ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การกําหนดประเภทรายรับ รายการ และเงือ่ นไขการรับเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ร2/2556 (อัตราค่าใช้บริการเครื่องมือ และ/หรือพื้นที่
ห้องเครื่องมือกลาง คณะเภสัชศาสตร์)
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือ และ/หรือพื้นที่ห้องเครือ่ งมือกลาง ของ
คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ เนือ่ งจากห้องเครื่องมือกลาง หน่วยบริหารงานวิจยั งานบริหารงานวิจยั บริการ
วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นห้องที่ให้บริการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย แก่คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลโดยทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการในการให้บริการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงกําหนดอัตราค่าใช้บริการของห้องเครื่องมือกลาง
และ/หรือพื้นที่หอ้ งเครื่องมือกลาง คณะเภสัชศาสตร์ไว้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
ประกอบกับข้อ 10(2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 จึงออกประกาศกําหนดประเภทรายรับ
รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อัตราค่าใช้บริการเครื่องมือ และ/
หรือพื้นที่ห้องเครื่องมือกลาง คณะเภสัชศาสตร์) ดังนี้
1. ให้กําหนดอัตราค่าใช้บริการเครือ่ งมือ และ/หรือสถานที่ห้องเครื่องมือกลาง คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
1.1 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เรียกเก็บค่าใช้บริการ มีดังนี้
ลําดับที่
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
1
เครื่องประเมินความหยาบละเอียดของผิว(Skin Visiometer)
1.1 วัดริ้วรอยของผิวจากกล้องถ่ายภาพ VC98
1.2 วัดริ้วรอยของผิวด้วยเทคนิค Replica
- ค่าดําเนินการ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
1.3 วัดความมันของผิว
- ค่าดําเนินการ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

อัตรา

ต่อหน่วย

250

บาท/ชั่วโมง

100
150

บาท/ชั่วโมง
บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง

100
50

บาท/ชั่วโมง
บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง

-2ลําดับที่
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
2
เครื่องประเมินสภาพผิว(Cutometer)
2.1 วัดความชุ่มชื้น (Corneometer)
2.2 วัดความมัน (Sebumeter)
- ค่าดําเนินการ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
2.3 วัดความยืดหยุ่น (Cutometer)
2.4 วัดสีผิว (Mexameter)
2.5 วัดค่า pH ของผิว (pH meter)
3
เครื่องวัดสีผิว (Colormeter)
4
กล้องถ่ายภาพผิวและเส้นผม
5
เครื่องวัดขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตร (Zetasizer)
5.1 วัดค่าขนาดอนุภาค (Size)
- ค่าดําเนินการ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
5.2 วัดค่าศักย์ไฟฟ้า (Zeta potential)

อัตรา

ต่อหน่วย

250

บาท/ชั่วโมง

100
50
250
250
250
200
200

บาท/ชั่วโมง
บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง
บาท/ชั่วโมง
บาท/ชั่วโมง
บาท/ชั่วโมง
บาท/ชั่วโมง
บาท/ชั่วโมง

135
50

บาท/ชั่วโมง
บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง

135
850

บาท/ชั่วโมง
บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง

225
250

บาท/ชั่วโมง
บาท/ชั่วโมง

200
250

บาท/ชั่วโมง
บาท/วัน

120
100
150
200

บาท/ชั่วโมง
บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง
บาท/ชั่วโมง
บาท/ชั่วโมง

135
120
200

บาท/ชั่วโมง
บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง
บาท/ชั่วโมง

125
150

บาท/ชั่วโมง
บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง

*ใช้ได้เฉพาะวัดค่าของตัวอย่างที่มีการกระจายในน้ําเท่านั้น

- ค่าดําเนินการ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
6
7
8
9
10

11
12
13

14
15

เครื่อง Microplate reader
เครื่อง High pressure homogenizer
(กําหนดการใช้งานขั้นต่ํา 3 ชั่วโมงขึ้นไป)
เครื่องระเหยสารภายใต้สภาพแรงดัน
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
เครื่อง Gel Electrophoresis
- ค่าดําเนินการ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer
เครื่อง Spectrofluorometer
เครื่อง FT-IR
- ค่าดําเนินการ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่อง Gas Chromatograph
(กําหนดการใช้งานขั้นต่ํา 3 ชั่วโมงขึ้นไป)
เครื่อง DSC
- ค่าดําเนินการ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

-3ลําดับที่
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
16
เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer
(กําหนดการใช้งานขั้นต่ํา 3 ชั่วโมงขึ้นไป)
17 เครื่อง HPLC
(กําหนดการใช้งานขั้นต่ํา 3 ชั่วโมงขึ้นไป)
18 เครื่องวัดความหนืด (Rheometer)
19
เครื่องวัดความชื้น
20
Freeze dryer
21
น้ํา RO
22
น้ํา Ultrapure 18 เมกะโอห์ม
23
เครื่อง Karl Fischer Titration
- ค่าดําเนินการ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
24
เครื่อง Polarograph
- ค่าดําเนินการ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

