FST-LAB /001
แบบฟอร์ มขอใช้ บริการเครื่องมือ / ห้ องปฏิบัตกิ าร
สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร (ศู นย์ การศึกษาย่ านมัทรี)
กรุ ณาอ่านระเบียบการขอใช้บริ การ (ด้านหลัง) และกรอกข้อความให้ครบถ้วน
ส่ วนที่ 1 : สาหรับผู้ใช้ บริการ
วันที่...........เดือน......................พ.ศ.............
ชื่อผูข้ อใช้บริ การ.........................................……………………

อาจารย์/บุคลากร คณะ/สังกัด............................................................
นักศึกษา สาขาวิชา....................................................ชั้นปี ...............
อื่น ๆ ………………………………………………………….…..
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ :………………………………………..…….... E-mail address (ถ้ามี) : ……………………………………….
ประเภทของงาน :
การเรี ยนการสอน วิชา...........................................................................................................................................
งานวิจยั /ปั ญหาพิเศษ เรื่ อง..................................................................................................................................
อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………………………...
เครื่ องมือ/อุปกรณ์ที่ตอ้ งการใช้มีดงั นี้ :
รายการเครื่ องมือ
วันที่ขอใช้
เวลาที่ขอใช้
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
ข้าพเจ้าได้รับทราบระเบียบการขอใช้เครื่ องมือวิทยาศาสตร์แล้ว และยินดีปฏิบตั ิตามทุกประการ พร้อมทั้งยินดีจะรับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทาของข้าพเจ้าในทุกกรณี
ลงชื่อ...............................................ผูข้ อใช้บริ การ
(................................................)
วันที่................................…….

ลงชื่อ.................................................อาจารย์ที่ปรึ กษา
( ............................................. )
วันที่................................…….

ส่ วนที่ 2 : สาหรับเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ดู ูแลเครื่องมือ
โดยค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่ องมือนี้คิดเป็ นเงิน..........................................................ซึ่งการใช้อุปกรณ์/เครื่ องมือในครั้งนี้

ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย

ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากความเสี ยหายระหว่างใช้เครื่ อง

อื่นๆ..................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................... ................เจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลอุปกรณ์/เครื่ องมือ
(..............................................................)
วันที่...........เดือน......................พ.ศ.............
ส่ วนที่ 3 : สาหรับหัวหน้ าสาขาวิชา
ความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา
เห็นควรอนุญาต
ไม่เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก........................................................................................................
ลงชื่อ........................................... ................หัวหน้าสาขาวิชา
(..............................................................)
วันที่...........เดือน......................พ.ศ.............

ระเบียบการใช้ ห้องปฏิบัตกิ าร และเครื่องมือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
1. ห้องปฏิบตั ิการเป็ นทรัพย์สมบัติของสาขาวิชา โดยคณะได้มอบหมายให้สาขาวิชา ดูแลตามความเหมาะสม
2. ผูข้ อใช้บริ การที่ประสงค์จะใช้ห้องปฏิบตั ิการและเครื่ องมือ ของสาขาวิชา จะต้องกรอกแบบฟอร์ มการขอใช้
และระบุเวลาที่ตอ้ งการลงในใบจองเวลาการใช้ ที่เครื่ องมือนั้น และให้ส่งแบบฟอร์ มที่หัวหน้าสาขาวิชาที่ดูแล
เครื่ องมือนั้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน กรณี ผขู้ อใช้เป็ นนักศึกษา ให้อาจารย์ทีปรึ กษาหรื ออาจารย์ประจาวิชาลง
นามกากับ และในกรณี ที่ตอ้ งการยกเลิกการใช้ ขอให้ยกเลิกในใบจองเวลาประจาเครื่ องก่อนล่วงหน้า
3. ไม่มีบริ การนอกเวลาราชการ
4. ผูข้ อใช้บริ การต้องรับผิดชอบดูแลความเรี ยบร้อยของห้องปฏิบตั ิการ เครื่ องมือ อุปกรณ์จ่ายน้ า และอุปกรณ์
จ่ายไฟทุกครั้งหลังเสร็ จสิ้นการใช้งาน
5. ผูข้ อใช้บริ การต้องเตรี ยมวัสดุ -อุปกรณ์ และสารเคมีที่ประกอบการใช้เครื่ องมือมาเอง และเก็บให้เรี ยบร้อยทุก
ครั้ง หลังการใช้งานในแต่ละวัน ห้ามมิให้วางวัสดุอุปกรณ์ส่วนตัวทิ้งไว้บนพื้นที่ส่วนรวมอย่างเด็ดขาด หาก
มีการฝ่ าฝื นสาขาวิชาจะไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อสูญหาย ของอุปกรณ์เหล่านั้น
6. การใช้เครื่ องมือใด ๆ ให้ปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้เครื่ องมือเสมอ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามข้อควรระวังและข้อควร
ปฏิบตั ิ ของแต่ละเครื่ องอย่างเคร่ งครั ด หากเกิ ดเหตุขดั ข้องในการใช้งานหรื อเกิ ดการชารุ ดเสี ยหายให้แจ้ง
หัวหน้าสาขาวิชาที่มีหน้าที่ดูแลโดยทันที
7. ให้ลงบันทึกการใช้งานใน “สมุดบันทึกการใช้” หลังการใช้งานทุกครั้ง
8. ภายหลังการใช้เครื่ องมื อแล้ว ผูใ้ ช้บริ การต้องทาความสะอาดบริ เวณพื้นที่ และจัดเครื่ องมื อให้อยู่ในสภาพ
เรี ยบร้อยพร้อมใช้งานได้ต่อไป
9. ผูใ้ ช้บริ การต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดแก่เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ หากพิจารณาแล้วว่าเป็ นเหตุ
เนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของผูใ้ ช้บริ การ
10. ห้ามนาอาหารหรื อเครื่ องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องปฏิบตั ิการโดยเด็ดขาด
11. สาขาวิชาที่มีหน้าที่ดูแลเครื่ องมือขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ผใู้ ช้บริ การที่ฝ่าฝื นระเบียบการใช้เครื่ องมือที่
ห้องปฏิบตั ิการอีกต่อไป
ระเบียบการใช้ ห้องปฏิบัตกิ าร และเครื่องมือสาหรับบุคคลภายนอก
1. บุคคลภายนอกที่ขอใช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการและเครื่ องมือของสาขาอย่าง
เคร่ งครัด
2. ผูท้ าหน้าที่ใช้เครื่ องมือกลางต้องเป็ นผูม้ ีความชานาญในการใช้เครื่ องมือ ในกรณี ที่เป็ นนักศึกษาต้ องมีอาจารย์
ที่ปรึ กษามาควบคุมดูแลการใช้เครื่ องมือตลอดระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
3. ผูใ้ ช้บริ การต้องชดใช้ในกรณี ที่เกิดความเสี ยหายต่อเครื่ องมือและห้องปฏิบตั ิการที่ขอใช้

