ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

IC-RS-F-2562/S1

ใบขอรับบริการทดสอบ/วิเคราะห์
เลขที่รายงาน ..............................
วันทีร่ ับคำขอ .........................................................
เลขใบสั่งจ้างที่ ………………………..
ส่วนที่ 1 : สาหรับผู้ส่งตัวอย่าง
รหัสผู้ขอใช้บริการ.........................
ข้อมูลผู้ขอรับบริการ
ชื่อ-นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)……………………………….…………………..…………………………………………………………………………………………………………..............................
ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ/หัวหน้ำโครงกำรวิจัย (กรณีนักศึกษำ/ผูร้ ่วมโครงกำรวิจัย) .…………………..……………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่หรือภำควิชำ/คณะ………………..…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
โทรศัพท์……………………………………... มือถือ............................................. โทรสำร.............................................. อีเมล์........................................................................
หน่วยงำน  มจพ.
 ปริญญำตรี
 ปริญญำโท
 ปริญญำเอก
 งำนวิจัย
 อื่น (ระบุ) .......................................................
 มีเอกสำรแนบ ................................. แผ่น รำยละเอียด.........................................................................................................................................................................
รายงานผลการทดสอบ/วิเคราะห์
ใบรำยงำนผล
 ภำษำไทย..........ชุด
 ภำษำอังกฤษ..........ชุด
 ลงนำมรับรองโดยหัวหน้ำภำควิชำเคมีอุตสำหกรรม
รำยงำนผลในนำม
 ชื่อผูข้ อรับบริกำร
 ชื่ออื่น (ระบุ)....................................................................................................................................
กำรรับรำยงำนผลกำรทดสอบ
 รับด้วยตนเอง
 รับทำงอีเมล์………………………………………………………………
กำรรับตัวอย่ำงและภำชนะบรรจุคืน  ไม่รับคืน
 รับด้วยตนเอง
รายละเอียดที่ต้องการขอรับบริการทดสอบ/วิเคราะห์
 ส่งตัวอย่ำงทดสอบ/วิเครำะห์  ขอเข้ำใช้เครือ่ งมือทดสอบ/วิเครำะห์ดว้ ยตนเอง*
วัตถุประสงค์กำรทดสอบ……………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………………….....................
เครื่องมือที่ขอใช้บริกำร………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
วันทีข่ อใช้บริกำร (*กรณีขอเข้ำใช้เครือ่ งมือทดสอบ/วิเครำะห์ด้วยตนเอง)……………………………….……………………………………………………………………………….....................
ชื่อสำรตัวอย่ำง

จำนวนตัวอย่ำง

รำยละเอียดหรือสภำวะที่ตอ้ งกำรวิเครำะห์

1. ……………………………………………………………………………….. ……………………….. ………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………….. ……………………….. ………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………….. ……………………….. ………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………….. ……………………….. ………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………….. ……………………….. ………………………………………………………………………………………………..
ข้อพึงระวังในกำรเก็บตัวอย่ำง (ระบุ)...........................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : 1. ใบขอรับบริกำรทดสอบ/วิเครำะห์ นี้สำมำรถใช้งำนได้ไม่เกิน 6 เดือน นับจำกวันที่รับคำขอ
2. *ผู้ขอเข้ำใช้เครื่องมือทดสอบ/วิเครำะห์ด้วยตนเอง จะต้องผ่ำนกำรอบรมและทดสอบกำรใช้เครื่องมือที่ขอใช้จำกนักวิทยำศำสตร์หรืออำจำรย์ผู้ดูแล
เครื่องมือนั้นโดยตรง และต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยและสูญหำยต่อเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ขอใช้ในระหว่ำงกำรเข้ำใช้งำนด้วยตนเอง
3. ภำควิชำฯ จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ เช่น ควำมเสียหำยของตัวอย่ำง อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรทดสอบ/วิเครำะห์
4. กำรใช้ข้อมูลที่ได้จำกกำรบริกำรทดสอบวิเครำะห์ที่เกิดขึ้นทั้งในระยะเวลำระหว่ำงกำรบริกำรทดสอบ/วิเครำะห์หรือในอนำคต เช่น ควำมเสีย หำยที่เกิด
จำกกำรนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรออกแบบหรือกำรผลิต เป็นต้น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายละเอียดใบขอรับบริการทดสอบ/วิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว และยอมรับให้เป็นข้อตกลงระหว่างข้าพเจ้าและภาควิชาฯ พร้อมทั้งยินดีรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่เครื่งอมือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทาของข้าพเจ้า หรือ นักศึกษา/ผูร้ ่วมโครงการวิจัยของข้าพเจ้าในทุกกรณี
ลงชื่อ............................................................... อำจำรย์ที่ปรึกษำ/หัวหน้ำโครงกำรวิจยั
(...............................................................)
…………/…………/……………

