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แบบขอใช้บริกำรทดสอบ/ วเิครำะห์ตวัอย่ำง (วจบ.4) 
                                                                                                                                            เลขท่ีรับ……..…/ 25…….…    
                                                                                                                                           วนัท่ีรับ...…………...……… 

โปรดกรอกข้อควำมให้ครบถ้วนในส่วนที่  1  
ส่วนที่  1 
ช่ือผูข้อใชบ้ริการ (ช่ือ-นามสกุล หรือหน่วยงาน)  ……………………………………………………..…….……………. 
ท่ีอยู ่/ สถานท่ีท างาน ………………………………………………..…………………………..………………………....            
……………………………………………………………………………..……………………………………………… 
โทรศพัท…์………………………..……โทรสาร……………………..E-mail………………….....………………..…… 
ช่ือโครงการวิจยั (หากมี)  .…………….……………………………………………………….………………………….. 
ชนิดของตวัอยา่ง/ภาชนะท่ีบรรจุ ………...……….………………………..สภาพตวัอยา่ง …………………………........ 
จ านวนตวัอยา่ง............................................................................ 
วิธีการเกบ็รักษาตวัอยา่ง 
                 อุณหภูมิหอ้ง               ตูแ้ช่ 4 °C          อ่ืนๆ............................................................................               
การท าใหป้ราศจากเช้ือโดยวีธี 
                 Autoclave  121 °C      อบแก๊ส 55 °C          70% Alcohol    UV    อ่ืนๆ...................................               
ค่าความไม่แน่นอน                      ตอ้งการ (เฉพาะ MTT)                          ไม่ตอ้งการ 
                (หากตอ้งการค่าความไม่แน่นอน ตอ้งช าระค่าบริการเพ่ิมค่าละ 500 บาท ต่อตวัอยา่ง) 
หอ้งปฏิบติัการมีเกณฑก์ารตดัสินส าหรับประเมินความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด ISO/IEC 17025:2017 ลูกคา้มีความประสงคใ์ห้
หอ้งปฏิบติัการวิจยั ระบุรายละเอียดหรือเกณฑใ์นการยอมรับ/ ปฏิเสธความเส่ียง  
                                             ตอ้งการ (เฉพาะ MTT)                                           ไม่ตอ้งการ 
กรุณาระบุรายละเอียดหรือเกณฑย์อมรับระดบัความเส่ียงในการตดัสินผลการทดสอบ (Decision Rules) 
                                            ไม่เกิน 2.5% (เฉพาะ MTT)                                     อ่ืนๆ .................................................... 
หมำยเหตุ : ผูข้อใชบ้ริการตอ้งกรอกแบบขอ้ตกลงในการตดัสินผลการทดสอบ/วิเคราะห์ (QF-DTRC-I17-01) 
 ระบุกำรทดสอบที่ขอใช้บริกำร  
 ศูนย์วเิครำะห์และวจิัยทนัตชีววสัดุ 

     เคร่ืองทดสอบอเนกประสงค ์(Universal Testing Machine/ UTM)   
     เคร่ืองทดสอบความแขง็จุลภาค (Microhardness Tester)          
     เคร่ืองวดัความขรุขระผวิ (Surface Roughness Tester)   
     เคร่ืองวิเคราะห์ขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer)      
 ศูนย์วเิครำะห์และวจิยัเน้ือเย่ือเซลล์และอณูชีววทิยำช่องปำก    
     การเตรียมเซลลพ้ื์นฐานส าหรับทดสอบ  
     การทดสอบประเมินความเป็นพิษโดยวิธี Agar Diffusion Test                      
     การทดสอบประเมินความเป็นพิษโดยวิธี MTT Cytotoxicity Test  
  เคร่ืองโครมาโทกราฟฟ่ีของเหลวสมรรถนะสูง (High-Performance Liquid 

Chromatograph/HPLC)    
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   ศูนย์บริกำรวเิครำะห์โครงสร้ำงจุลภำค          
     กลอ้งจุลทรรศนอิ์เลก็ตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope/ SEM) 
     อุปกรณ์วิเคราะหธ์าตุ (Energy Dispersive X-ray Spectrometer/ EDS)       
     กลอ้งจุลทรรศนอิ์เลก็ตรอนชนิดส่องผา่น (Transmission Electron Microscope/ TEM)        
 หน่วยบริกำรสถำนที่และเคร่ืองมือวจิยั 
    วิเคราะหป์ริมาณฟลูออไรดใ์นตวัอยา่งน ้า (Fluoride  Ion Analyzer) 
    เคร่ืองวิเคราะห์ความหนาแน่นตวัอยา่งแบบโทโมกราฟ (Micro CT Scan) 
 
 อุปกรณ์วจิยั/บริกำรอ่ืนๆ ......................................................................................................................................................... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วธีิกำรรับรำยงำนผลทดสอบ/ วเิครำะห์ตวัอย่ำง              รับดว้ยตนเอง                              
 
กำรช ำระค่ำบริกำร         ช าระในวนัรับรายงานผลฯ                   ช าระในวนัส่งตวัอยา่ง  

       ไม่คิดค่าบริการทดสอบฯเพราะ(ระบุ) …….……………………...…………………. 
       ใบเสนอราคา           ใบแจง้หน้ี 
 

กำรจดักำรตวัอย่ำงหลงักำรทดสอบ         ส่งคืน…………………………………………..………………………..…..………..              
     

