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ห้ องปฏิบัตกิ าร ดีเอ็นเอ เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กาแพงแสน อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3435-5192, 98 / 0-3435-5195-6

ใบรับตัวอย่ำง GMO (Sample received and Inspection)
วันที่ (Date) : ……………………………………………………
สาหรับ DNATEC (DNATEC only)
เลือกวิธีวิเคราะห์ (Test) / เลือก LOD (Limit of Detection)
0.01%
0.1%
วันทีร่ บั ตัวอย่าง
Qualitative (QL)
QL + RRS
QL + Cry9C
สภาพและลักษณะตัวอย่าง
Quantitative (QT)
อื่นๆ เพิม่ เติม (Other) …………………………………………………………...…………..
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน (Address for Official Receipt)
ปกติ
ไม่ปกติ
ชื่อลูกค้า (Name) ………..………………….………........…………………………...…………...………………………………………
ทีอ่ ยู่ (Address) …………………….……..…...……......…..…..…………………………....…………………………………..
เลขที่ใบเสนอรำคำ
……………..……………..…..…......................…………… Tel. / Fax …………….…………………….………………………….
ที่อยู่สำหรับใบ Test Report (ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น) (Address for Test Report (English))
Customer ………………………….……........……………...……....….…………………………………………………………………. วันทีอ่ อกใบเสนอราคา
Address …………..………...…..…..........………….………………………………………...………………………………………….
SR&I No.
……………..……………..…..…......................…………… Tel. / Fax …………….…………………….………………………….
ที่อยู่สำหรับส่งผลวิเครำะห์ (Address for sent Test Report)
ชื่อ/ทีอ่ ยู่ (Name/Address) ................................................................................................................................
………………………………………………………………………………...………..………………………..……..…..…................... วันทีร่ บั งาน (ส่งตัวอย่างเข้าทดสอบ)
Tel. ……………………...……………………..
E-mail ………………………………………………………...………......………...…..
ลาดับที่
ชนิดตัวอย่าง
รายละเอียด (ชื่อตัวอย่าง/รหัสตัวอย่าง)
นา้ หนักตัวอย่าง
เลขทีต่ วั อย่าง
ปริมาณ
Amount
No.
Organism
Description (Sample name/Sample code)
Lab number
ตัวอย่าง

การคืนตัวอย่าง (Sample Return)

รับคืน (Return)
จานวนตัวอย่าง
วันส่งผล :
ไม่รบั คืน (No return) ( Total sample) .............................

ชื่อผู ส้ ่ง (Sender) : ……………………………………………………………..
หมายเหตุ (Remark)

ผู ร้ บั ตัวอย่าง

ห้องปฏิบตั กิ ารดีเอ็นเอเทคโนโลยี

F0501-0/22-01-59

การทบทวนคําขอ
No. ………….…………
ส่วนที่ 1 สําหรับผูข้ อรับบริการ (ยกเว้น * สําหรับพนักงานลูกค้าสัมพันธ์)
1) วิธกี ารทดสอบ
วิธปี กติของทางห้องปฏิบตั กิ าร
วิธเี ฉพาะ..........................................................
2) ระยะเวลาทีต่ อ้ งการผล
ภายใน……………..…วัน
3) การแจ้งผล
ไม่ตอ้ งการ
ต้องการให้แจ้งโดย
ทางโทรศัพท์ (tel) …………….………………
วันทีก่ าํ หนด ……...…………
วันทีแ่ จ้ง* ……….....………..
ทางโทรสาร (fax) ………………..……………
วันทีก่ าํ หนด …...……………
วันทีแ่ จ้ง* …...……..………..
ทางไปรษณีย ์
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)
4) การส่งผล
รับด้วยตัวเอง
วันทีก่ าํ หนด………………..
วันทีส่ ่ง*……...….……………
ส่วนที่ 2 สําหรับพนักงานห้องปฏิบตั กิ ารฯ
1) วิธกี ารทดสอบ
สามารถทําได้
ไม่สามารถทําได้
2) ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ภายใน……………....…………วัน
3) ความพร้อมของบุคลากร
สามารถทําได้ เพราะ ได้รบั การฝึ กอบรม และได้รบั มอบหมายให้ทาํ การทดสอบ
ยังไม่ได้รบั มอบหมาย
ไม่สามารถทําได้ เพราะ
ยังไม่ได้รบั การฝึ กอบรม
4) ความพร้อมของเครื่องมือ
มีความพร้อม เพราะสภาพดีและสอบเทียบแล ้ว
ไม่มคี วามพร้อม เพราะ
เครื่องมือไม่ครอบคลุมช่วงการทดสอบทีต่ อ้ งการ
ไม่มเี ครื่องมือ
ไม่ได้สอบเทียบ
เครื่องมือเสีย
พร้อม
ไม่พร้อม
5) สรุปความพร้อมรับงาน
6) หมายเหตุ ………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
ส่วนที่ 3 สรุปผลการทบทวนคําขอ
สําหรับผูข้ อรับบริการ
ยอมรับการให้บริการ
ไม่ยอมรับการให้บริการ
รายละเอียด …………………………………………….………………………………………………………………………..………………..

ผูข้ อรับบริการรับทราบ
ผูข้ อรับบริการกรอกเอง

(ลงชื่อ) …………………..………...……….. ผูข้ อรับบริการ
(
)
วันที่ …………….……..…….
(ลงชื่อ) ………………………..……...………. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
(
)
วันที่ …………….……..…….

หมายเหตุ : กรณีทผ่ี ูข้ อรับบริการรับทราบหรือไม่ได้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง ให้พนักงานลูกค้าสัมพันธ์เป็ นผูล้ งนามแทนผูข้ อรับบริการได้

