ใบคําขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (FM-IC-54) ของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สําหรับเจ้าหน้าที
LABXXX/64
Request No.
XX พ.ย. 63
วันทีรับ
XX พ.ย. 63
วันทีฉายรังสี

ส่วนที 1 ผู้ขอรับบริการ: **หากต้องการรายงานผลวิเคราะห์เป็ นภาษาอังกฤษกรุ ณากรอกชือ-ทีอยู่เป็ นภาษาอังกฤษ**
1.1 ชือทีอยูใ่ นการออกใบแจ้งหนี/ใบเสร็จรับเงิน/รายงานผลการวิเคราะห์
ชือบริษัท/บุคคล (ภาษาไทย)
(Name)
(English)

บริษัท โชคดี จํากัด

ใบสังงาน
(ถ้ามี)

เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี อากร(TAX ID)
สาขาที สํานักงานใหญ่

(ภาษาไทย) 123 ถ. มหาโชค ต.รวยเลิศ อ.รํารวย จ.อํานาจเจริญ 22000
(English)
โทรศัพท์ (Phone No.) 048-136485
โทรสาร (Fax No.) -

XXX

542 9856 999 6

ทีอยู่ (Address)

E-mail address:

lucky999@gmail.com

1.2 ชือผู้ติดต่อ (กรณีทมีี ปัญหา หรือฉุกเฉิน โดยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา)
ชือ (Name) นายนําโชค
นามสกุล (Surname) กุศล
E-mail address: lucky999@gmail.com
โทรศัพท์ (Phone No.) 048-136485
มือถือ (Mobile No.) 061-222 7845
โทรสาร (Fax No.) ส่วนที 2 ตัวอย่างทีจัดส่งวิเคราะห์ (Samples)
2.1 ตัวอย่างทีจัดส่งจํานวน
4 ตัวอย่าง **กรณีตรวจก่อนฉายรังสีและหลังฉายรังสีนับเป็ น 2 ตัวอย่าง**
2.2 วันทีขอส่งตัวอย่างและรับผลการวิเคราะห์
วันทีขอส่งตัวอย่าง 10 ต.ค. 64 วันทีขอรับผลวิเคราะห์ 1 พ.ย. 64
2.3 ท่านต้องการรายงานผลการวิเคราะห์เป็ นภาษา
X ไทย (Thai)
อังกฤษ
2.4 รูปแบบการจัดส่งรายงาน
รับผลด้วยตนเอง X จัดส่งทางไปรษณียต์ ามทีอยูส่ ่วนที 1
จัดส่งทีอยูอ่ ืนๆ ระบุ
2.5 ท่านต้องการให้กาํ หนดปริมาณรังสีให้ ใช่หรือไม่
ไม่ตอ้ งการ
X ต้องการ (ระบุชือมาตรฐาน พร้อมแนบมาตรฐาน (ถ้ามี))
(เช่นเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทท่านหรือเกณฑ์ของลูกค้า, ตามมาตรฐาน ISO หรือ มอก. หรือ มผช. โปรดระบุหมายเลข ISO มอก. มผช. ด้วย หรือมาตรฐานอืนๆ)
Total Plate Count < 10 CFU/g
กรณีไม่แนบมาตรฐาน โปรดระบุรายละเอียดของเกณฑ์ จํานวน
โคโลนีต่อกรัม
Salmonella
spp.
ต้องไม่พบเชือดังต่อไปนี
(เช่น Total Plate Count < 10 CFU/g หรือ Total Yeast and Mold Count < 10 หรือ ไม่พบเชือ Clostridium spp. หรือไม่พบเชือ E-coli เป็ นต้น)
2.6 ในรายงานผลการวิเคราะห์ ท่านต้องการให้หอ้ งปฏิบตั ิระบุว่าสินค้ามีความสอดคล้องตามมาตรฐานที กําหนดในข้อ 2.5 หรือไม่
X ไม่ตอ้ งการ
ต้องการ
ขอรับรองว่าข้อมูลทีกรอกในส่วนที 1-2 เป็ นความจริงและความประสงค์ของข้าพเจ้า

****ใบคําขอมีจาํ นวน 2 หน้า กรุณากรอก
รายละเอียดตัวอย่างในส่วนที 3 ในหน้าที 2****

ชือสกุลผูข้ อรับบริการ
(Date of request)

