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แบบฟอร์มร้องขอการบริการตรวจวิเคราะห์ (Analysis Service Requested Form) 

ส่วนที่1: ลูกค้ากรอกรายละเอียด (Part 1: Customer information)                                   
กรุณาfax กลบัมาท่ี 02-564-7727หรือ e-mail wanwisa@ueno-stl.co.th   
(please send back via fax no. 02-564-7727 or e-mail to wanwisa@ueno-stl.co.th) 
1.1 ช่ือบริษทั (Company Name) ……………………………………………………………ท่ีอยู(่Address)…………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………. โทรศพัท์(Phone)………………………… โทรสาร(Fax)……………………… 
     ผูติ้ดต่อ(Contact person)……………………………………………………..ต าแหน่ง(Position)………………………. E-mail…………………………………………. 
1.2  ขอ้มูลท่ีใหร้ะบุในใบแจง้หน้ี  (Details in the invoice)                 เหมือน 1.1. (Same as 1.1.)                 ไม่เหมือน 1.1. ระบุ (Not same as 1.1., Please specify)  
    ช่ือบริษทั (Company Name) ……………………………………………………………ท่ีอยู่(Address)…………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………. โทรศพัท์(Phone)………………………… โทรสาร(Fax)……………………… 
1.3 ประเภทการบริการ(Type of service) 
                            การตรวจวิเคราะห์ตวัอย่าง (Sample analysis)                                      ดา้นเทคนิค (Technical service)             
1.4 รายละเอียดตวัอย่าง (Details of Sample) 
 1.4.1. การรักษาสภาพตวัอย่างระหว่างขนส่ง (Sample condition during Transportation) 
 Room temp.      Chilling Freezing Other ………………………….  
 1.4.2. การคืนตวัอย่างหรืออุปกรณ์ (Return sample) 
                             Yes                                                            No, should be disposed by ……………………………………………………………………………….  
 1.4.3. รายการตรวจวิเคราะห์ (สามารถแนบเอกสารประกอบได)้ (Analysis/Technical Items, attached document could be referred) 

No Sample(s) 
Name 

Sample(s) 
description 

Condition of 
sample(s) 

Quantity Analysis item(s) Test 
condition 

Standard 
method(s) 

Special 
request 

         
         
         
         
         
         
         
         

 
1.5 ตอ้งการรายงานผลวิเคราะห์   ฉบบัจริง ....... ฉบบั   และฉบบัส าเนา ....... ฉบบั   โดย   (Please send original report ……. sets and copy ……. sets by,)  

                   (  1)……ส่งเป็น Soft copy (PDF) ทาง e-mail เท่านั้น (Send report as soft copy as PDF format via e-mail only)  

                   (  2)……ส่งเป็น Hard copy แนบมาพร้อม invoice เท่านั้น  (Send report as hard copy attached with invoice only) 

                   (  3)……ตอ้งการทั้ง 1 และ 2(both 1 and 2)  

                  Requested by ………………………………….…………..Position ………………………………. Date………………….. 
 

ส่วนที่ 2 : ยนืยนัการให้บริการ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน Analysis service ของ บ.USTL 
(Part 2 : Confirmation by USTL)            
             สามารถด าเนินการตามท่ีร้องขอได(้Could service as the  request)                        ไม่สามารถด าเนินการตามท่ีร้องขอได(้Could not service as the request)   
           อื่น ๆ(Other note)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

                    Confirmed by …………………………   Researcher                           Approved by………………………… Project –coordinator                                                                                                                   
                                              Date…………………………                                                                      Date…………………………           

                

    

  

  

  

For USTL Only 
Order no:………..…..-…..…-…...Date…../…../…… 
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ส่วนที่ 3 : บันทึกการรับตัวอย่าง โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน Analysis service ของ บ. USTL 
 (Part 3 : Record of sample received by USTL)    
            USTL จดัเตรียมตวัอย่างเอง 
            สภาพตวัอย่างสมบูรณ์  ขอ้มูลถูกตอ้ง (Complete and correct details  ) 
            พบความผิดปกติของตวัอย่างและ/หรือขอ้มูล (Incomplete detail)     
          Note ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Received by........................................Date   ……………………Time  ……………… 
 

ส่วนที่ 4 : บันทึกเพิ่มเติม  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน Analysis service ของ บ. USTL 
 (Part 4: Any changes recorded by USTL)    
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..  

 Recorded by........................................Date   …………………………………… 
 

ส่วนที่ 5 : การทบทวนค าร้องขอและข้อสัญญา   กรณีเป็นรายการที่ขอการรับรองตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดย หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการฯ  
 (Part 5: Review of requests, tenders and contracts in case of compliance with ISO/IEC 17025 by laboratory executive head)    
ขอ้  รายการ ผลการทบทวน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 ขอ้ก  าหนด รวมถึงวิธีต่างๆ ท่ีใชไ้ดมี้การระบุไวอ้ย่างเพียงพอ โดยจดัท าเป็นเอกสารและเป็นท่ีเขา้ใจกนั   
2 หอ้งปฏิบติัการมีขีดความสามารถ และทรัพยากรเพียงพอตามขอ้ก  าหนด  เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์สารเคมี  อาหารเล้ียงเช้ือ 

สารมาตรฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภคต่างๆ 
  

3 มีการเลือกวิธีวิเคราะหท่ี์เหมาะสมและสามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้   
4 กรณีท่ีเกดิความแตกต่างระหว่างค าขอ และสัญญาตอ้งไดรั้บการแกไ้ขกอ่นจะเร่ิมงานใดๆ ตลอดจนสัญญาแต่ละฉบบัตอ้งเป็น

ท่ียอมรับทั้งจากหอ้งปฏิบติัการและลูกคา้ 
  

 
บนัทึกเพ่ิมเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Reviewed by........................................Date   …………………………………… 

 

 

  