ลงชื่อ............................................................... ผู้ขอรับบริกำร
(...............................................................)
…………/…………/……………

ส่วนที่ 2 : สาหรับผู้รับผลการวิเคราะห์
 ภำควิชำฯ ได้ทดสอบ/วิเครำะห์สำรตัวอย่ำงดังกล่ำวเสร็จสิ้นแล้ว และข้ำพเจ้ำได้ชำระค่ำบริกำรครบแล้วตำมใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่……….……… เลขที่ …………………………… จำนวนเงิน ……………………..................... บำท (……………………………………………….…………………………………..)
ลงชื่อ............................................................... ผู้ขอรับบริกำร
(...............................................................)
…………/…………/……………

ส่วนนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ความเห็นจากผู้ทดสอบ/วิเคราะห์
 สำมำรถให้บริกำรได้ทกุ ตัวอย่ำง

1

 สำมำรถให้บริกำรได้ จำนวน.................ตัวอย่ำง

ความเห็นจากหัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมหรือผู้ช่วยฝ่ายวิจยั ฯ
 ปฏิบัติตำมเสนอ
 อื่นๆ

 ไม่สำมำรถให้บริกำร เพรำะ.....................................................................…

2

...........................................................................................................……

...............................................................................................................................

 อืน่ ๆ .........................................................................................................……
...................................................................................................................……
ลงชื่อ………………………………………………… ผู้ทดสอบ/วิเครำะห์
(.......................................................)
…………/…………/……………

ลงชือ่ …………………………………………………
(.......................................................)
…………/…………/……………

เจ้าหน้าที่ผู้ทดสอบ/วิเคราะห์

3

เครื่องมือที่ขอใช้บริกำร ………………………………………………………………………………………………………………….…
วันทีเ่ ริม่ ทำกำรวิเครำะห์

วันทีท่ ำกำรวิเครำะห์แล้วเสร็จ

จำนวนเวลำที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ (ช.ม.)

จำนวนตัวอย่ำง

หมำยเหตุ

……………………………………
……………………………………

……………………………………
……………………………………

………………………..…………………………
………………………..…………………………

…………………………
…………………………

………………………..…………………………
………………………..…………………………

……………………………………

……………………………………

………………………..…………………………

…………………………

………………………..…………………………

……………………………………
……………………………………

……………………………………
……………………………………

………………………..…………………………
………………………..…………………………

…………………………
…………………………

………………………..…………………………
………………………..…………………………

ปัญหำในกำรวิเครำะห์ ...........………………..……………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………........................................................................................
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………........................................................................................
ลงชื่อ………………………………………………….......... ผู้ทดสอบ/วิเครำะห์
(.......................................................)
…………/…………/……………
ความเห็นจากผู้ประสานงาน
ค่ำบริกำรทดสอบ/วิเครำะห์
 อัตรำปกติ…………………..……….............บำท/ตัวอย่ำง
จำนวนตัวอย่ำงรวม …………………………....ตัวอย่ำง
ค่ำบริกำรกำรรวมทั้งสิน้ …………..……………...…บำท

4
 ส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์แล้ว อ้ำงอิงเลขที่……………….………..
 อัตรำพิเศษ……………………………..………บำท/ตัวอย่ำง

หมำยเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
ลงชือ่ ………………………………………………….......... ผู้ประสำนงำน
(..............................................................)
…………/…………/……………
 รับทรำบ
5
 อืน่ ๆ ..................................... ..........................................................…… ..........................................................……..........................................................……......................
ลงชือ่ ……………………………………………….............
หัวหน้ำภำควิชำเคมีอุตสำหกรรม
…….……/….………/……………

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระเบียบการใช้ครื่องมือวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการขอใช้บริการ
สาหรับบุคคลภายนอกภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
เอกสารการขอใช้บริการ
ผู้ขอใช้บริการต้องทาบันทึกข้อความขออนุญาตใช้เครื่องมือจากหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน และกรอกแบบฟอร์มใบขอรับ
บริการทดสอบ/วิเคราะห์
1. เนื้อความในบันทึกข้อความขอใช้เครื่องมือ มีดังนี้
- ชือ่ และนามสกุลผู้ขอรับบริการ
- เครื่องมือที่ขอใช้บริการ
- ชนิดและจานวนของตัวอย่าง
- วันที่ขอใช้บริการ
และต้องระบุข้อความ

