สำนักเครื่ องมือวิทยำศำสตร์ และกำรทดสอบ
รหัสลูกค้ า
วันที่ …………………………….
ส่ วนที่ 1 : สำหรับผู้ส่งตัวอย่ำง

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ใบขอใช้ บริการทดสอบตัวอย่ าง

ข้ อมูลผู้ส่งตัวอย่ ำง
ชื่อ-นามสกุลผูต้ ิดต่อ…………………………………………………………..……………......
ชื่อ-ที่อยูบ่ ริ ษทั หรื อภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย…………………………………..……..………
……………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………..….
โทรศัพท์……………………………….…. เบอร์มือถือ…………………………………...
E-mail ………....…………..……………………...................................................................
 ม.สงขลานคริ นทร์
 ราชการภายนอก ม.อ. /รัฐวิสาหกิจ
 เอกชน
(กรณี นกั ศึกษาระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา)
……………………….……………………………....................................................................
ใบรำยงำนผล
 ต้องการ
 ไม่ตอ้ งการ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
รายงานผลในนาม
ชื่อผูต้ ิดต่อ และหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่ออื่น (ระบุ)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
เทียบเกณฑ์ระบุ…………………………………………………………………………….
ใบแจ้งค่าบริ การ
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
การส่งผลการทดสอบ  มารับผลเอง
 ส่งทางไปรษณี ย ์
ส่งทาง E-mail…………………….……………………………………………………..
แนบข้อมูลดิบ
รำยละเอียดกำรทดสอบ
วัตถุประสงค์การทดสอบ………………………………………………………….…..............
…………………………………………………………………………………………………
เครื่ องมือทดสอบ………………………………………………………………….……………
สภาพตัวอย่าง ของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ  ผง  อื่นๆ ระบุ.................................
ชนิด/รายละเอียดของตัวอย่าง………………………..…………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………
จานวน……………….…...ตัวอย่าง ได้แก่  ตามเอกสารแนบ.................................แผ่น
1…………………………….………….……2………………………………………….….…
3……………………………………….….…4…….……………………………………….....
5……………………………………………..6………………………………………………..
7……………………………………………..8………………………………………………..
9…………………………………………….10……………………………………………….
11…………………………………………...12……………………………………………….
ข้อพึงระวังในการเก็บตัวอย่าง (ระบุ)……………………………………..……….………….
 ต้องการตัวอย่างคืน (ต้ องมารั บตัวอย่ างคืนภายใน 1 เดือนนับจากวันส่ งตัวอย่ างยกเว้ น
ตัวอย่ างนา้ ให้ ทาลายทันที หรื อจัดเก็บได้ ไม่ เกิน 7 วันนับจากวันนัดรั บผลการทดสอบ
และกรณี ตัวอย่ างเสื่ อมสภาพจะทาลายทิ ง้ ทันที)
** ห้ องปฏิบัติการไม่ มกี ารกาหนดเกณฑ์ การตัดสิ น (decision rule) และไม่ รายงานการ
ประเมินความสอดคล้ องของการทดสอบ (เช่ น ผ่ าน ไม่ ผ่าน)
** กรณี ตัวอย่ างที่มกี ารนาส่ งไม่ เหมาะสม/ปริ มาณไม่ เพียงพอ อาจมีผลกระทบต่ อความ
ถูกต้ องของผลการทดสอบ
ข้ ำพเจ้ ำได้ ตรวจสอบรำยละเอียดข้ ำงต้ นเรียบร้ อย
โดยยอมรับให้ เป็ นข้ อตกลงร่ วมกัน และยินยอมให้ ทดสอบตัวอย่ ำงได้ ทุกกรณี
ลงชื่ อ…………………………………………………..ผู้ส่งตัวอย่ ำง
(………………………………………………….)

เลขที่

BARCODE

ส่ วนที่ 2 : สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่

รายละเอียดการรับตัวอย่างทดสอบ
 ทำงด่ วน
- ปริ มาณตัวอย่าง  เพียงพอ ไม่เพียงพอ………………………………………..
 ไม่สามารถระบุได้……………………………..……………….......
- การนาส่งตัวอย่าง  เหมาะสม ไม่เหมาะสม ……………...………………………
ผลกำรทบทวนข้ อตกลง
 สามารถทดสอบได้
 ให้ทดลองทดสอบ
มีรำยกำรทดสอบทีไ่ ด้ รับกำรรับรองมำตรฐำน มอก. 17025
รายการทดสอบ: ..…………….…………..………………..………..………….....................
…………………………………………………………………………………………………………..

กำหนดรับผลกำรทดสอบ
ข้ อตกลง
ณ วันส่งตัวอย่าง
การเปลี่ยนแปลง # 1
การเปลี่ยนแปลง # 2

กำหนดรับผลกำรทดสอบ ฯ

เจ้ ำหน้ ำที่

สำหรับผู้ทดสอบ
รายงานผลเลขที่…………………………………... ลงวันที่……...…/……..…/……....
ลงชื่อ……………………….……...
สำหรับหัวหน้ ำงำน/ผู้จดั กำรด้ ำนเทคนิค
ตรวจสอบผลแล้ว วันที่……..../…....…./……... ลงชื่อ…………………...……………..
สำหรับหัวหน้ ำฝ่ ำย
ตรวจสอบผลแล้ว วันที่…….../…...…./…….... ลงชื่อ…………………...………..........
ค่ ำบริกำร
ค่าบริ การการทดสอบ…………………………………………………... ………...…บาท
หักส่วนลด/ค่ายกเว้น………………………………………………………...…….....บาท
ค่าจัดส่งผล……………………………………………………………………...……บาท
รวมค่าบริ การ……………………………………………………………………...… บาท
สำหรับเจ้ ำหน้ ำทีร่ ับตัวอย่ ำง
ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน

ลงวันที่………/……..…/……..
ลงชื่อ………………………….

สำหรับเจ้ ำหน้ ำทีก่ ำรเงิน
ชาระเงินแล้วใบเสร็ จเล่มที่……….……..เลขที่……….....…..…เมื่อวันที่……../….…/…......
จานวนเงิน………...……..……….…บาท ลงชื่อ………………………….……….……….
ส่ วนที่ 3 : สำหรับผู้รับผลกำรทดสอบ
 รับ CD แล้ว
วันที่........../........../.......... ลงชื่อ ...................................
 รับตัวอย่างคืนแล้ว
วันที่........../........../.......... ลงชื่อ ...................................
 รับผลการทดสอบแล้ว
วันที่........../........../.......... ลงชื่อ ...................................
ทีเ่ ก็บตัวอย่ ำงคืน………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..
บันทึกข้ อควำม………………………………..……….……………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
F-ASO-T-022 ฉบับที่ 2 บังคับใช้ 01/07/64