                                                                        ผูข้อใชบ้ริการ/ ผูส่้งตวัอยา่ง ……..…………….…..…………………. 
                                                                                                             วนัท่ีส่งตวัอยา่ง  ................./........................./...................... 
 
ตวัอยา่งท่ีไดรั้บ 
  ตรงตามขอ้มูลในส่วนท่ี  1                                                                               
  ไม่ตรงตามขอ้มูลในส่วนท่ี  1  คือ................................................................................................................................... 
 
 
 ลงช่ือ………………..…..………….…………...                         
 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บตวัอยา่งและรับแบบวจบ.4   
 วนัท่ีรับ……..…./………..……/……..……. 
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ส่วนที่ 2 
                                                                    บันทึกเจ้ำหน้ำที่กำรส่งมอบตวัอย่ำง 
เจา้หนา้ท่ีผูท้ดสอบช่ือ  …………………….……………...…………….….…..…...วนัท่ีส่ง ………………….……….... 
การทดสอบ/วิเคราะห์ตวัอยา่งท่ีขอใชบ้ริการ........................................................................................................................ 
เลขท่ีของตวัอยา่ง .....................................................................................วนัท่ีออกเลขท่ี ……............................................ 
  ค่าความไม่แน่นอน                                ระดบัความเส่ียงในการตดัสินผลการทดสอบ (Decision Rules) 
 
                       ลงช่ือ...……..…...........…….………… เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
ตวัอย่ำงที่ได้รับมอบหมำย 

  ตวัอยา่งถูกตอ้งครบถว้นตามรายละเอียดการทดสอบ                                                                                 
  ตวัอยา่งไม่ถูกตอ้งตามรายละเอียดการทดสอบ คือ ............................................................................................ 
วนัท่ีก าหนดส่งรายงานผลการทดสอบ/วิเคราะห์ตวัอยา่ง....................................................................................................   
วนัท่ีใหม้ารับรายงานผลการทดสอบ/วิเคราะห์ตวัอยา่ง........................................................................................................ 
                                                                  เจา้หนา้ท่ีผูท้ดสอบรับมอบตวัอยา่ง ................................................................... 
                                                                                                วนัท่ีรับตวัอยา่ง .................................................................... 

ส่วนที่ 3 
                                                                                  บันทึกกำรเปลีย่นแปลงค ำขอ 
วนั เดือน ปี รายละเอียด ผูข้อใชบ้ริการ ผูท้ดสอบ/เจา้หนา้ท่ีฯ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 

    

ส่วนที่  4 

                 วนัที่พมิพ์รำยงำนผลกำรทดสอบ เลขที่รำยงำน.........................................../25.............. 
                                                   
ลงช่ือ………......................................เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

                                                                                   วนัท่ีพิมพร์ายงานผลฯ  .............../............................/................... 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผูรั้บผลการทดสอบ 

วนัท่ีรับ...................................... 
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ส่วนที่  5   (มอบใหผู้ข้อใชบ้ริการ)  
                                  แบบรับผลทดสอบ/วเิครำะห์ตวัอย่ำงด้วยตนเอง 

เลขท่ีรับ ………../ 25……….. 
วนัท่ีรับตวัอยา่ง...……………..………เลขท่ีของตวัอยา่ง………………………................................………………….. 
ช่ือผูข้อใชบ้ริการ..…………………..........……..……….ช่ือผูน้ าส่งตวัอยา่ง…………….……..…......……………….... 
การทดสอบ/วิเคราะห์ตวัอยา่งท่ีขอใชบ้ริการ.……….………...…..………………………….………………………….. 
วนัท่ีใหม้ารับรายงานผลการทดสอบ /วิเคราะห์ตวัอยา่ง…………………………………………………………………. 
ค่าบริการ   ช าระในวนัส่งตวัอยา่ง                                      
                  ช าระในวนัรับรายงานผลฯ  
     ไม่คิดค่าบริการทดสอบฯเน่ืองจาก (ระบุ) ………….……..…………….............…….…………..…..…… 
 
                                                                                                             
 
                                                                                                             ลงช่ือ........................................................... 
                                                                                                             เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป/ผูรั้บแบบ วจบ.4   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      

ส านกังานการวจิยั คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เลขท่ี 6 ถนนโยธี แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุเทพฯ 10400
อาคารปฏิบติัการและวจิยั อาคาร 4 ชั้น 7 โทรศพัท ์ 02-200-7620, 02-200-7621  โทรสาร 0-2200-7698 
อตัราค่าบริการไดท่ี้ https://dt.mahidol.ac.th/ส  ำนกังำนกำรวิจยั/หอ้งปฏิบตัิกำรวิจยั/อตัรำคำ่บรกิำร/ 
 

กรุณาประเมินการให้บริการ วจบ.4                                             

 


