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F2202-3/09-04-59 

วนัที ่(Date) :   ……………………………………………………

เลือกวิธีวิเคราะห ์(Test) / เลือก LOD (Limit of Detection) 0.01% 0.1%

Qualitative (QL) QL + RRS QL + Cry9C

Quantitative (QT) อื่นๆ เพิม่เตมิ (Other) …………………………………………………………...…………..

ที่อยู่ส ำหรบัออกใบเสร็จรบัเงนิ (Address for Official Receipt) ปกติ  ไมป่กติ

ชื่อลูกคา้ (Name)   ………..………………….………........…………………………...…………...………………………………………

ทีอ่ยู่ (Address)   …………………….……..…...……......…..…..…………………………....…………………………………..

……………..……………..…..…......................……………  Tel. / Fax  …………….…………………….………………………….

ที่อยู่ส ำหรบัใบ Test Report (ภำษำองักฤษเทำ่นั้น) (Address for Test Report (English))

Customer   ………………………….……........……………...……....….………………………………………………………………….

Address  …………..………...…..…..........………….………………………………………...………………………………………….

……………..……………..…..…......................……………  Tel. / Fax  …………….…………………….………………………….

ที่อยู่ส ำหรบัส่งผลวิเครำะห ์(Address for sent Test Report)

ชื่อ/ทีอ่ยู่ (Name/Address)  ................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………...………..………………………..……..…..…...................

Tel. ……………………...……………………..E-mail  ………………………………………………………...………......………...…..

ล  าดบัที่ ชนิดตวัอย่าง ปริมาณ

No. Organism ตวัอย่าง

การคนืตวัอย่าง (Sample Return) รบัคนื (Return) จ านวนตวัอย่าง วนัส่งผล :

ไมร่บัคนื (No return) ( Total sample) .............................

ชื่อผูส่้ง (Sender) : ……………………………………………………………..

หมายเหต ุ(Remark)  

ผูร้บัตวัอย่าง

Description  (Sample name/Sample code) Amount Lab number

รายละเอียด (ชื่อตวัอย่าง/รหสัตวัอย่าง) น า้หนกัตวัอย่าง เลขทีต่วัอย่าง

วนัทีร่บังาน (ส่งตวัอย่างเขา้ทดสอบ)

SR&I No. 

ใบรบัตวัอย่ำง GMO (Sample received and Inspection)

ส าหรบั DNATEC (DNATEC only)

วนัทีร่บัตวัอย่าง

  สภาพและลกัษณะตวัอย่าง

วนัทีอ่อกใบเสนอราคา

เลขที่ใบเสนอรำคำ

 



                    หอ้งปฏบิตักิารดเีอน็เอเทคโนโลยี F0501-0/22-01-59

No. ………….…………

1) วธิกีารทดสอบ วธิปีกตขิองทางหอ้งปฏบิตักิาร วธิเีฉพาะ..........................................................

2) ระยะเวลาทีต่อ้งการผล ภายใน……………..…วนั

3) การแจง้ผล   ไมต่อ้งการ ตอ้งการใหแ้จง้โดย

ทางโทรศพัท ์(tel) …………….……………… วนัทีก่าํหนด ……...………… วนัทีแ่จง้* ……….....………..

ทางโทรสาร (fax) ………………..…………… วนัทีก่าํหนด …...…………… วนัทีแ่จง้* …...……..………..

4) การส่งผล รบัดว้ยตวัเอง ทางไปรษณีย์ ทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส(์E-mail)

วนัทีก่าํหนด……………….. วนัทีส่่ง*……...….……………

1) วธิกีารทดสอบ สามารถทาํได ้ ไมส่ามารถทาํได ้

2) ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดสอบ ภายใน……………....…………วนั

3) ความพรอ้มของบคุลากร

สามารถทาํได ้เพราะ ไดร้บัการฝึกอบรม และไดร้บัมอบหมายใหท้าํการทดสอบ

ไมส่ามารถทาํได ้เพราะ        ยงัไมไ่ดร้บัการฝึกอบรม       ยงัไมไ่ดร้บัมอบหมาย

4) ความพรอ้มของเครื่องมอื

มคีวามพรอ้ม เพราะสภาพดแีละสอบเทยีบแลว้

ไมม่คีวามพรอ้ม เพราะ        เครื่องมอืไมค่รอบคลมุช่วงการทดสอบทีต่อ้งการ

       ไมม่เีครื่องมอื       ไมไ่ดส้อบเทยีบ     เครื่องมอืเสยี

5) สรุปความพรอ้มรบังาน พรอ้ม ไมพ่รอ้ม

6) หมายเหต ุ………………………………..………………………………………………………………………………………………………..  

สว่นที่ 3  สรุปผลการทบทวนคาํขอ

สาํหรบัผูข้อรบับรกิาร ยอมรบัการใหบ้รกิาร ไมย่อมรบัการใหบ้รกิาร 

รายละเอยีด …………………………………………….………………………………………………………………………..………………..

ผูข้อรบับรกิารรบัทราบ

ผูข้อรบับรกิารกรอกเอง 

หมายเหต ุ: กรณีทีผู่ข้อรบับรกิารรบัทราบหรอืไมไ่ดก้รอกขอ้มลูดว้ยตนเอง ใหพ้นกังานลูกคา้สมัพนัธเ์ป็นผูล้งนามแทนผูข้อรบับรกิารได ้

(ลงชื่อ) ………………………..……...………. พนกังานลูกคา้สมัพนัธ์

 วนัที ่…………….……..…….   

สว่นที่ 2  สาํหรบัพนกังานหอ้งปฏบิตักิารฯ

การทบทวนคาํขอ

สว่นที่ 1  สาํหรบัผูข้อรบับรกิาร (ยกเวน้ * สาํหรบัพนกังานลูกคา้สมัพนัธ)์

(ลงชื่อ) …………………..………...……….. ผูข้อรบับรกิาร

วนัที ่…………….……..…….   

(                                         )

(                                         )
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