อัตรา
200

ต่อหน่วย
บาท/ชั่วโมง

250

บาท/ชั่วโมง

200
150
500
50
100

บาท/ชั่วโมง
บาท/ชั่วโมง
บาท/วัน
บาท/ลิตร
บาท/ลิตร

120
50

บาท/ชั่วโมง
บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง

120
50

บาท/ชั่วโมง
บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง

1.2 การเรียกเก็บค่าใช้พื้นที่ห้องเครื่องมือกลาง
อัตราค่าใช้พื้นที่
80 บาท/ชั่วโมง (คิดอัตราขั้นต่ํา 3 ชั่วโมง/ครั้ง)
2. หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าใช้บริการ
2.1 กรณีบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ หรือ งานบริการต่างๆที่
หน่วยงานภายในคณะเภสัชศาสตร์/ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สังกัดคณะ
เภสัชศาสตร์รับมาดําเนินการ ให้เรียกเก็บค่าบริการตามข้อ 1.1 และ 1.2
2.2 กรณีงานวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัดกัดคณะเภสัชศาสตร์ หรือ งานวิจยั ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สังกัดส่วนงานอื่นๆ ที่มีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัด
คณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้ร่วมวิจัย ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าวัสดุสิ้นเปลืองตามรายการที่
ได้ระบุไว้
ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2556

(รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ระเบียบและข้อบังคับการใช้บริ การห้องเครื่องมือกลาง
“ กรณี อาจารย์, บุคลากร, นักศึกษา และผูช้ ่วยวิ จยั สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ”
1. เงื่อนไขการขอใช้บริการห้องเครื่องมือกลาง
1.1 วันเวลาทีเ่ ปิ ดให้บริการ
 ในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.)
 นอกเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 - 8.30 น. ของวันถัดไป, วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
1.2 คุณสมบัตขิ องผูข้ อรับบริการทีม่ สี ทิ ธิในการขอใช้
งานเครื่องมือ
์
 เป็ นอาจารย์, บุคลากร หรือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ผู้ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ หรือ เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ผูป้ ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังกัดส่วนงานอื่นๆ ทีม่ ผี ปู้ ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สงั กัดคณะเภสัชศาสตร์เป็ นผูร้ ่วมวิจยั
 กรณีนักศึกษา หรือ ผู้ช่วยวิจยั ต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ปี รึกษาหรือหัวหน้าโครงการวิจยั ว่าเป็ น
นักศึกษาหรือผูช้ ่วยวิจยั สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กาหนดให้ ส่งหนังสือรับรอง ตาม
แบบฟอร์มหมายเลข F-CEL-SV-001 ในครัง้ แรกเพียงครัง้ เดียว)
 ได้รบั การอบรมและผ่านเกณฑ์ประเมินผลการอบรมในหัวข้อดังต่อไปนี้
o ระเบียบและข้อบังคับการใช้บริการห้องเครื่องมือกลาง
o การบริหารจัดการของเสียอันตราย
o วิธกี ารใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ตามเครื่องมือทีข่ อใช้)
1.3 ข้อกาหนด/เงื่อนไขในการให้บริการ
 คณะฯจะเรียกเก็บค่าใช้บริการตาม “ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกาหนด
ประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ร 2/2556 (อัตราค่า
ใช้บริการเครื่องมือ และ/หรือพืน้ ที่ ห้องเครื่องมือกลาง คณะเภสัชศาสตร์)” ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
 ในกรณีทไ่ี ด้ชาระค่าบริการไปแล้ว ผูข้ อใช้งานไม่สามารถขอเงินคืน และไม่สามารถเปลีย่ นเป็ นค่าอื่นได้
และต้องนาสาเนาหลักฐานการชาระเงิน มารับวัสดุสน้ิ เปลือง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนนับจาก
วันทีช่ าระเงิน
 ในการยื่นคาขอแต่ละครัง้ จะอนุญาตให้ขอใช้งานได้ไม่เกิน 3 วันติดต่อกัน/เครื่องมือ หากมีความประสงค์
ขอใช้งานระยะเวลามากกว่า 3 วันติดต่อกัน จะอนุญาตให้เฉพาะกรณีดงั ต่อไปนี้
o การใช้งานเพื่อการเรียนการสอนตามกระบวนวิชาของคณะฯ ขอให้ภาควิชาส่งตารางเรียนและ
รายละเอียดเครื่องมือทีต่ อ้ งการใช้งานให้ยงั ห้องเครื่องมือกลางทราบก่อนวันเปิ ดเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษาอย่างน้อย 15 วันทาการ
o การทาวิจยั หรืองานวิทยานิพนธ์ทจ่ี าเป็ นต้องใช้เครื่องมือต่อเนื่องมากกว่า 3 วันติดต่อกัน เช่น
การทดสอบความคงสภาพ ทัง้ นี้ให้แจ้งเหตุผลและความจาเป็ นให้เจ้าหน้าทีท่ ราบพร้อมทัง้ ส่ง
บันทึกข้อความชีแ้ จงเหตุผลและความจาเป็ น ทัง้ นี้การพิจารณาอนุ ญาตขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งเครื่องมือกลางและ/หรือรองคณบดีฯ ทีร่ บั ผิดชอบแล้วแต่กรณี
 อนุญาตให้ย่นื คาขอใช้งานล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีย่ ่นื ขอใช้งาน
 ผูท้ ม่ี สี ทิ ธิใช้
์ งานเครื่องมือคือผูท้ ม่ี ชี ่อื ในตารางปฏิทนิ การใช้งานเท่านัน้ และสามารถเข้าใช้งานตามวัน/เวลา ที่
ระบุในตารางปฏิทนิ การใช้งานทางเว็บไซต์เท่านัน้ ไม่อนุ ญาตให้ใช้ช่อื ผูอ้ ่นื ในการติดต่อใช้งานแทน ใน
กรณีทเ่ี จ้าหน้าทีต่ รวจสอบทราบ จะถือว่าการขอใช้งานนัน้ เป็ นโมฆะและจะถูกยกเลิกคาขอทันที โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผูข้ อใช้งานทราบล่วงหน้า และจะไม่ได้รบั อนุญาตให้ใช้งานเครื่องมือเป็ นเวลา 30 วัน
ระเบียบและข้อบังคับการใช้บริการห้องเครือ่ งมือกลาง กรณีอาจารย์, บุคลากร, นักศึกษา และผูช้ ว่ ยวิจยั สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
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หากต้องการเปลีย่ นแปลงวันเวลาใช้งานทีไ่ ด้รบั อนุญาตไปแล้วนัน้ ให้แจ้งก่อนวันทีไ่ ด้รบั สิทธิอย่
์ างน้อย 1 วัน
หากผูข้ อใช้งานไม่มาใช้งานเครื่องมือตามกาหนดอย่างน้อย 1 วัน หรือ เกินกว่าเวลาทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตโดย
ไม่มเี หตุอนั ควรจะไม่ได้รบั อนุญาตให้ใช้งานเครื่องมือเป็ นเวลา 30 วัน
 ในการใช้งานแต่ละครัง้ ให้ลงรายละเอียดใน “บันทึ กการใช้งานประจาวัน” ทุกครัง้ เพื่อบันทึกเป็ น
หลักฐานว่าได้เข้ามาใช้งานเครื่องมือตามวันเวลาทีท่ ่านได้รบั สิทธิใช้
์ งานจริง หากไม่มกี ารบันทึกใดๆ จะ
ถือว่าไม่มกี ารเข้ามาใช้งานและจะถูกตักเตือนพร้อมไม่ได้รบั อนุญาตให้ใช้งานเครื่องมือเป็ นเวลา 30 วัน
 ผูข้ อใช้งานต้องเตรียมสารเคมี และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องมาด้วยตนเอง
 หากมีการใช้งานสารเคมีใดๆในห้องเครื่องมือกลาง ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการความปลอดภัยและระเบียบ
การจัดเก็บของเสียอันตรายอย่างเคร่งครัด
 วัสดุอุปกรณ์ ใ ดๆที่นามาใช้กบั เครื่องมือ รวมถึงวัสดุส้นิ เปลืองที่สามารถน ามาใช้ได้ต้อ งเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของแต่ละเครื่องมืออย่างเคร่งครัด
