การส่งตัวอย่างทดสอบทางห้องปฏิบตั ิ การ
1. การส่งตัวอย่างโดยตรง ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เบทาโกร ท่านสามารถส่งตัวอย่าง ได้ทุกวันตลอด 24 ชั ่วโมง
(เวลาทาการปกติ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น – 17.00 น.) กรณีสง่ ตัวอย่างนอกเวลาทาการจะมีเจ้าหน้าทีเ่ ป็นผูร้ บั และจัดเก็บ
ตัวอย่าง ขอความกรุณาท่านทีส่ ง่ ตัวอย่างนอกเวลาทาการแนบข้อมูลตัวอย่าง รายละเอียดการทดสอบ ชือ่ -ทีอ่ ยู่ หรือ
หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์
2. การส่งตัวอย่างผ่านทางรถโดยสารประจาทาง เรามีเจ้าหน้าที่ สาหรับให้บริการลูกค้าในการรับตัวอย่างบริเวณสถานี
ขนส่งหมอชิดทุกวันทาการ (ประจา) สาหรับสถานีขนส่งอื่น จะให้บริการรับตัวอย่างในกรณีที่มตี วั อย่างถึงปลายทาง
สถานีนนั ้ ๆ (ไม่ประจา)
ขันตอนการส่
้
งตัวอย่างทางรถโดยสารประจาทาง มีดงั นี้
2.1 เลือกบริษทั รถทัวร์ทมี่ สี ถานีปลายทางถึง สถานีขนส่งตามที่แจ้งไว้
2.2 กรณีตวั อย่างสด ทีต่ อ้ งรักษาในอุณหภูมเิ ย็น ให้สง่ โดยกล่องโฟม หรือกล่องเก็บความเย็นอื่นๆ บรรจุ
น้ าแข็ง เพื่อรักษาสภาพตัวอย่าง ปิดฝาให้สนิท ป้องกันการหกระหว่างการขนส่ง บริเวณฝากล่องโดยส่งถึง
บริ ษทั ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จากัด
136 หมู่ 9 ตาบลคลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง
จ. ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2564 7932-40
2.3 ขอข้อมูลการเดินทาง ได้แก่
- บริษทั ทัวร์/ บริษทั ขนส่ง
- เลขพัสดุ
- หมายเลขรถ(บริเวณด้านข้างรถทัวร์ )
- เวลาปลายทาง หากเป็นไปได้ให้ถงึ สถานีปลายทางในวันทาการ
- จานวนและลักษณะทีส่ ง่ เช่น กล่องโฟม 2 กล่อง/ กระติกน้ าสีฟ้า 1 ใบ
- หากเป็นไปได้ ขอเบอร์โทรศัพท์พนักงานขับรถ หรือเจ้าหน้าทีเ่ ดินรถ
2.4. โทรศัพท์แจ้งส่งตัวอย่าง กับเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์วทิ ยาศาสตร์เบทาโกร และให้ขอ้ มูลการส่งตัวอย่าง
เจ้าหน้ าที่บริ การลูกค้า โทร. 08-1905-4733, 0-2564-7931-40 ต่อ 305, 306
E-mail : bsc@betagro.com
ฝ่ ายขายและการตลาด โทร. 09-3324-5122, 0-2564-7931-40 ต่อ 307, 308
E-mail : salebsc@betagro.com
3. ส่งตัวอย่างทางเครือ่ งบิน เราให้บริการรับตัวอย่างทางเครือ่ งบิน ณ สถานีดอนเมือง
ท่านใดทีป่ ระสงค์ในการส่งตัวอย่างด้วยวิธีดงั กล่าว สามารถสอบถามทีศ่ นู ย์วทิ ยาศาสตร์เบทาโกรได้
การส่งตัวอย่างทางเครือ่ งบิน ระบุบริเวณฝากล่อง จ่าหน้าถึง
คุณณัฐพล ศรีประสงค์
บริ ษทั ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จากัด
136 หมู่ 9 ตาบลคลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-7932-40, 09-2246-4726
4. ส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ กรณีตวั อย่างทีไ่ ม่เสียหายจากระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่ตอ้ งรักษาอุณหภูมริ ะ
หว่าการส่ง เช่น Premix วัตถุดบิ อาหารสัตว์บางประเภท ท่านสามารถส่งตัวอย่างทางพัสดุไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าถึง
ส่วนงานรับตัวอย่าง บริ ษทั ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จากัด
ภายในอุทยานวิ ทยาศาสตร์ประเทศไทย
136 หมู่ 9 ตาบลคลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
** หมายเหตุ กรุณาแจ้งการส่งตัวอย่างล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน

เส้นทางรถรับส่งตัวอย่าง BSC
วัน

สาย 3

สาย 4

สาย 2
กทม.-ปริมณฑล
8.30-13.00 น.

จันทร์

สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี

อังคาร

ลาดหลุมแก้ว สายใต้ สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี บางเลน

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

เสาร์

สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา
สายใต้ พุทธมณฑล สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี
นครปฐม(รร.วิเวอร์)
บางนา บางพลี สมุทรปราการ
ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา
มีนบุรี สุวินทวงศ์ สวนหลวง
พัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
นวนคร นครนายก อยุธยา
สระบุรี ลพบุรี(BSC-LR)

ลาดหลุมแก้ว สายใต้
สมุทรสาคร เพชรบุรี ราชบุรี
ปากท่อ นครปฐม (รร. ริเวอร์)
พระราม 2
นวนคร อยุธยา(นิคมโรจนะ)
ลพบุรี(BSC-LR)
สระบุรี(แก่งคอย, มวกเหล็ก)
นครนายก(บ้านนา)
ราชบุรี สายใต้
กาแพงแสน บางเลน อู่ทอง สอง
พี่น้อง นครปฐม ถนนมาลัยแมน
กาญจนบุรี(หนองตากยา) สายใต้
มีนบุรี สุวินทวงศ์ สวนหลวง
พัฒนาการ ฉะเชิงเทรา สายใต้

ดอนเมือง(สนามบิน,รถไฟ)
เกษตร-บางเขน สถาบัน
สุขภาพสัตว์ ขนส่งหมอชิต
สยามเฟิร์สทัวร์ นครชัยแอร์
นอร์ธปาร์ค

-

มอเตอร์ไซต์
8.00-16.00 น.
North Park
Science Park

14.30-16.00 น.

ดอนเมือง สยามเฟิร์ส
นอร์ธปาร์ค

พระราม 3 สาทร สีลม
สวนลุมพินี ม.จุฬา
ขนส่งหมอชิต สายใต้
นอร์ธปาร์ค
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
พหลโยธิน-เกษตร
รามอินทรา
ลาดพร้าว

ตลาดไท นวนคร
รังสิต ลาลูกกา

-

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้ าที่บริการลูกค้า

โทรศัพท์ 08 1905 4733, 0 2564 7931 - 40 ต่อ 305

306 E-mail : bsc@betagro.com

