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1) ชื�อบรษิทันําสง่ 5) อา้งองิใบเสนอราคาเลขที�
Company name : Ref.quote no.:

ที�อยู่
Address :

2) สําหรบัรายงานผล เหมอืนที�อยูด่า้นบน 1)
Report name: Same as above 1)

ที�อยู่
Address :

3) สําหรบัใบเสร็จรบัเงนิ เหมอืนที�อยูด่า้นบน 1)
Bill name : Same as above 1)

ที�อยู่ เหมอืนที�อยูด่า้นบน 2)
Address : Same as above 2)

4) ชื�อ-สกลุผูต้ดิตอ่ มอืถอื โทรศพํท์

Cantact person : Mobile : Tel. :

ตําแหนง่ อเีมล์ โทรสาร
Position : e-mail : Fax. :

RT Chill Frozen

หมายเหต/ุ Remarks :

ทบทวนขอ้ตกลง/Contract review : สําหรบัลกูคา้/Customer Only สําหรบัสถาบนัอาหาร/NFI use Only

a) วตัถปุระสงคก์ารสง่ตรวจ/Purpose of testing I) กําหนดสง่ผล/TAT :

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

ขึ�นทะเบยีน อย./Thai FDA Health Cert.กรมประมง/DOF II) การใชบ้รกิารผูร้บัเหมาชว่ง /Sub contractor :

ยื�น มอก./TIS Health Cert.กรมปศสุตัว/์DLD ไมใ่ช ้ ใช ้(ระบ)ุ

ยื�น มผช./OTOP อื�นๆ III) กรณีวธิเีฉพาะตามเอกสารกรณีพเิศษเทา่น ั)น (ระบุ)

b) การรบัตวัอย่า่ง/Sample receive เครื�องมอืทดสอบ 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) ขอคนืตวัอยา่ง/Sample after testing ผูร้ับคําขอ : วนัที� :

ไมข่อคนื/Dispose sample

ขอคนื ภายใน 30 วัน/Return Sample  in 30 days IV) สภาพตวัอยา่งปกต ิ/Sample condition :

ขอคนืเฉพาะภาชนะบรรจ/ุReturn container only ปกต/ิNormal ไมป่กต/ิAbnormal

d) การรบัรายงานผลฉบบัจรงิ/Original report sent to V) สถานที.เก็บตวัอยา่ง/ Storage no. :

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

รับ-ไปรษณีย ์/EMS To Company address 1) ผูร้ับตัวอยา่ง : วนัที� :

รับ-ไปรษณีย ์/EMS To Report address 2)

รับ-ไปรษณีย ์/EMS To Bill address 3) VI) มอบหมายงานทดสอบ/Distribute to :

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

ปกต/ิRegular ผูม้อบหมายงาน : วนัที� :

รวดเร็ว/Express 50% Surcharge ภายใน วัน 

f) ขอ้ตกลง/Terms and conditions ผูว้เิคราะห ์: วนัที� :

• วธิกีารทดสอบอา้งองิตามวธิมีาตรฐาน ใบเสนอราคา/โบรชวัรร์ะบุ

• ไมป่ระสงคค์ดิคา่ใชจ้า่ย หากตัวอยา่งที�นํามาทดสอบเสยีหาย VII) บนัทกึการประสานงานลกูคา้/Contact records

• ไมม่บีรกิารดา้นการใหค้วามเห็นและการแปลผล

• ชําระคา่บรกิารตามระเบยีบของสถาบันอาหาร/หรอืตามขอ้ตกลงเครดติ

ขา้พเจา้ยอมรับขอ้ตกลงขา้งตน้

ผูส้ง่ตัวอยา่ง วนัที�
Submitted by : Date :

Date Customer

No.

DateContactDetail

 NFI code for NFI Only

หมายเลขปฏบิตักิารลําดบั
No. Test items

อุณหภมู/ิTemp.

Sample Description and Code Qty

นํ *าหนกั
Weight

จํานวนรายละเอยีดตวัอยา่ง (ระบุในใบ Report) รายการทดสอบ

TEST  REQUEST FORM
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อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพื�อสถาบันอาหาร
2008  ซอยอรณุอมรนิทร ์36  ถนนอรณุอมรนิทร ์แขวงบางยี�ขัน เขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย
FOUNDATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT NATIONAL FOOD INSTITUTE

2008 Soi Arun Ammarin 36, Arun Ammarin Rd., Bangyeekhan, Bangphlad, Bangkok 10700 Thailand

Tel. +66(0)2886 8088  Fax.+66(0)2883 5021  www.nfi.or.th  TAX ID no. 0 9940 00005 56 3 Branch no. 00003

1) ชื�อบรษิทันําสง่ 5) อา้งองิใบเสนอราคาเลขที� 6) กรณีนอกสถานที�
Company name : Ref.quote no. : Onsite /  NFI Only :