นายนําโชค กุศล
1 ต.ค. 64

วันที

ลูกค้าทุกท่านโปรดอ่านก่อนขอรับบริการคําแนะนําและเงือนไขข้อปฏิบัตสิ าํ หรับผู้ขอรับบริการ
ผูใ้ ห้บริการจะถือว่าเป็ นคําขอทีสมบูรณ์และยอมรับดําเนินการให้บริการก็ตอ่ เมือได้รบั ค่าบริการจากผูข้ อรับบริการตามอัตราทีกําหนดแล้ว โดยจะดําเนินให้แล้วเสร็จและออกหนังสือแจ้งผลให้ผู้ขอรับบริการภายใน20วันทําการนับแต่
วันทีได้รับตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัตกิ ารและชําระค่าบริการแล้ว หรือภายใน 20 วันทําการนับจากวันทีฉายรังสี เว้นแต่เป็ นกรณีการขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการให้ดาํ เนินการตามทีร้องขอและเรียกชําระค่าบริการตามอัตราที
กําหนด ข้อสงวนสิทธิ: หนังสือแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์นี เป็ นเพียงเอกสารซึงได้ออกให้แก่ผขู้ อรับบริการโดยมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นการแจ้งข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่างซึงผูข้ อได้นาํ มาส่งมอบให้ทาํ การตรวจวิเคราะห์ ภายใต้
สภาวะและมาตรฐานวิธีทดสอบตามเงือนไขทีผูใ้ ห้บริการกําหนดเพือประโยชน์ของการให้บริการ หากท่านต้องการให้รายงานผลว่ามีความสอดคล้องกับเกณฑ์ (specification) หรือมาตรฐาน (Standard) เช่น ผ่านหรือไม่ผ่าน อยูใ่ นเกณฑ์หรือ
ออกนอกเกณฑ์ จะต้องแจ้งความประสงค์ให้หอ้ งปฏิบตั ิการทราบ การให้บริการไม่ถือเป็ นการให้การรับรอง ยืนยันจากผูใ้ ห้บริการ อันอาจจะสามารถนําไปขยายผลสรุปการตรวจวิเคราะห์หรือนําข้อมูลนี ไปใช้ในวัตถุประสงค์อืนใด
นอกเหนือจากทีระบุไว้ได้ทงสิ
ั น ผูใ้ ห้บริการ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั ผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายใดๆ ทีอาจเกิดขึนในการนําข้อมูลนีไปใช้เพือวัตถุประสงค์อืนใดทีนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามทีระบุนี ไม่ว่าจะนําชือ หรือสัญลักษณ์ (โลโก้)
ของ ผูใ้ ห้บริการ ไปใช้หรืออ้างอิงไปใช้ หรือ นําไปใช้ในลักษณะอืนใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้บริการ ทังนีห้องปฏิบตั ิการจะต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลทังหมดที
ได้จากกิจกรรมของห้องปฏิบตั ิการ ห้องปฏิบตั ิการจะต้องแจ้งให้ลกู ค้าให้ทราบล่วงหน้าหากจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ข้อมูลอื นๆ ถูกจัดให้เป็ นข้อมูลทีเป็ นกรรมสิทธิของลูกค้าและจะต้องถือเป็ นความลับ

ผลการทบทวนคําขอรับบริการ

นอกขอบข่าย ทีได้รบั การรับรอง ISO17025

ในขอบข่าย

(สําหรับเจ้าหน้าที)

1.พิจารณาความพร้อม
ความพร้อมผูป้ ฏิบตั ิงาน
ช่วงเวลาทีปฏิบตั ิงานได้
สภาพเครืองมือ/อุปกรณ์
ความพอเพียงวัสดุ
สภาพแวดล้อม สถานที
2.วันทีสามารถดําเนินการได้ 2.1 ห้องปฏิบตั ิการขอให้ส่งตัวอย่างวันที
2.2 ห้องปฏิบตั ิการสามารถส่งผลการวิเคราะห์ให้วนั ที
3.กรณีทลูี กค้าต้องการให้หอ้ งปฏิบตั ิระบุว่าสินค้ามีความสอดคล้องตามมาตรฐานทีกําหนดในรายงานผลการวิเคราะห์ (เฉพาะในขอบข่าย ISO17025 เท่านัน)
ลูกค้าต้องการให้หอ้ งปฏิบตั ิการนําค่า Uncertainty
ไม่นาํ มาคิด
นํามาใช้ดว้ ย โดยต้องการทีระดับความเชือมันที
ได้ทบทวนความต้องการของลูกค้าในการพิจารณาความสอดคล้องตามมาตรฐาน เรียบร้อยแล้วเมือวันที
เวลา
ลงชือผูท้ บทวน

ขอความอนุเคราะห์

ได้รบั ชําระเงินแล้วเมือวันที

ค่าบริการจํานวนเงิน

บาท

ลงชือ

อืนๆ
เจ้าหน้าทีบริหาร

วันที

FM-IC-54

วิธีทดสอบทีใช้

ลงชือ

ห้องปฏิบตั ิการ

วันที

หน้า...../......