 ผูข้ อใช้งานต้องทางานให้แล้วเสร็จและปิ ดเครื่องก่อนเวลาทีก่ าหนด 15 นาที
2. ขัน้ ตอนการติดต่อและใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในเวลาราชการ
2.1 ผูข้ อใช้งานตรวจสอบข้อมูลของเครื่องมือวิทยาศาสตร์, รายละเอียดการคิดค่าบริการ และ ดูปฏิทนิ กิจกรรม เพื่อ
ตรวจสอบตารางการใช้งานเครื่องมือฯ พร้อมทัง้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก Link “ห้องเครื่องมือกลาง”
ทางเว็บไซต์งานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ทาง http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/
2.2 การขอใช้งานกรณีเครื่องมือทีไ่ ม่มคี า่ วัสดุสน้ิ เปลือง
2.2.1 กรอกแบบฟอร์มการขอใช้งานหมายเลข F-CEL-SV-002 และส่งห้องเครื่องมือกลาง ล่วงหน้าก่อนวันที่
ขอใช้งานอย่างน้อย 2 วันทาการ โดยเจ้าหน้าทีฯ่ จะพิจารณาอนุญาตตามลาดับการยื่นคาขอก่อน-หลัง
2.2.2 ผู้ข อใช้ง านสามารถตรวจสอบผลการยื่น ขอใช้ จากตารางปฏิทิน การใช้ง านทางเว็บ ไซต์ห้อ ง
เครื่องมือกลาง หลังจากวันทีส่ ง่ แบบฟอร์มแล้ว 1 วันทาการ
2.2.3 ผูข้ อใช้งานทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต (ผูท้ ม่ี ชี ่อื แสดงบนปฏิทนิ กิจกรรมในวันนัน้ ๆ) เข้ามาใช้งานตามกาหนด
พร้อมเตรียมตัวอย่างและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องมาด้วยตนเอง
2.3 การขอใช้งานกรณีเครื่องมือทีม่ คี า่ วัสดุสน้ิ เปลือง
2.3.1 ยื่นแบบฟอร์มขอใช้งานหมายเลข F-CEL-SV-003 และส่งห้องเครื่องมือกลาง ล่วงหน้าก่อนวันทีข่ อใช้
งานอย่างน้อย 5 วันทาการ เพื่อให้เจ้าหน้าทีฯ่ ตรวจสอบและประเมินค่าวัสดุสน้ิ เปลือง
หมายเหตุ
ในกรณีทม่ี กี ารนาวัสดุสน้ิ เปลืองมาเอง ให้นาวัสดุสิ้นเปลืองดังกล่าว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อม
แบบฟอร์มขอใช้งานหมายเลข F-CEL-SV-003 วันทีข่ อใช้งานอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้อง
2.3.2 หลังจากยื่นแบบฟอร์ม 1 วันทาการ ให้ตดิ ต่อเจ้าหน้าทีเ่ พื่อรับแบบฟอร์มขอใช้งานดังกล่าวคืน และ
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์หวั หน้ าโครงการวิจยั ลงนามรับทราบ ก่ อนติดต่ อช าระเงินที่หน่ วย
การเงินของคณะฯ
2.3.3 ส่ง แบบฟอร์ม ขอใช้ง าน พร้อ มส าเนาหลัก ฐานการช าระเงิน ให้เ จ้า หน้ า ที่ห้อ งเครื่อ งมือ กลาง
ล่วงหน้าก่อนวันทีข่ อใช้งานอย่างน้อย 2 วัน เพื่อตรวจสอบหลักฐานก่อน หากเอกสารครบถ้วนจึงจะ
สามารถเบิกวัสดุสน้ิ เปลืองและได้รบั อนุ ญาตให้ใช้งาน โดยสามารถตรวจสอบผลการยื่นขอใช้จาก
ตารางปฏิทนิ การใช้งานทางเว็บไซต์หอ้ งเครื่องมือกลาง
2.3.4 ผูข้ อใช้งานทีไ่ ด้รบั อนุญาต (ผูท้ ม่ี ชี ่อื แสดงบนปฏิทนิ กิจกรรมในวันนัน้ ๆ) เข้ามาใช้งานตามกาหนด
พร้อมเตรียมตัวอย่างและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องมาด้วยตนเอง
ระเบียบและข้อบังคับการใช้บริการห้องเครือ่ งมือกลาง กรณีอาจารย์, บุคลากร, นักศึกษา และผูช้ ว่ ยวิจยั สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
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2.4 การยื่นคาขอใช้งานเครื่องมือนอกเวลาราชการ
2.4.1 ต้องเป็ นผูท้ ผ่ี ่านเกณฑ์และเงื่อนไขตามคุณสมบัตทิ ก่ี าหนด และมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ
ดังกล่าวในเวลาราชการมาก่อน ไม่น้อยกว่า 15 ชัวโมง
่
และไม่มปี ระวัตทิ แ่ี สดงถึงความบกพร่องใน
การใช้งานเครื่องดังกล่าว เช่น ดูแลรักษาไม่ถูกวิธี ใช้งานไม่ถูกวิธี ลืมปิ ดเครื่อง เป็ นต้น
2.4.2 ต้องมีผรู้ ่วมปฏิบตั กิ าร (พาร์ตเนอร์แลบ) เพื่อความปลอดภัยในการทางานของผูข้ อใช้งาน
2.4.3 ปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั ดิ งั ทีไ่ ด้กาหนดไว้ และดาเนินการขัน้ ตอนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตามข้อ 1 – ข้อ 2
2.4.4 กรอกแบบฟอร์มขอใช้งานตามรายละเอียดข้อ 2.2-2.3 และส่งห้องเครื่องมือกลาง ตามระยะเวลาที่
กาหนด
2.4.5 เมื่อได้รบั อนุญาตโดยมีช่อื ในตารางปฏิทนิ การใช้งานตามวันทีย่ ่นื ขอใช้งานแล้ว ก่อนวันทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต
ให้ใช้งาน 1 วันทาการ ให้ผู้ขอใช้งานนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน มาติดต่อขอเบิกและเซ็นลง
ลายมือชื่อเพื่อรับกุญแจทีเ่ จ้าหน้าทีห่ อ้ งเครื่องมือกลาง
2.4.6 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่ อทรัพย์สนิ ทัง้ หมดในห้องเครื่องมือกลางที่ใช้ ดูแลความเรียบร้อย ปิ ด
เครื่องมือ ปิ ดน้า ปิ ดไฟ และปิ ดห้องให้เรียบร้อย ตลอดจนรายงานความผิดพลาดเสียหายทีเ่ กิดขึน้
ตามจริงแก่เจ้าหน้าทีเ่ มื่อเกิดเหตุใดๆขึน้
2.4.7 หลังจากใช้งานครบกาหนดแล้ว ให้คนื กุญแจดังกล่าวภายใน 1 วันทาการ หลังจากวันสุดท้ายที่
ได้รบั สิทธิให้
์ ใช้งาน ภายในเวลา 8.30-16.30 น. เพื่อรับบัตรประจาตัวนักศึกษาหรือบัตรประจาตัว
ประชาชนคืน หากส่งคืนกุญแจล่าช้าจะไม่ได้รบั อนุญาตให้ใช้งานเครื่องมือเป็ นเวลา 30 วัน
หมายเหตุ :
ในกรณีท่มี กี ารขออนุ ญาตใช้งานนอกเวลาราชการที่ ต่อเนื่องวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือ วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ถือว่า ผูข้ อใช้งานต้องดูแลรับผิดชอบดูแลทรัพย์สนิ ทัง้ หมด ตลอดระยะเวลา ในช่วง
วันหยุดดังกล่าว เนื่องจากผูใ้ ช้งานยังถือครองกุญแจห้องเครื่องมือกลางอยู่
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1

