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1) ชือ่บรษิทัน ำสง่ 5) อำ้งองิใบเสนอรำคำเลขที่
Customer name :   Ref.quote no.:

ทีอ่ยู่
Address :

2) ส ำหรบัรำยงำนผล เหมอืนทีอ่ยูด่ำ้นบน 1)
Report name: Same as above 1)

ทีอ่ยู่
Address :

3) ส ำหรบัใบเสร็จรบัเงนิ เหมอืนทีอ่ยูด่ำ้นบน 1)
Bill name : Same as above 1)

ทีอ่ยู่ เหมอืนทีอ่ยูด่ำ้นบน 2)
Address : Same as above 2)

4) ชือ่-สกลุผูต้ดิตอ่ มอืถอื โทรศ พท์

Cantact person : Mobile : Tel. :

ต ำแหนง่ อเีมล ์ โทรสำร

Position : e-mail : Fax. :

RT Chill Frozen

หมำยเหต/ุ Remarks :

ทบทวนขอ้ตกลง/Contract review : ส ำหรบัลกูคำ้/Customer Only ส ำหรบัสถำบนัอำหำร/NFI use Only

a) วตัถปุระสงคก์ำรสง่ตรวจ/Purpose of testing I) ก ำหนดสง่ผล/TAT :

ประกนัคณุภาพ/QC Health Cert.กรมวชิาการเกษตร/DAO (กรณุาโทรมาสอบถามกอ่นมารับผล)

ขึน้ทะเบยีน อย./Thai FDA Health Cert.กรมประมง/DOF II) กำรใชบ้รกิำรผูร้บัเหมำชว่ง /Sub contractor :

ยืน่ มอก./TIS Health Cert.กรมปศสุตัว/์DLD ไมใ่ช ้ ใช ้(ระบ)ุ

ยืน่ มผช./OTOP อืน่ๆ III) กรณีวธิเีฉพำะตำมเอกสำรกรณีพเิศษเทำ่น ัน้ (ระบ)ุ

b) กำรรบัตวัอย่ำ่ง/Sample receive     เครือ่งมอืทดสอบ พรอ้ม ไมพ่รอ้ม

สง่-ตนเอง-ผูแ้ทน/By hand สง่-ไปรษณีย/์By Mail  บคุลากร พรอ้ม ไมพ่รอ้ม

สง่-NFI บรกิาร/By Delivery สง่-ขนสง่/By Logistics      สรปุความพรอ้มรับงาน พรอ้ม ไมพ่รอ้ม

c) ขอคนืตวัอยำ่ง/Sample after testing ผูรั้บค าขอ : วนัที ่:

ไมข่อคนื/Dispose sample

ขอคนื ภายใน 30 วัน/Return Sample  in 30 days (คดิคา่ใชจ้า่ยขัน้ต า่ 500 บาท) IV) สภำพตวัอยำ่งปกต ิ/Sample condition :

ขอคนืเฉพาะภาชนะบรรจ/ุReturn container only ปกต/ิNormal ไมป่กต/ิAbnormal

d) กำรรบัรำยงำนผลฉบบัจรงิ/Original report sent to V) สถำนทีเ่ก็บตวัอยำ่ง/ Storage no. :

รับ-ตนเอง-ผูแ้ทน/By Hand C311A/RT R311E/Chill R311B/Frozen

รับ-ไปรษณีย ์/EMS To Customer name and address ผูรั้บตัวอยา่ง : วนัที ่:

รับ-ไปรษณีย ์/EMS To Report name and address

รับ-ไปรษณีย ์/EMS To Bill name and address VI) มอบหมำยงำนทดสอบ/Distribute to :

e) ระยะเวลำรำยงำนผล/Time required PX MM LC GC AT PL MC

ปกต/ิRegular รวดเร็ว/Express 50% Surcharge วัน ผูม้อบหมายงาน : วนัที ่:

f) บรกิำรอืน่ๆ (ถำ้ม)ี

รายงานคา่ความไมแ่น่นอนการทดสอบ (Uncertainty) : 500 บ./ตย./รายการ ผูว้เิคราะห ์: วนัที ่:

กรณุาระบตุัวอยา่งและรายการ

g) ขอ้ตกลง/Terms and conditions VII) บนัทกึกำรประสำนงำนลกูคำ้/Contact records

 วธิกีารทดสอบอา้งองิตามวธิมีาตรฐาน ใบเสนอราคา/โบรชวัรร์ะบุ Date

 ไมป่ระสงคค์ดิคา่ใชจ้า่ย หากตัวอยา่งทีน่ ามาทดสอบเสยีหาย

 ไมม่บีรกิารดา้นการใหค้วามเห็นและการแปรผล

 ช าระคา่บรกิารตามระเบยีบของสถาบันอาหาร/หรอืตามขอ้ตกลงเครดติ

ขา้พเจา้ยอมรับขอ้ตกลงขา้งตน้

ผูส้ง่ตัวอยา่ง วนัที่

Submitted by : Date :

No.

ล ำดบั รำยละเอยีดตวัอยำ่ง (ระบใุนใบ Report) น ำ้หนกั จ ำนวน อณุหภมู/ิTemp. รำยกำรทดสอบ หมำยเลขปฏบิตักิำร

No. Sample Description and Code Weight Qty Test items  NFI code for NFI Only

Date Customer Detail Contact

TEST  REQUEST FORM 
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