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สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ว/ด/ป  

  
ใบขอรับบริการการทดสอบ 

เลขที่บริการ 
 SFC      SFM 
 SFT      SST 

_________/_______ 
ส่วนท่ี 1 สําหรับผู้ขอรับบริการ 
ช่ือตัวอย่าง  อาหาร 
ผู้ผลิต/สถานที่ผลิต (ถ้ามี)  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่อยู่ 25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
วันที่ผลิต  09-03-2559 รุ่นที่ผลิต  2/2559 ขนาด     200 กรัม จํานวน    18 ขวด 
ภาชนะบรรจุ     ขวดพลาสติก สภาพ  เป็นผงละเอียดสีขาว  มีฉลาก  

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 356   เป็นข้อมูลทั่วไป 
   

  ใช้ในการวิจัย/การพัฒนาผลิตภัณฑ์  จัดทําฉลากโภชนาการ   อ่ืนๆ ระบุ……………………………… 

      ผล duplicate   ผลเฉลี่ย   

ช่ือผู้ส่งตัวอย่าง   นางสาวบริการ  ยินดี 
ออกรายงานให้แก่ หน่วยบริการวิเคราะห์และฝึกอบรม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่อยู่ 25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
 
อีเมล  inmu.mahidol.ac.th โทรศัพท์ 02-8002380 ต่อ 418,406 โทรสาร 02-4419344 
ช่ือผู้ติดต่อ นางสาวบริการ ยินดี  โทรศัพท์ 02-8002380 ต่อ 418,406  โทรสาร 02-4419344 

การส่งรายงาน    มารับผลเอง       ส่งไปรษณีย์       อีเมล       อ่ืนๆ ระบุ………………………………………… 

ส่วนท่ี 2 สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ทบทวนคําขอรับบริการ ผู้รับตัวอย่าง สถานที่เก็บตัวอย่าง 
ค่าบริการทดสอบ                          บาท (                                                                                   ) 

  ชําระแล้วทั้งหมด ใบเสร็จ เล่มที่                 เลขที่                 ว/ด/ป 

  เงินมัดจํา                 บาท ใบเสร็จ เล่มที่                 เลขที่                 ว/ด/ป 

  คงค้าง                    บาท ใบเสร็จ เล่มที่                 เลขที่                 ว/ด/ป 

ผู้คิดค่าบริการ ผู้ออกใบเสร็จ 

ส่วนท่ี 3 การส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ 

สถานที่เก็บตัวอย่าง จํานวน 

หมายเหตุ            เก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบต่อ       ขอตัวอย่างคืน 
ผู้ทบทวนคําขอรับบริการ ผู้รับตัวอย่าง ว/ด/ป               เวลา            น. 
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 Institute of Nutrition, Mahidol University 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

Date ว/ด/ป............................ 
 Service no. (เลขที่บริการ) 

 Analytical Request Form 
(แบบรายการทดสอบ) 

 SFC        SFM 
 SFT        SST 

__________ /__________ 
Food analysis Nutrition Labeling Food Toxicology Microbiological examination 

  Energy by difference ฉลากโภชนาการไทย   Benzoic acid   Aerobic count 
  Energy by bomb calorimeter   พลังงาน    Sorbic acid   Yeast and Mold 
  Moisture   พลังงานจากไขมัน   Saccharin   MPN coliform 
  Crude protein  Real protein   ไขมันท้ังหมด  Sulfur dioxide   Escherichia coli 
  Crude fat   ไขมันอ่ิมตัว   Salicylic acid   Salmonellae ssp. 
  Ash   โคเลสเตอรอล   Food color   Clostridium perfringens  
  Total carbohydrate   โปรตีน    Nitrate   Staphylococcus aureus 
  Total dietary fiber   คาร์โบไฮเดรต   Nitrite   Bacillus cereus 
  Soluble dietary fiber   ใยอาหาร   Caffeine   Listeria monocytogenes 
  Insoluble dietary fiber   น้ําตาล   Lead   Canned Food (low acid) 
  Fructans (Inulin+Oligofructose)   โซเดียม   Cadmium   Canned Food (high acid) 
  Fructooligosaccharides (FOS)   วิตามินเอ   Chloride in water   pH 
  Sugar             Glucose   วิตามินบ ี1   วิตามินบ ี2   Sulfate   Lactic acid bacteria 37oC 
  Fructose        Sucrose   แคลเซียม   เหล็ก   Hardness   Lactic acid bacteria 43oC 
  Lactose         Sorbitol   ความชื้น   เถ้า   Phosphate   .......................................... 
  Milk solid       Total solid   เตรียมตัวอย่าง   Aflatoxin ใน ……………..   .......................................... 
  Milk solid not fat      และทํา serving size   Borax        .......................................... 
  Fatty acids profile   ประเมินผล แปลผล วาง   .......................................... Food Physical Properties 
  Trans fatty acids     รูปแบบ Nutrition fact   ..........................................   Water activity 
  Cholesterol   ..........................................   ..........................................   Smell 
  Calcium        Phosphorus ฉลากโภชนาการสหรัฐอเมริกา Serum   Taste 
  Sodium         Potassium   Calories   Vitamin A   Appearance 
  Magnesium     Iron   Calories from fat   Vitamin E   Net weight 
  Zinc             Copper   Total fat   ..........................................   Drain weight 
  Chloride       Vitamin C       Saturated fat   ..........................................   pH 
  Vitamin A     -carotene   Trans fat Urine   Acidity 
  Vitamin D     Vitamin E   Cholesterol   Iodine   Bloom 
  Vitamin B1      Vitamin B2   Sodium   .....................................   Viscosity  
  Niacin (B3)     Vitamin B6   Total CHO (by difference)   .....................................   Color แบบ ............................ 
  Biotin (B7)     Folic acid (B9)   Dietary fiber Ingredients (ส่วนประกอบ)   Texture quality 
  Vitamin B12    Total sugars    Particle size 
  Pantothenic acid (B5)   Protein         Vitamin D    Peroxide value ใน ............... 
  In Vitro Glycemic Index (Food)      Calcium    Iron    Iodine in salt 
  Antioxidant activity:-    Potassium      Ash    .......................................... 

      ORAC    FRAP    DPPH   Moisture    .......................................... 
  Total Phenolic   เตรียมตัวอย่างและทํา    .......................................... 
  Total Anthocyanin      serving size    .......................................... 
  Freeze dry   ประเมินผล แปลผล วาง    .......................................... 
  Coenzyme Q10        รูปแบบ Nutrition fact    .......................................... 
  ………………………………………….   ..........................................      
  ………………………………………….   ..........................................   

 
 Measurement uncertainty (specify): …………………………………………………………………………………… 

 