สำหรับผูข้ อใช้บริ กำร

หนังสือรับรองสำหรับกำรติดต่อ
ขอใช้บริกำรห้องเครื่องมือกลำง
คณะเภสัชศำสตร์ ม.ช.

เลขหน้า :
ประกาศครัง้ ที่ :
วันทีป่ ระกาศ :
รหัสเอกสาร :

วันที่
ข้าพเจ้า : 1. นาย/นาง/นางสาว
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ :
2. นาย/นาง/นางสาว
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ :

เดือน

1 จาก 2
01
1/06/56
F-CEL-SV-001
พ.ศ.

.

รหัสนักศึกษา
e-mail :
รหัสนักศึกษา
e-mail :

ปจั จุบนั เป็ นนักศึกษาสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ระดับ
โดยมีอาจารย์ทป่ี รึกษา คือ :
และมีอาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม คือ : 1.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2.

ปจั จุบนั เป็ นผูช้ ว่ ยวิจยั สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ หมายเลขประจาตัวประชาชน :
ซึง่ อยู่ภายใต้อาจารย์หวั หน้าโครงการวิจยั คือ :
ปจั จุบนั เป็ นนักศึกษา/ผูช้ ่วยวิจยั /บุคลากรภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ สังกัด :
โดยมีอาจารย์ทป่ี รึกษา/อาจารย์หวั หน้าโครงการวิจยั คือ :
และมีอาจารย์/บุคลากรสังกัดคณะเภสัชศาสตร์เป็ นผูร้ ่วมวิจยั คือ :
มีความประสงค์ขอรับบริการต่างๆของห้องเครื่องมือกลาง หน่วยบริหารงานวิจยั เพื่อใช้ในงานทีเ่ กีย่ วกับการเรียน
การสอนหรือการทาวิจยั ตามหัวข้อทีไ่ ด้แจ้งไว้กบั คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านัน้
ทัง้ นี้ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็ นความจริง
และก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะเภสัชศาสตร์ รวมทัง้ หากเกิดความเสียหายใดๆทีเ่ กิดกับทรัพย์สนิ ต่างๆ ทีข่ า้ พเจ้ามีสว่ น
เกีย่ วข้องและ/หรือเป็ นสาเหตุแห่งความเสียหายนัน้ ๆ ข้าพเจ้ายินดีรบั ผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวทัง้ หมด
ลงชื่อ
(

)

ลงชื่อ
(

2

สำหรับผูล้ งนำมรับรอง

ผูข้ อใช้บริการ
ข้าพเจ้า :
อาจารย์หวั หน้าโครงการวิจยั /ผูร้ ่วมวิจยั ของ

)
ผูข้ อใช้บริการ

ขอรับรองว่า เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษา/อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม/
จริง

ทัง้ นี้ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าจะกากับดูแลและร่วมรับผิดชอบต่อการใช้
บริการฯของบุคคลดังกล่าว ให้อยู่ในความเรียบร้อย ตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องทุกประการ
ลงชื่อ
(

)
ผูล้ งนามรับรอง

3

สำหรับเจ้ำหน้ ำที่ห้องเครื่องมือกลำง

หนังสือรับรองสาหรับการติดต่อขอใช้บริการห้องเครื่องมือกลาง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ช.

