
                         
7/29/2016 

 
ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

โทรศัพท์  02-3298000 ต่อ 3661      วนัท่ี….……………………………................................ 
1. ช่ือผู้สง่ตวัอยา่ง…………………………...……………………………………………………..…………………………………….….  

     สงักดั สจล.  คณะ    เกษตร     วิทย์      วิศวะ    อตุฯ เกษตร     อื่นๆ  ………..…………  ภาควิชา  ……….... 
                                              อาจารย์      ปริญญาตรี      ปริญญาโท     ปริญญาเอก    รหสั นศ.   ……..……..………………. 
         ช่ืองานวิจยั/โครงงานพิเศษ………………….……………..……………………..  ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา…….....………………….. 

     สงักดัภาครัฐภายนอก  /     เอกชน   ช่ือหนว่ยงาน  …………………………………………......................……..............……. 

      ที่อยู…่………………………………………………………………………………………………………………………............... 
        โทรศพัท์(ระบุ)...........…………………………. Fax ……….……………………..….E-mail   …………………………………… 
2. สารตวัอยา่งช่ือ …………………………………………………………………….……จ านวนตวัอยา่ง  …………………….………. 
    ลกัษณะตวัอยา่ง ………………………………………………………………………………………………………………………… 
    วิธีการสกดั(โดยยอ่)…………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ตวัท าละลายที่ใช้ (Solvent) …………………………………………….……….……… ความเป็นขัว้ ………………………………… 

3. ให้ศนูย์ฯ ด าเนินการ        วิเคราะห์แยกสารประกอบในตวัอยา่ง 
    สภาวะในการแยก 
    1)  GC Column …………………….   length……………..m    ID ……………...mm    Film thickness………………………um 
    2)  Injection mode (spilt/splitless) …………………………………………… Injector Volume………………………………...uL 
    3)  Purge flow…………………………………………………         Purge time…………………………………………………… 
    4)  Flow rate of mobile phase……………………………………………………………………………………………………….. 
    5)  Inlet Temperature…………………………………………oC      Inlet Pressure…………………………………………….psi 
    6)  GC temperature program………………………………………………………………………………………………………… 
    7)  Solvent Delay……………………………………………………min 
    8)  Scan parameter       Low Mass………………………….   High Mass   ……….………….. 
                                          Threshold………………………….   MS Quad Temp ……………….    MS Source Temp ………… 

4. การช าระเงนิ         หกัเงินรายได้สาขาวชิาคณะเกษตรฯ             เงินสด (อตัราคา่บริการคดิตามหนว่ยงานท่ีออกใบเสร็จรับเงิน) 
5. ต้องการผลวิเคราะห์  เป็น  ………………………………………………………………………………………………………………            

       ด าเนินการ                 ปกติ       เร่งด่วน  ( คดิคา่บริการเพิม่ ) ภายในวนัท่ี  …/……/…… 

        หนงัสอืรายงานผล         ภาษาไทย 
       หนงัสอืรายงานผล       

  ภาษาไทย 
 
ลงช่ือ ……………...……….. 
      (                                  ) 
                ผู้สง่ตวัอยา่ง 

รับรองว่า เป็นนักศกึษา 
ในงานวจิัย/โครงงานพเิศษ 

 
ลงช่ือ ………………..…………. 
(…………………………….…..) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 

รับรองว่า เป็นนักศกึษา /  
ให้หักเงนิรายได้ภา 

 
ลงช่ือ …………………………. 

(……………..…………….…….) 
หวัหน้าภาควชิา / ผู้ดแูลงบวจิยั 

 
 
ลงช่ือ .. …………………... 
     (                                  ) 
          จนท. ผู้ รับตวัอยา่ง 
 

  ใบรับบริการเคร่ือง   GC-MS/MS  

เลขที่ใบรับ : GC .….-…..…… 
( ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ) 

 



                         
7/29/2016 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
ความเห็นของนกัวิทยาศาสตร์  

           ควรรับวิเคราะห์  

          ไมค่วรรับวิเคราะห์  เพราะ……………………………………………………………          ……………………………. 
               ...................................................................................................................…                    นักวิทยาศาสตร์ 

  
ตอบรับวิเคราะห์ตวัอยา่ง วนัท่ี............/........../............ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
 
การด าเนินการวิเคราะห์  ( ส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ ) 
 วิเคราะห์วนัท่ี  ……/……./……เร่ิมเวลา …..…..….....น. สิน้สดุวนัท่ี……/……./……เวลา …............….น. รวม  .….. ชม.  ….....นาที 
 สารมาตรฐาน / สารเคมี ของศนูย์ ได้แก่...................................................……................................................................................ 

 ไฟล์ผลวิเคราะห์ ช่ือ  ..................................................................................................................................................................... 

รายการค่าบริการ  ( ส าหรับนักวิทยาศาสตร์ ) 

1) ค่าบริการใช้เครื่อง   …….........ชัว่โมง  รวม………บาท   

2) ค่าบริการใช้คอลัมน์ของศูนย์ (ความยาวคอลัมน์ตั้งแต่ 60 เมตรขึ้นไป)..............วัน.รวม……  บาท   
3) ค่าบริการใช้คอลัมน์ของศูนย์ (ความยาวคอลัมน์น้อยกว่า 60 เมตร).................วัน.รวม………บาท   

    4) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1 Furrule Vespel (การเปลี่ยนคอลัมน์) ..................อัน        รวม……… บาท   
        2 Column nut fitting (การเปลี่ยนคอลัมน์) ..........อัน         รวม………บาท   

                         3 Vial Amber with Cap ขนาด 2 mL ..................ชุด         รวม………บาท   

5) ค่าPrint ผลวิเคราะห์...........................แผ่น รวม………บาท   
6) อ่ืน ๆ .............................................................บาท 

   รวมเงนิ      ………… บาท  (............................................................................................................) 
 

ช าระเงนิแล้ว  ( ส าหรับธุรการ ) 

             ใบเสร็จรับเงิน      ใบแจ้งหนี/้ลงบญัชี   เลขที่ .………………   วนัท่ี  ……/……/ ……. 
 
 
ได้รับผลการวิเคราะห์    ลงช่ือ ………………………..    เมื่อวนัท่ี    ……/……./…… 
                                             ( ผู้ รับผลวิเคราะห์ )                                                        
 


