017 สสท จะรายงานผลการสอบเทยีบหรอืทดสอบ โดยระบคุวามเป็นไปตามขอ้ก าหนดเม่ือ
ลกูคา้รอ้งขอและแจง้เกณฑก์ารยอมรบัโดยใชก้ฎการตดัสินและการระบคุวามเป็นไปตามขอ้ก าหนดตามเอกสาร ILAC-G8 ; 09/2019  ดงันี ้
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