เลขหน้า : 2 จาก 2

หลักฐานประกอบหนังสือรับรองฯ
1. กรณีนกั ศึกษาสังกัดคณะเภสัชศาสตร์
หนังสือรับรองฯ ทีม่ อี าจารย์ทป่ี รึกษา/อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วมลงนามรับรอง
สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาทีข่ อใช้งาน
2. กรณีผชู้ ่วยวิจยั สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
หนังสือรับรองฯ ทีม่ อี าจารย์หวั หน้าโครงการวิจยั ลงนามรับรอง
สาเนาบัตรประชาชนของผูช้ ่วยวิจยั ทีข่ อใช้งาน
3. กรณีนกั ศึกษา/ผูช้ ่วยวิจยั /บุคลากรภายนอกคณะเภสัชศาสตร์
หนังสือรับรองฯ ทีม่ อี าจารย์/บุคลากรสังกัดคณะเภสัชศาสตร์เป็ นผูร้ ่วมวิจยั ลงนามรับรอง
หนังสือจากต้นสังกัดเพื่อขออนุญาตใช้งาน ทีล่ งนามโดยหัวหน้าภาควิชา/คณบดี/ผูอ้ านวยการ
สาเนาหน้าแรกหนังสืออนุมตั โิ ครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือ สาเนาใบแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษา
ทีแ่ สดงว่ามีผปู้ ฏิบตั งิ านสังกัดคณะเภสัชศาสตร์เป็ นผูร้ ่วมวิจยั หรือเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม

เอกสารครบถ้วน วันที่
ลงชื่อ
(

)
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งเครื่องมือกลาง

1

สาหรับผูข้ อใช้บริ การ

แบบฟอร์มขอใช้งานเครือ่ งมือสาหรับ
นักศึกษาและบุคคลากรภายในคณะฯ
(กรณีเครื่องมือทีไ่ ม่มีคา่ ใช้จ่าย)
วันที่

เลขหน้า :
ประกาศครัง้ ที่ :
วันทีป่ ระกาศ :
รหัสเอกสาร :

เดือน

ข้าพเจ้า : 1. นาย/นาง/นางสาว
รหัสนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ :
e-mail :
2. นาย/นาง/นางสาว
รหัสนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ :
e-mail :
ตาแหน่ ง:
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ผูช้ ่วยวิจยั
อาจารย์/บุคลากรภายใน
รายละเอียดเกี่ยวกับเครือ่ งมือที่ขอใช้งาน
ชื่อเครื่องมือ :
ผลิตภัณฑ์ (ยีห่ อ้ ) :
รุ่น :
โดยขอใช้งานเครือ่ งมือ วันที่
ถึง
ในเวลาราชการ (8.30-12.00 น. หรือ 13.00-16.30 น.) ตัง้ แต่
นอกเวลาราชการ (ตัง้ แต่ 16.30 น. และวันหยุดราชการ) ตัง้ แต่
เพื่อใช้ในงาน :
การเรียนการสอนกระบวนวิชา
งานวิจยั / ปญั หาพิเศษเรื่อง

1 จาก 2
01
1/06/56
F-CEL-SV-002

พ.ศ.

น. ถึง
น. ถึง

น.
น.

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างที่ต้องการวิ เคราะห์
ตัวอย่าง ของแข็ง
ของเหลว
กึง่ แข็งกึง่ เหลว
อื่นๆ (ระบุ)
ตัวทาละลาย(ถ้ามี)
จานวน
ตัวอย่าง(วัดซ้า
ครัง้ /ตัวอย่าง)
สภาวะทีใ่ ช้คอื
เวลาการวิเคราะห์
นาที จานวน
ตัวอย่าง (วัดซ้า
ครัง้ /ตัวอย่าง)
หมายเหตุ : HPLC ต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องมาด้วยตนเอง เช่น คอลัมน์ และ Mobile phase เป็ นต้น

2

ผูล้ งนามรับรอง

โดยข้าพเจ้าและผูร้ ว่ มใช้งานรับทราบและยินดีปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องทุกประการ จะดูแลรับผิดชอบปิ ด
เครื่องมือ ดูแลความเรียบร้อย ตลอดจนรับผิดชอบความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ อันเนื่องมาจากการใช้งานของข้าพเจ้าทัง้ หมด
ลงชื่อ
(
)
***ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทาการ***
ผูข้ อใช้บริการ