Rev. No :11 EFF. Date : 24/09/2020

ส่วนที 3 รายละเอียดตัวอย่างชือตัวอย่าง **หากต้องการรายงานผลวิเคราะห์เป็ นภาษาอังกฤษกรุ ณากรอก
เป็ นภาษาอังกฤษ**
ลําดับที
1

/

4

ชือตัวอย่าง

ชาใบหม่อน

ลักษณะ
ตัวอย่าง
สําหรับเจ้าหน้าทีกรอก

ลําดับที
2

/

4

ชือตัวอย่าง

ชาใบหม่อน

สําหรับเจ้าหน้าทีกรอก

ลําดับที
/

4

ชือตัวอย่าง

เก็กฮวย

สําหรับเจ้าหน้าทีกรอก

ลําดับที
/

4

ชือตัวอย่าง

เก็กฮวย

สําหรับเจ้าหน้าทีกรอก

/

FM-IC-54

4

สถานะ

ดอกไม้แห้ง

เก็บที

อุณหภูมิหอ้ ง

1

วันทีฉายรังสี (ถ้ามี) XX พ.ย. 63

(สําหรับเจ้าหน้าทีกรอก)
2

1.TPC (รายงาน 2.TYM (รายงาน
ตามค่าจริง)
ตามค่าจริง)

3

รายการตรวจวิเคราะห์
4

5

6

7

8

25/09/2021

-

สําหรับจนท.บริหารงาน

เก็บที

อุณหภูมิหอ้ ง

1

2

1.TPC (รายงาน 2.TYM (รายงาน
ตามค่าจริง)
ตามค่าจริง)

3

12.Clostridium
spp. พบ/ไม่พบ

1.ลําดับที

และ

4

2. กรณีค่าบริการเป็ น Package : Package ที

5

8. Salmonella
spp. พบ/ไม่พบ

6

7

8

หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบ ต.ย.

สถานะ

Lot no/Mfg date
29/09/2021

ก่อนฉาย

-

สําหรับจนท.บริหารงาน

เก็บที

อุณหภูมิหอ้ ง

1

2

1.TPC (รายงาน 2.TYM (รายงาน
ตามค่าจริง)
ตามค่าจริง)

3

1.ลําดับที

และ

4

2. กรณีค่าบริการเป็ น Package : Package ที

5

6

7

8

หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบ ต.ย.

สถานะ

Lot no/Mfg date
25/05/2021

หลังฉาย

-

สําหรับจนท.บริหารงาน

เก็บที

อุณหภูมิหอ้ ง

1

2

1.TPC (รายงาน 2.TYM (รายงาน
ตามค่าจริง)
ตามค่าจริง)

3

12.Clostridium
spp. พบ/ไม่พบ

1.ลําดับที

และ

4

2. กรณีค่าบริการเป็ น Package : Package ที

5

8. Salmonella
spp. พบ/ไม่พบ

6

7

8

หมายเหตุ

รหัสต.ย.

ชือตัวอย่าง

Lot no/Mfg date

หลังฉาย

รหัสต.ย.

ลักษณะ
ตัวอย่าง

ลําดับที

ดอกไม้แห้ง

25/09/2021

ผลการตรวจสอบ ต.ย.

รหัสต.ย.

ลักษณะ
ตัวอย่าง

4

ผงแห้ง

Lot no/Mfg date

LABXXX/64 วันทีรับ XX พ.ย. 63 ใบสังงานเลขที XXX

หมายเหตุ

รหัสต.ย.

ลักษณะ
ตัวอย่าง

3

ผงแห้ง

สถานะ

ก่อนฉาย

Request No.

ผลการตรวจสอบ ต.ย.

สถานะ

Lot no/Mfg date

-

สําหรับจนท.บริหารงาน

เก็บที

1

2
หน้า ......../..........

3

1.ลําดับที

4

และ

2. กรณีค่าบริการเป็ น Package : Package ที

5

6

7

8
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