ที�อยู่
Address :

2) สําหรบัรายงานผล เหมอืนที�อยูด่า้นบน 1)
Report name (Eng Only) : Same as above 1) คน/วัน

ที�อยู่
Address (Eng Only) : บาท

3) สําหรบัใบเสร็จรบัเงนิ เหมอืนที�อยูด่า้นบน 1)

Bill name : Same as above 1) บาท
ที�อยู่ เหมอืนที�อยูด่า้นบน 2)
Address : Same as above 2)

4) ชื�อ-สกลุผูต้ดิตอ่ ตําแหนง่ อเีมล์ มอืถอื โทรศพัท์ โทรสาร
Contact person : Position : e-mail : Mobile: Tel. : Fax. :

รบัรอง

Acc. On site Inhouse

หมายเหต/ุ Remarks :

ทบทวนขอ้ตกลง/Contact review : สําหรบัลกูคา้/Customer Only VII) มอบหมายงานสอบเทยีบ/Distribute to :

a) รบั-สง่คนืเครื�องมอื /Return Instrument b) จดัสง่ผลฉบบัจรงิ/Original report I) กําหนดสง่ผล/TAT :

สง่-ตนเอง-ผูแ้ทน รับคนื-ตนเอง-ผูแ้ทน/By Hand รับ-ตนเอง-ผูแ้ทน/By Hand (กรณุาโทรมาสอบถามกอ่นมารับผล)

สง่-NFI บรกิาร รับคนื-NFI บรกิาร/By NFI Delivery รับ-ไปรษณีย ์/EMS To Company address 1) II) การใชบ้รกิารสง่สอบเทยีบ/Sent to : ผูม้อบหมาย : วนัที� :
สง่-ไปรษณีย์ รับคนื-ไปรษณีย/์By Mail (คดิคา่ใชจ้า่ย) รับ-ไปรษณีย ์/EMS To Report address 2) ไมใ่ช ้ ใช ้
สง่-ขนสง่ รับคนื-ขนสง่/By Logistics(คดิคา่ใชจ้า่ย) รับ-ไปรษณีย ์/EMS To Bill address 3) ผูร้ับคําขอ : วนัที� : ผูส้อบเทยีบ : วนัที� :

c) ขอ้ตกลง/Terms and Conditions

• วธิกีารสอบเทยีบอา้งองิตามวธิมีาตรฐาน ใบเสนอราคา/โบรชวัรร์ะบุ III) สภาพเครื�องมอื/Condition : VIII) บนัทกึการประสานงานลกูคา้/Contact records:

• เครื�องมอืที�สอบเทยีบตอ้งมสีภาพสมบรูณ์ หากพบวา่มขีอ้บกพรอ่งระหวา่งการสอบเทยีบ ปกติ ไมป่กติ
สถาบนัอาหาร ขอสงวนสทิธิ-เก็บคา่บรกิารทั /งหมดหรอืบางสว่น ทั /งนี/ข ึ/นอยูก่บัคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ/นจรงิ IV) คูม่อืการใชง้าน

• สถาบนัอาหาร จะรับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย ที�พสิจูนไ์ดว้า่เกดิขึ/นจากความผดิพลาดของสถาบนัฯ จรงิ ไมม่ี ม ีจํานวน เลม่
โดยชดเชยไมเ่กนิคา่ใชจ้า่ยในการสอบเทยีบเครื�องมอืนั/น V) บรรจภุณัฑ์

• ไมม่บีรกิารดา้นการใหค้วามเห็นและการแปลผล ไมม่ี ม ีจํานวน กลอ่ง
• ชาํระคา่บรกิารตามระเบยีบของสถาบนัอาหาร หรอืตามขอ้ตกลงเครดติ VI) สถานที�เก็บเครื�องมอื/Storage no. :

ขา้พเจา้ยอมรับขอ้ตกลงขา้งตน้ On site In-house (Room 212)

ผูส้ง่เครื�องมอื/Submitted by : วันที�/Date : ผูร้ับเครื�องมอื : วนัที� :

ชื�อเครื�องมอื (ระบุในใบ Cert.)
Instrument Name

ผูผ้ลติ
Manufacturer

รุน่
Model

ประเภท หมายเลขปฏบิตักิาร
NFI code for NFI Only

DateDetailCust.

จุดสอบเทยีบ
Calibration Point

Date

CHPR OT

Contact

Serial No.

รหสัเครื�องมอื
ID.No.

ความจุ
Capacity

ความละเอยีด
Resolution

หมายเลขเครื�องลาํดบั
No.

No.

คา่พาหนะ

คา่ที�พัก

วนัที�

ผูป้ฏบิัตงิาน

VO MA TE

หมายเหตุ

สําหรบัสถาบนัอาหาร/NFI use Only

CALIBRATION REQUEST FORM
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