***สาหรับในกรณีทน่ี กั ศึกษาหรือผูช้ ่วยวิจยั ขอใช้บริการในช่วงนอกเวลาราชการต้องมีผลู้ งนามรับรอง
ข้าพเจ้ารับทราบและจะกากับดูแลและร่วมรับผิดชอบต่อการใช้งานเครื่องมือของผูต้ ดิ ต่อขอใช้ งานดังกล่าว ให้อยู่ใน
ความเรียบร้อย ตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องทุกประการ
ลงชื่อ
(
)
อาจารย์ทป่ี รึกษา/อาจารย์หวั หน้าโครงการวิจยั

3

สาหรับเจ้าหน้ าที่ห้องเครือ่ งมือกลาง

แบบฟอร์มขอใช้งานเครื่องมือสาหรับนักศึกษาและบุคคลากรภายในคณะฯ (กรณีไม่มคี ่าใช้จ่าย)
รายงานผลการพิ จาณาการขอใช้งานเครือ่ งมือ
อนุญาตให้ใช้เครื่องมือดังกล่าวได้ในวันที่
ในเวลาราชการ (8.30-12.00 น. หรือ 13.00-16.30 น.) ตัง้ แต่
นอกเวลาราชการ (ตัง้ แต่ 16.30 น. และวันหยุดราชการ) ตัง้ แต่
ไม่อนุญาตให้ใช้งาน เนื่องจาก

เลขหน้า : 2 จาก 2

ถึง
น. ถึง
น. ถึง

น.
น.

รายงานผลใช้งานเครือ่ งมือ
มาใช้งานเครื่องมือจริง ครบตามเวลาทีแ่ จ้งขอใช้
มาใช้งานเพียงบางเวลา
เวลา :

 วันที่ :
แจ้งขอยกเลิกการใช้งาน
เวลา :

 วันที่ :
ไม่มาใช้งานและไม่แจ้งยกเลิก 
เวลา :
 วันที่ :
ทาผิดระเบียบและข้อบังคับของห้องเครื่องมือกลาง (บันทึกการทาผิดระเบียบและข้อบังคับฯ : F-CEL-MN-001)
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ห้องเครื่องมือกลาง (แบบฟอร์มรายงานความเสียหาย : F-CEL-MN-002)
อื่นๆ
ลงชื่อ
(

)

4

สาหรับผูข้ อใช้บริ การ

เจ้าหน้าทีห่ อ้ งเครื่องมือกลาง
ทัง้ นี้ขา้ พเจ้ารับทราบและได้อ่านข้อมูลข้างต้นครบถ้วนแล้ว และจักดาเนินการชาระค่าใช้จ่ายใดๆทีค่ งค้าง(ถ้ามี)
ลงชื่อ
(
วันที่
ผูต้ ดิ ต่อขอใช้งานเครื่องมือ

)

1

สาหรับผูข้ อใช้งาน

แบบฟอร์มขอใช้งานเครือ่ งมือสาหรับ
นักศึกษาและบุคคลากรภายในคณะฯ
(กรณีเครื่องมือทีม่ ีค่าใช้จ่าย)
วันที่

เลขหน้า :
ประกาศครัง้ ที่ :
วันทีป่ ระกาศ :
รหัสเอกสาร :

เดือน

1 จาก 2
01
1/06/56
F-CEL-SV-003

พ.ศ.

ข้าพเจ้า : 1. นาย/นาง/นางสาว
รหัสนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ :
e-mail :
2. นาย/นาง/นางสาว
รหัสนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ :
e-mail :
ตาแหน่ ง:
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ผูช้ ่วยวิจยั
อาจารย์/บุคลากรภายใน
รายละเอียดเกี่ยวกับเครือ่ งมือที่ขอใช้งาน
ชื่อเครื่องมือ :
ผลิตภัณฑ์ (ยีห่ อ้ ) :
รุ่น :
โดยขอใช้งานเครือ่ งมือ วันที่
ถึง
ในเวลาราชการ (8.30-12.00 น. หรือ 13.00-16.30 น.) ตัง้ แต่
นอกเวลาราชการ (ตัง้ แต่ 16.30 น. และวันหยุดราชการ) ตัง้ แต่
เพื่อใช้ในงาน :
การเรียนการสอนกระบวนวิชา
งานวิจยั / ปญั หาพิเศษเรื่อง

น. ถึง
น. ถึง

น.
น.

