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TEST APPLICATION FORM / แบบฟอรมการขอรับบริการการทดสอบ 
(หากตองการใบรายงานผลเป ็นภาษาอังกฤษ กร ุณากรอกข อม ูลในแบบฟอรมเป ็นภาษาอังกฤษ/If English report is required, please fill this form in English.) 

ชื่อ-สกุล ผูขอรับบริการ /Name of Customer : ______________________________________

ตําแหนง/Position_______________________ โ ท ร ศั พ ท  Tel. no: ____________________ 

มือถือ/Mobile : ________________________E-mail : _______________________________. 

ช ื่อหนวยงานท ี่ใหระบ ุในใบรายงานผล/Name of Organization to be Appeared in the Test 

Report : 
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

ชื่อและท่ีอยูหนวยงานในการออกใบเสร็จรับเงิน/Name and Address of Organization for the 

Receipt: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

การชำระเง ิน/Payment :  เง ินสด/Cash          เง ินโอน/Transfer 
ต ัวอยางหล ังการทดสอบ/ Sample after testing: :  ไม ขอร ับคืน / No return 

 ขอรับคืน/Return sample (มีคาบริการสงกลับ 200 บาทตอครั้ง / Additional postage cost of 

200 Baht per one shipping for return sample) 

รายละเอยีดใบรายงานผลทดสอบ / Report details 

 ภาษาไทย / Thai   อ ังกฤษ* / English * 

* แปลเปนภาษาอังกฤษคิดคาบร ิการเพ่ิม 500 

บาท (เฉพาะหนาปกและหนาสรุปผลการทดสอบ 

หากตองการแปลภาคผนวกคิดเพ่ิมหนาละ 300 

บาท) /Additional cost for English version : 

500 Baht for English cover and summary 

page (For further pages of Appendix 300 

Bath/page) 

การรับใบรายงานผล (โปรดเลือกอยางใดอยางหนึ่ง) 

 มาร ับผลเอง / Self pick-up 

 สงผลทาง E-Mail :                                  

 สงทางไปรษณ ีย / Sent by post  

ชื่อ-ท่ีอยู / Name and Address                           . 

                                                                    . 

                                                                    . 
อ างอ ิงใบเสนอราคาเลขท ี่/Ref. quotation no.:   
ช ื่อจนท. มาโนเซท่ีติดตอ/ Manose contact person :  

__________________________________________ 

การเกบ็ร ักษาต ัวอยาง / Store sample at: 

อ ุณหภูม ิห อง/Room temp   แชแข ็ง/Freezer at -20OC   แชเย ็น /Chilled 

 

NO. 

ชื่อตัวอยางและ/หรือรหัส

ตัวอยาง/Sample name 

and/or Sample code 

ปริมาณตอ

หนวยบรรจ/ุ

Quantity per 

Container 

จํานวนหนวย

บรรจทุั้งหมด/

Total 

Container 

รายการทดสอบ / Test Item 

ความสามารถในการละลายของตัวอยาง 

(ตัวทําละลายที่ใช) 

Solubility of the samples 

(Which solvents?) 

ราคา
คาบริการ/ 

Service 
cost  

       

       

       

       

       

       

       

ราคารวม/ 

Total cost 

 

 

 

 

 

แผ นท ี่/Page No. …    …./        …    

เลขท ี่ขอร ับบร ิการ/TAF no.:           /        

วันท ี่ร ับต ัวอยาง/ Receiving date:    

เวลา/Time:             วันนัดผล/Due date:    

อื่นๆ : ขอขอมูลบริการอื่นๆ (โปรดระบุ)/Other service information required (Please specify)  
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ/Remark: __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
หากสงสัยเกี่ยวกับผลการทดสอบ กรุณาติดตอกลับภายใน 10 วัน หลังจากไดรับใบรายงานผลการทดสอบ 
(Any query about the test report, please contact within 10 days after receiving the report) 

ผูสงตัวอยาง/Samples sent by ____________________________ ผูรับตัวอยาง/Samples received by _________________________ 
               (_____________________________)        (___________________________) 

                            วันท่ี/Date                                      .                                     วันท่ี/Date                                     . 

mailto:support@manose.com

