ใบคําขอร ับบริการทดสอบนําดีและนําเสีย (Submission Form 2 :Water&Waste Water )
บริษ ัท ศูนย์วท
ิ ยาศาสตร์เบทาโกร จําก ัด (www.bsc-lab.com, E-mail : bsc@betagro.com)
ชือ-สกุลผูส
้ ง่ ต ัวอย่าง/ Submitted By :
โทรศ ัพท์/Tel. :

E-mail address :

ชือ-ทีอยูใ่ นใบกําก ับภาษี (Invoice to Company Name/Address ) :

ชือ-ทีอยูใ่ นใบรายงานผล (Report to Company Name/Address ) :

รห ัสลูกค้า (Customer Code) :

E-mail address :

Quotation No./ Contract No. :
กรุณาระบุเลขที/แนบใบเสนอราคาสําหรับการออกใบแจ ้งหนี (Please fill in or attach Quotation for Invoicing)
แหล่งทีมาต ัวอย่าง (Sample source) :

จ ังหว ัด (Province) :

ว ัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ (Purpose of testing) :
ขึนทะเบียนหน่วยงานราชการ
(Health Certificate)

ส่งออก (Export) Ship to ………………………

อืนๆ ระบุ (Other) ………………………

แช่เย็น (Chilled)

อืนๆ ระบุ (Other) ………………………

สภาวะต ัวอย่าง (Sample Condition) :
แช่แข็ง (Frozen)

อุณหภูมห
ิ ้อง(Room temperature)

การขอต ัวอย่างคืนหล ังทดสอบ (Remain sample after tested) :
ไม่ขอรับคืน (No return)

ขอรับคืน (Return to Client)

อืนๆ (Other) ………………

การร ับรายงานผลทดสอบ ( Report Receiving By ) :
E-mail

Fax (Fax No.………………………)

การส่งรายงานต้นฉบ ับ (Original Report send to) :

ลูกค ้ามารับเอง
(By Client)

ไปรษณียล
์ งทะเบียน
(Registered mail)

ทีอยูใ่ นใบรายงานผล

ทีอยูใ่ นใบกํากับภาษี

อืนๆ ระบุ (Other) ……………

ระยะเวลาร ับรายงานผล (Turn Around Time) :
ปกติ (Regular)

ด่วน (Express with 50% Surcharge) : Expected Date ..........

อืนๆ (Other)…………

ใบรายงานผลทดสอบ (Test Report) :
ภาษาไทย (Thai)

ภาษาอังกฤษ (English)

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอ ังกฤษ สํ าหร ับรายงานผลภาษาอ ังกฤษ / Please fill this form in English for English report

Remark : กรณีต ้องการใบรายงานผลเพิมมากกว่า 1 ฉบับ มีคา่ ใช ้จ่ายฉบับละ 100 บาท (Additional report costs 100 Baht each)

สภาพตัวอย่าง

ปกติ

ไม่ปกติ

ผู ้รับตัวอย่าง (SRR)

วันที

ผู ้รับตัวอย่าง (LAB)

วันที

BSC Staff only

บันทึกการติดต่อลูกค ้า/คําขอเพิมเติม:

ช่องทางการส่งตัวอย่าง
สามารถส่งตัวอย่างทดสอบ ณ จุดทําการ บ.ศูนย์วท
ิ ยาศาสตร์เบทาโกร ได ้ทุกวัน (ไม่เว ้นวันหยุดราชการ) ตลอด 24 ชัวโมง
และทางบริษัทฯ ให ้บริการรับตัวอย่างทีสถานีขนส่งหมอชิตและสนามบินดอนเมือง
บริษัท ศูนย์วท
ิ ยาศาสตร์เบทาโกรจํากัด
เลขที 136 หมู่ 9 ต.คลองหนึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรสาร :
02-564-7941
โทรศัพท์ :
02-564-7932-40 ต่อ 305, 132
ติดต่อเจ ้าหน ้าทีลูกค ้าสัมพันธ์
คุณพรบงกช :
081-905-4733
คุณณั ฐพล :
092-248-134

แก้ ไขครังที 01

วันทีบังคับใช้ 16/06/16

FS-CS00-010

รายละเอียดตัวอย่ างและรายการวิเคราะห์ ทต้ี องการ/ Sample Information and Requested Tests
กรุณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ สําหรับรายงานผลภาษาอังกฤษ / Please fill this form in English for English report

1. ตรวจตามมาตรฐานกําหนด
มาตรฐานคุณภาพนํา EU 1998
มาตรฐานนําบาดาล 2551
มาตรฐานคุณภาพนํา มอก 257-2549

3. ตรวจแร่ ธาตุโลหะหนัก
Alumium (Al)
Antimony (Sb)
Arsenic (As)*
Barium (Ba)*
มาตรฐานโรงงานนําทิงโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับที 2 (พ.ศ.2539)
Boron (B)*
นําแข็งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที
Cadmium (Cd)*
78 (พ.ศ.2527) และ
Calcium (Ca)*
ฉบับที 137 (พ.ศ.2534)
Chromium (Cr)*
Copper (Cu)*
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที 135 และ 61
Iron (Fe)*
Lead (Pb)*
มาตรฐานนําทิงฟาร์ มสุกร

4. ตรวจทางเคมี
5.ตรวจทางจุลชีววิทยา
Clostridium perfringens*(P/A in100ml)
BOD
COD
Coliforms* (MPN/100ml)
Conductivity
Coliforms* (cfu/100/250ml)
Color
E.coli* (MPN/100ml)
Chloride(Cl-)
E.coli * (P/A in100ml)
Fluoride (F-)
E.coli * (cfu/100/250ml)
Nitrate (NO-3 ) as Nitrogen
Enterococci (cfu/100/250ml)
Enterococci (P/A in100/250ml)
Nuncarbonate hardness
Odour
Pseudo aeruginosa (cfu/100/250ml)
Pseudo aeruginosa (P/A in100/250 ml)
Oil and grease
pH

Pseudomonas spp. (cfu/ml)

Manganese (Mn)*

Sulfate (SO2-4)

Salmonella spp.* (P/A in100ml)

ระบุ...............................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

Mangnesium (Mg)
Mercury (Hg)*
Nickle (Ni)*
Potassium (K)*
Selenium (Se)*
Silver (Ag)*

Sulfide
TKN
Total Dissolved Solids (TDS)
Total Hardness (as CaCO3)

- Sallmonella Serovar
group B (ST)
group C (SH, SI,SV)
group D (SE)

Total suspended solids (TSS)

Other…………………
Staphylococcus aureus (P/A in100ml)

......................................

Sodium (Na)*

Total Viable Count 350C* (cfu/ml)

......................................

Zinc (Zn)*

Total Viable Count 220C , 360C* (cfu/ml)

2. อืนๆ

Turbidity

หมายเหตุ: * ได้ รับการรับรอง ISO/IEC 17025

รายละเอียดตัวอย่ าง
(Sample Description)

No.

แก้ ไขครังที 01

จํานวน วันทีเก็บตัวอย่ าง
(Qty) (Sampling Date)

วันทีบังคับใช้ 16/06/16

Submission No.
(เฉพาะ จนท.)

FS-CS00-010