รายละเอียดของวัสดุสิ้นเปลือง (อ้างอิงตามประกาศการคิดค่าบริการของคณะฯ)
เตรียมวัสดุสน้ิ เปลืองมาเอง
ขอรับบริการวัสดุสน้ิ เปลืองของห้องเครื่องมือกลาง
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างที่ต้องการวิ เคราะห์
ตัวอย่าง ของแข็ง
ของเหลว
กึง่ แข็งกึง่ เหลว
อื่นๆ (ระบุ)
ตัวทาละลาย(ถ้ามี)
จานวน
ตัวอย่าง(วัดซ้า
ครัง้ /ตัวอย่าง)
สภาวะทีใ่ ช้คอื
เวลาการวิเคราะห์
นาที จานวน
ตัวอย่าง (วัดซ้า
ครัง้ /ตัวอย่าง)
หมายเหตุ : HPLC ต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องมาด้วยตนเอง เช่น คอลัมน์ และ Mobile phase เป็ นต้น
โดยข้าพเจ้าและผูร้ ว่ มใช้งานรับทราบและยินดีปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องทุกประการ จะดูแลรับผิดชอบปิ ด
เครื่องมือ ดูแลความเรียบร้อย ตลอดจนรับผิดชอบความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ อันเนื่องมาจากการใช้งานของข้าพเจ้าทัง้ หมด
ลงชื่อ
(

)
ผูข้ อใช้งาน

หมายเหตุ
**ควรส่งเอกสารเพื่อประเมินและชาระค่าวัสดุสน้ิ เปลือง ก่อนวันทีข่ อใช้งานอย่างน้อย 5 วันทาการ
**และต้องส่งเอกสารและสาเนาหลักฐานการชาระเงินให้ครบ ก่อนวันทีข่ อใช้งานเครื่องมือ อย่างน้อย 2 วันทาการ***

2

สาหรับเจ้าหน้ าที่ห้องเครือ่ งมือกลาง

แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือสาหรับนักศึกษาและบุคคลากรภายในคณะฯ (กรณีมคี ่าใช้จ่าย)

เลขหน้า : 2 จาก 2

รายละเอียดการเรียกเก็บค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ไม่มคี ่าวัสดุสน้ิ เปลืองเนื่องจากผูใ้ ช้นามาด้วยตนเอง และผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีเ่ ครื่องมือกลางแล้ว
มีค่าวัสดุสน้ิ เปลืองทีต่ อ้ งชาระค่าบริการดังนี้
ลาดับ
รายการ
จานวน
หน่วยละ (บาท) จานวนเงิน (บาท)

จานวนเงินรวม(ตัวอักษร)
ลงชื่อ
(

)

5

สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

4

การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ในกรณีมคี ่าวัสดุสน้ิ เปลือง
ในกรณีทน่ี กั ศึกษา/ผูช้ ว่ ยวิจยั ขอใช้งานในช่วงนอกเวลาราชการ

สาหรับรับวัสดุสิ้นเปลือง

3

รายงานการดาเนิ นการเบิ กวัสดุสิ้นเปลือง

สาหรับเจ้าหน้ าที่ห้องเครือ่ งมือกลาง

เจ้าหน้าทีห่ อ้ งเครื่องมือกลาง

รายงานผลการพิ จาณาการขอใช้งานเครือ่ งมือ
อนุญาตให้ใช้เครื่องมือดังกล่าวได้ในวันที่
ในเวลาราชการ (8.30-12.00 น. หรือ 13.00-16.30 น.) ตัง้ แต่
นอกเวลาราชการ (ตัง้ แต่ 16.30 น. และวันหยุดราชการ) ตัง้ แต่
ไม่อนุญาตให้ใช้งาน เนื่องจาก
รายงานผลใช้งานเครือ่ งมือ

ข้าพเจ้ารับทราบและอนุญาตการชาระเงินค่าวัสดุสน้ิ เปลืองดังกล่าว และจะกากับดูแลและร่วมรับผิดชอบต่อการใช้งาน
เครื่องมือของผูต้ ดิ ต่อขอใช้ดงั กล่าว ให้อยู่ในความเรียบร้อย ตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องทุกประการ
ลงชื่อ
(
)
อาจารย์ทป่ี รึกษา/อาจารย์หวั หน้าโครงการวิจยั
วันเดือนปี ที่รบั ของ

ได้รบั สาเนาหลักฐานการชาระเงินแล้ว (เลขที่
ลงชื่อ
ได้วสั ดุสน้ิ เปลืองครบถ้วนแล้ว

ลงวันที่
)
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งเครื่องมือกลาง (วันที่

ลงชื่อ

ผูข้ อใช้งาน

ลงชื่อ

(วันที่

/
/

/

)

/

)

ถึง
น. ถึง
น. ถึง

เจ้าหน้าทีห่ อ้ งเครื่องมือกลาง (วันที่

น.
น.

/

)

ทัง้ นี้ขา้ พเจ้ารับทราบและได้อ่านข้อมูลข้างต้นครบถ้วนแล้ว และจักดาเนินการชาระค่าใช้จ่ายใดๆทีค่ งค้าง(ถ้ามี)
ลงชื่อ
ผูข้ อใช้งานเครื่องมือ (วันที่
/
/

)

/

