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เลขที่ขอรับบริ การ/TAF no.:
วันที่รับตัวอยาง/Receiving date:
โอนเงินเมื่อวันที่:
วันนัดผล/Due date:

/

TEST REQUEST FORM / แบบฟอรมการขอรับบริการการทดสอบ
ชื่อ-สกุล ผูขอรับบริการ /Name of Customer : ______________________________________
ตําแหนง/Position_______________________ โ ท ร ศั พ ท / Tel. no: ________________
มือถือ/Mobile : _______________________ E-mail : __________________________.
ชื่อหนวยงานที่ใหระบุในใบรายงานผล/Name of organization to be appeared in the test report :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ชื่อและที่อยูหนวยงานในการออกใบเสร็จรับเงิน/Name and address of organization to issue the
receipt: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

รูปแบบรายงานผลการทดสอบ / Report Type
 ภาษาไทย / Thai  อังกฤษ / English
รายงานผลเปนภาษาไทยไดรวมอยูในคาบริการแลว หาก
ตองการแปลเป นภาษาอัง กฤษ (เฉพาะหนา ปกและหน า
สรุปผลการทดสอบ) คิดคาบริ การเพิ่ม 500 บาท สวนหนา
อื่นๆ คิดเพิ่มหนาละ 300 บาท / Cost for English version
for cover and summary pages is 500 Baht (For further
pages, 300 Baht/page) (หากต อ งการใบรายงานผลเป็น

ภาษาอัง กฤษ กรุณ ากรอกข อ ม ูล ใน แบ บ ฟ อร ม เป็น
ภาษาอัง กฤษ / If English report is required, please fill
this form in English.)

การรับใบรายงานผล (โปรดเลือกอยางใดอยางหนึ่ง)
การชำระเงิน/Payment :  เงินสด/Cash
 เงินโอน/Transfer
ตัวอยางหลังการทดสอบ/ Sample after testing :
 มารับผลเอง / Self pick-up
 ไมขอรับคืน / No return
 สงผลทาง E-Mail: ________________________
 ขอรับคืน/Return sample (มีคาบริการสงกลับ 200 บาทตอครั้ง / Postage cost of 200
 สงทางไปรษณีย/ by post
Baht per one shipment for return samples)
ชื่อ-ที่อยู / Name and Address ______________
การเก็บรักษาตัวอยาง / Store sample at:
______________________________________
O
O
______________________________________
อุณหภูมิหอง/Room temp  แชแข็ง/Freezer (-20 C)  แชเย็น /Chilled (4 C)
อางอิงใบเสนอราคาเลขที่/Ref. quotation no: ___________ชื่อจนท. มาโนเซที่ลูกคาติดตอ/Manose contact person:_________________________

No.

ชื่อตัวอยางและ/หรือรหัส
ตัวอยาง/Sample name
and/or Sample code

ลักษณะตัวอยาง/
ความสามารถในการละลายของ
ราคาคาบริการ/
Sample appearance ปริมาณตอหนวย จํานวนหนวย
ตัวอยาง (ตัวทําละลายที่ใช)
(สี/ของแข็งกอน/
รายการทดสอบ / Test item
Service cost
บรรจุ/Quantity บรรจุทั้งหมด/
Solubility of the samples
ของแข็งผง/ของเหลว/ per container Total container
(Baht)
(Which solvents?)
อื่นๆ

ราคารวม/Total cost
หมายเหตุ/Remark: ขอมูลบริการอื่นๆ ที่ตองการ / Other service information required
_________________________________________________________________________________
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____________________

(____________________)
วันที่/Date _____________________

(___________________)
วันที/่ Date ____________________

