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พนั กงานบริษัทฯ

โทรศัพท์

โทรสาร

่ /ทีอ
ชือ
่ ยูท
่ รี่ ะบุในใบรายงานผล

่ /ทีอ
ชือ
่ ยูใ่ นใบกากับภาษี

บริษัท

บริษัท

ทีอ
่ ยู่

ทีอ
่ ยู่

แหล่งทีม
่ าตัวอย่าง

ใบเสนอราคาเลขที่

กรุณาระบุรายละเอียด ตามห ัวข้อด้านล่างนี้
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์

ขึน
้ ทะเบียนหน่วยงานราชการ

ตรวจสอบคุณภาพ

ส่งออกประเทศ

อืน
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อืน
่ ๆ

รายละเอียดต ัวอย่างและรายการวิเคราะห์ทต
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่ ยืน
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ี ลอรีน

P. aeruginosa ATCC 15442

30 min.

HW 200 ppm

S. aureus ATCC 6538

HW 400 ppm
HW 600 ppm
HW 800 ppm
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