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ใบค าขอใช้บริการทดสอบ (Test Request Form) 

           เลขที่รับ ........../64 

ส่วนที่ 1: ส าหรับผู้ขอรับบริการ 
1. ข้อมูลผู้ส่งตัวอย่าง 
ช่ือผู้ขอบริการ/Applicant’s Name  ............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่หรือภาควิชา คณะ/Address     ............................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์/Tel: ……………………………..………… โทรสาร/Fax: ……………………..……………… E-mail Address: ………………………………………… 

ประเภทผู้ขอรับบริการ/Type of service      ☐  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ☐  ราชการภายนอก ม.อ.     ☐ ม.สงขลานครินทร์   
(กรณีนักศึกษาระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา) ......................................................................................................................................................... 

2. ช่ือท่ีอยูท่ี่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน 

   ☐   ตามช่ือ-ที่อยู่ ท่ีระบุ ข้อ 1  

   ☐   ตามช่ือ-ที่อยู่ ดังนี้ ................................................................................................................................................................................... 

   รายงานผล (Test Report Format)        ☐ ต้องการ/Yes, please     ☐  ไม่ต้องการ/No, thanks             
   การขอรับผลการทดสอบ (Method of Report Delivery)  

               ☐   มารับผลด้วยตนเอง/Pick-up                ☐   ส่งผลทางไปรษณีย์/Post               ☐  ส่งทางอีเมลล์/E-mail 
3. รายละเอียดการทดสอบ 
   เครื่องมือทดสอบ (Equipment)  ..................................................................................................................................................... 
   ชนิด/รายละเอียดตัวอย่าง (Sample type) ...................................................................................................................................... 
   สภาวะการทดสอบ (Testing conditions)  ...................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................................................................ 
   จ านวนตัวอย่าง (Amount) ............................................... ตัวอยา่ง/ช่ัวโมง 
   การเก็บรักษาตัวอย่าง Sample Storage condition  

        ☐  อุณหภูมิห้อง/Room temperature    ☐  โถดดูความช้ืน/Desiccator    ☐  แช่เย็น/Cold    ☐  แช่แข็ง/Freeze 

   ความต้องการตัวอย่างคืน Repatriation of sample    ☐  ไมต่้องการ No, thanks          ☐   ต้องการ Yes, please 
   (รับตัวอย่างคืนภายใน 30 วัน หลังจากวันรับผลการทดสอบ/ Pick it up within 30 days after report delivery  
   หลังจากนั้นจะไมจ่ัดเก็บตัวอย่าง (after that sample will not be kept) 

   ต้องการใบแจ้งหนี้ Repatriation of invoice  ☐   ไม่ต้องการ No, thanks          ☐   ต้องการ Yes, please 
4. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายละเอยีดข้างต้นเรียบร้อย และยอมรับให้เป็นข้อตกลงร่วมกัน  
    (I carefully read all of the details and I do agree in terms of condition above)  
 
       
 
       ลงช่ือ (Sign) ......................................................................................  
                                         (                                  )   
                 ผู้ขอรับบริการ (Customer) 
         วันท่ี .................................................... 
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ส่วนที่ 2: ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่าง 
ก าหนดรับผลการทดสอบ      ......................................................................... 

 

        ลงช่ือ ................................................................... ผู้รับตัวอย่าง 
                           (นางสายฝน พุฒศรี) 
ส าหรับผู้ทดสอบ 

สภาพตัวอย่าง            ☐   เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม      เนื่องจาก ......................................................................................... 
การคิดค่าใช้จ่าย 

 คิดค่าใช้จ่ายในอัตรา ☐  1  ☐ 2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) .........................................................................................................   บาท 

 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริง ................................................................บาท   
  

        ลงช่ือ ................................................................... ผู้ทดสอบ 
           (                                      ) 
            วันท่ี ......................................... 
 
ส่วนที่ 3: การรับผลการทดสอบ 
กรณีมารับด้วยตนเอง 
 ช่ือ-สกุลผู้รับผลการทดสอบ ...................................................................................................................................................................... 
 วันท่ีรับผลการทดสอบ .............................................................................................................................................................................. 
กรณสี่งผลทดสอบอีเมลล ์
 วันท่ีส่งผลการทดสอบ .............................................................................................................................................................................. 
กรณสี่งผลทางไปรษณีย ์
 วันท่ีส่งผลการทดสอบ .............................................................................................................................................................................. 
 
 
บันทึกข้อความ 
................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 