“ผู้ใช้บริการยินดีปฏิบัติตามระเบียบภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือทุกประการ และผู้ใช้บริการยินดีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิด ขึ้นแก่เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทาของผู้ใช้บริการในทุกกรณี”
2. ในกรณี ที่ ผู้ ข อใช้บ ริ การเครื่อ งมื อวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ งานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ และโครงการอื่น ๆ ต้ อ งแนบโครงการโดยย่อ
3.

4.
5.
6.

(ชือ่ เรื่อง (และแผนงาน) / วัตถุประสงค์ / รายละเอียด / แหล่งทุน / งบประมาณ)
ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทางานร่วมกับบุคลากรในภาควิชาฯ เพื่องานวิจัย วิทยานิพนธ์ และโครงการ
อื่นๆ ต้องแนบหลัก ฐานการทางานร่วมกัน อย่างเป็นทางการ เช่น เอกสารแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เอกสารบันทึก
ข้อตกลงทางานร่วมกันทั้งสองฝ่ายระหว่างหน่วยงาน (MOU) สัญญาทุนวิจัย หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และโครงการโดยย่อ (ชื่อ
เรื่อง (และแผนงาน) / วัตถุประสงค์ / รายละเอียด / แหล่งทุน / งบประมาณ) ผู้ขอใช้บริการต้องผ่านการอบรมและทดสอบการ
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ขอใช้จากนักวิทยาศาสตร์หรืออาจารย์ผู้ดูแลเครื่องโดยตรง และต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย
และสูญหายต่อเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ขอใช้ในระหว่างการใช้งาน
บันทึกข้อความขอความอนุญาตใช้เครื่องมือ สามารถขออนุมัติใช้บริการได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน
ส่งบันทึกข้อความขอความอนุญาตใช้เครื่องมือพร้อมแนบแบบฟอร์มใบขอรับบริการทดสอบ/วิเคราะห์ ที่ห้องสานักงานภาควิชา
เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รอการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชาหรือผู้ช่วยฝ่ายวิจัยฯ จึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ
1. บุคคลภายนอกต้องแลกบัตร VISITOR ทุกครั้ง ที่สานักงานภาควิชาฯ ก่อนการเข้าใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
2. ผู้ขอใช้บริการที่มีความประสงค์ขอใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้วยตนเอง (ขึ้นกับดุลยพินิจของหัวหน้าภาควิชาหรือ
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยฯ) ต้องเป็นผู้มีความชานาญในการใช้เครื่องมือ ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่
ขอใช้ จากนักวิทยาศาสตร์ หรืออาจารย์ผู้ดูแลเครื่องโดยตรง และต้อ งเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสีย หายและสูญหายต่อ
เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ขอใช้ในระหว่างการใช้งานด้วยตนเอง
3. ผู้ขอใช้บริการต้องมีนักวิทยาศาสตร์หรืออาจารย์ผู้ดูแลเครื่องเป็นผู้ควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาการใช้งาน
4. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้เครื่องมือนอกวันเวลาราชการ
5. การใช้เครื่องมือใด ๆ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องมือเสมอ โดยต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติของแต่ละเครื่อง
อย่างเคร่งครัด หากเกิดเหตุขัดข้องในการใช้งานหรือเกิดการชารุดเสียหายให้แจ้งนักวิทยาศาสตร์หรืออาจารย์ผู้ดูแลเครื่องโดยทันที
6. ผู้ขอใช้บริการต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ
7. ผู้ขอใช้บริการต้องลงบันทึกการใช้งานในสมุดบันทึก (Log Book) ประจาเครื่องมือ ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง
8. หลังการใช้เครื่องมือ ผูข้ อใช้บริการต้องทาความสะอาดและจัดเครื่องมือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน และหากมีอุปกรณ์
ประกอบการใช้เครื่องมือ ต้องคืนนักวิทยาศาสตร์หรืออาจารย์ผู้ดูแลเครื่องโดยทันที
ลงชื่อ............................................................... ผู้ขอรับบริ การ
(...............................................................)
…………/…………/……………

