
เลขทีรั่บเอกสาร No.

วันทีรั่บ Date.

เวลา Time.

ข้อมูลการติดต่อ Contact Information

ช่ือผู้ติดต่อ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษขีองบริษทั 

Name. Tax ID Number of Company.

ช่ือ บริษทั/หน่วยงาน

Company/Organization

สถานท่ีติดต่อ

Contact Address

โทรศัพท์ Phone. โทรสาร Fax.

มอืถอื Mobile. อเีมลล์ Email.

ข้อมูลการขอรับบริการ Service Information

ประเภทของการขอรับบริการ Type of Service.       (        )  งานทดสอบ Testing.      (        )  งานวิเคราะห ์Analysis.

วัตถปุระสงค์ของการใช้งาน

Intended Used of Services.

วิธีทดสอบ (     )   อยู่ในขอบขา่ยการรับรองมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ISO/IEC 17025 Scopes

(     )   ท่ัวไป Others……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ค่า Uncertainty (     )   ต้องการ Required (     )   ไมต้่องการ Not Required

มต่ีอหนา้หลัง Towards the back page
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แบบฟอร์มค าขอรับบริการ Service Request Form
ศูนยบ์ริการทางการศึกษาราชบรีุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ (ราชบรีุ) 209 หมู่ท่ี 1 ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวัดราชบรีุ 70150

โทรศัพท์ : 032-726520 , 032-726521  โทรสาร : 032-726519  http://ratchaburi.kmutt.ac.th/

ช่ือตัวอยา่ง/ช่ือช้ินงาน Name of Specimen/Sample จ านวน Quantity รายละเอยีด Description



รายละเอียดต าแหน่งท่ีต้องการให้ทดสอบ / วิเคราะห์ (หากมีให้ระบุ) Detailed Locations for Testing / Analysis (if any)

การออกรายงานผล Report

ช่ือบคุคล/ช่ือหน่วยงาน (ไทย)

Name/Organization (Eng)

  (      )  ตามช่ือและท่ีอยู่ขา้งต้น Same as above

ท่ีอยู่   (      )  ท่ีอยู่อื่น Other Address

Address          …………..……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

ต้องการใบรายงานผลเปน็ Report in Language.   (      ) ภาษาไทย Thai (      ) ภาษาองักฤษ English

วิธีการช าระเงิน Payment

ขา้พเจา้ยนิดีช าระค่าบริการตามระเบยีบของมหาวิทยาลัยทุกประการ โดยช าระเปน็   (      ) เงินสด Cash

I agree to make a payment for service under the university's regulations by   (      ) เช็คส่ังจา่ยในนาม มจธ.-บริการวิชาการ

           Cheque order to "มจธ.-บริการวิชาการ

วิธีการรับผลการทดสอบ Receipt test Report

ผลทดสอบ Report   (      ) มารับผลเอง In person       (      ) รับผลทดสอบทางไปรษณีย ์Mail

ตัวอยา่ง/ช้ินงานTested Specimen/Sample   (      ) ขอรับคืน Return              (      ) ไมข่อรับคืน Disposed

1.ต้องการทราบผลอยา่งไม่เป็นทางการ หรือให้ส่งผลทางโทรสาร/ไปรษณีย ์ผู้ใชบ้ริการต้องช าระค่าบริการกอ่นรับผลทดสอบเท่านัน้

1.For an in-officail report or sent by Email/Fax/Mail, the client must make a payment prior receiving the report.

2.มจธ.ราชบุรี จะไม่รับผิดชอบในการณีทีเ่กดิความเสียหายต่อชิ้นงานทีน่ ามาทดสอบ/วิเคราะห์ และหากไม่มารับคืนภายใน 30 วัน ทางเราจะท าลายชิ้นงานทิง้

2.Kmutt (Ratchaburi) will be released from responsible for damage of specimens under test/analysis and will be disposed after 30 days.

ส่วนน้ีส าหรับผู้ท่ีมารับผลการทดสอบด้วยตนเอง

วันท่ี Date เวลา Time
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ผู้รับ Recipient ……………………………………………………………

(......................................................................................)
เจา้หน้าท่ี Officer ……………………………………………………………..

หมายเหตุ Remark

ลงช่ือ Signed ……………………………………… ผู้ขอใช้บริการ Client ลงช่ือ Signed ……………………………………… เจา้หนา้ท่ี Officer

(.....................................................................) (.....................................................................)


