ใบคําขอรับบริการการทดสอบอาหารสัตวและวัตถุดิบ (Request Form : Feed and Rawmeterial)

วันนัดรับผล/Due date.

หองปฎิบัติการ บริษัทศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด ที่อยู 136 หมู 9 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 Website: www.bsc-lab.com, E-mail : bsc@betagro.com
Betagro Science Center co., Ltd. 136 Moo.9 Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani Tel. 0-2564-7932-40 Fax. 0-2564-7941

ถาตองการใบรายงานผลเปนภาษาอังกฤษกรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ/ Please fill this form in English if is required test report in English
ชื่อบริษัท/ที่อยูที่ระบุในใบรายงานผล (Company name /Address for Test Report):……………………………………………………………วัตถุประสงค

ขึ้นทะเบียนหนวยงานราชการ (Certification)

จําหนายในประเทศ (Domestic sale)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(Objective):

เพื่อการสงออก Export to…………...………………

อื่นๆ (Other)………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………รูปแบบใบรายงานผล (Test Report Format):

ชื่อบริษัท/ที่อยูสําหรับระบุในใบกํากับภาษี (Company name /Address for Tax Invoice):

ภาษาไทย/ Thai

ภาษาอังกฤษ/ Eng

การจัดสงใบรายงานผลถึง (Send Report to):………………………………………………………………………..…………….

ชื่อ/ที่อยูตามที่ระบุในใบรายงานผล (Company name /Address for Test Report)

โดย/by:

มารับผลเอง/By hand

อื่นๆ โปรดระบุ (Other)………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-Mail:………………………………

Fax ........................

ไปรษณียตามที่อยู (By Mail)…………………………………………………………………………….………………

ชื่อ-สกุลผูติดตอ (Contact person):……………………………………………………………………………………………………………………………ตัวอยางหลังทดสอบ (Sample after testing):

ขอรับคืน (Return)

ไมขอรับคืน (No Return)

ตําแหนง (Position):……………………………………………………โทรศัพท (Tel. no.)…………………………………………………………………คําขอเพิ่มเติม :

แสดง LOD&LOQ (Show LOD&LOQ

แยกใบรายงานผล(Report)…….by test…..…by ID no.

โทรสาร (Fax):……………………………………………………………E-Mail Address…………………………………………………………………… (Special Request)

แสดงคามาตรฐาน(Show Std.)

อื่นๆ (Other)………………………………………

รายการวิเคราะห (Analysis)
Clostridium perfringens (cfu/g)

E.coli Count (cfu/g)

Manganese (Mn)*

Vomitoxin (ELISA)

Enterobacteria* (cfu/g)

Amoxicillin*

Iron (Fe)*

Ochratoxin (ELISA)

Salmonella spp.ISO
spp ISO 6579 (P/A in 25g)

Nitrofurans Parent Drugs

Lead (Pb)*

Aflatoxin (HPLC)

Salmonella spp. VIDAS* (P/A in 25g)

Chloramphenicol

Copper (Cu)*

T2-toxin (HPLC)

Total Viable Count (cfu/g)

Colistin Sulfate

Nickel (Ni)*

Zearalenone (HPLC)

Clostridium perfringens (P/A in 0.2g)

Melamine

Selenium (Se)

Vomitoxin (HPLC)

Mold count* (cfu/g)

Arsenic (As)*

Aflatoxin* (ELISA)

Ochratoxin (HPLC)

Yeast count* (cfu/g)

Cadmium (Cd)*

T2-toxin (ELISA)

Sulfa Group

Yeast/ Mold count* (cfu/g)

Chromium (Cr)*

Zearalenone (ELISA)

……………………………………………

E. coli (P/A in 1g)

Zinc (Zn)*

Fumonisin (ELISA)

……………………………………………

Coliform count (cfu/g)

Mercury (Hg)*

Vomitoxin DON (ELISA)

……………………………………………

หมายเหตุ: * ไดรับการรับรอง ISO/IEC 17025

สําหรับเจาหนาทื่ BSC (For BSC staff only)
Submission no.

ID No.

รายละเอียดตัวอยาง
(Sample Information)

วันที่เก็บตัวอยาง
(Sampling Date)

รายการวิเคราะห
(Analysis)

จํานวน
(Quantity)

หมายเหตุ
(Remark)

สําหรับเจาหนาทื่ BSC (For BSC staff only)

อุณหภูมิตัวอยางขณะรับ (Temp. of receiving sample)…………oC

บัญชีและการเงิน

ผูสงตัวอยาง(Send by):…………………………………

ผูรับตัวอยาง(SRR)………………...….……วันที่..............เวลา.........

สภาพตัวอยาง(Sample Condition):

ใบเสนอราคาเลขที่...................................

Tel no.:……………………………………………………..

ผูรับ(Lab)……………………………..…เวลา................................

การเก็บรักษา (Sample Storage):

วันที่ (Date)……………………………....................

ผูปอนขอมูล...................................................................

แกไขครั้งที่ 00

วันที่บังคับใช 03/06/13

แชเย็น (Chilled)

ปกติ

ไมปกติ

แชแข็ง (Frozen)

ใบแจงหนี้เลขที่......................................

อุณหภูมิหอง (Room Temp.)

FS-Q00-073

