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เลขที่ขอรับบริการ…………/…….
วันที่...........................................

ขอรับบริการทดสอบ
หองปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ศูนยวิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน
123 ถนนมิตรภาพ อ. เมือง จ.ขอนแกน 40002 โทรศัพท 0-4336-2122 โทรสาร 043362122 email : fervaap@kku.ac.th

สวนที่ 1 ขอมูลผูขอรับบริการ (สําหรับผูขอรับบริการ)
1. ขาพเจา.................................................................. ตําแหนง...................................สถานที่ติดตอ..........................................เลขที่............หมูท…
ี่ …
ถนน..........................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท.....................................โทรสาร..................................E-mail………………………………………………………
2. มีความประสงค □ ขอรับบริการทดสอบ □ ขอเยี่ยมชม □ ขอคําปรึกษา □ ขอรับบริการอืน่ ๆ (ระบุ).................................................................
3. ประเภทผูขอรับบริการ □ หนวยงานภายใน □ การเรียน-การสอน □ งานวิจัย/วิทยานิพนธ □ อื่นๆ..............................................
□ หนวยงานภายนอก □ หนวยงานราชการ......................................... □ บริษัทเอกชน □ บุคคลทั่วไป
4. ชื่อและที่อยูท ี่ตองการใหระบุในใบรายงานผลการทดสอบ □ ชื่อ-ที่อยูตามระบุ ขอ1. □ ชื่อ-ที่อยู ดังนี้ ................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
5. รายการทดสอบ (ใหกรอกรายละเอียดใน หนา 2/2)
6. รายละเอียดของตัวอยาง ชนิดตัวอยาง....................................ลักษณะสีตัวอยาง…………………………จํานวนตัวอยาง.........................................
ชนิดภาชนะบรรจุ: □ ขวดพลาสติก จํานวน...........ขวด □ ขวดแกว จํานวน.........ขวด อื่นๆ......................................................................................
การเก็บรักษา: □ อุณหภูมิหอง □ แชเย็น □ แชแข็ง ความตองการรับตัวอยางคืน : □ ไมตองการ □ ตองการ (ภายใน 30 วัน หลังออกรายงานผล)
การรับรายงานผลการทดสอบ : □ มารับเอง □ สงทางไปรษณีย ความตองการ Uncertainty : □ ไมตองการ □ ตองการ (คิดคาใชจายเพิ่ม)
ลงชือ่ ...........................................ผูข อรับบริการ
ลงชื่อ...........................................ผูรับตัวอยาง
(
)............./............../.............
(
)............./............../.............
สวนที่ 2 รายละเอียดการทบทวนคําขอรับบริการ (สําหรับพนักงานกรอก)
7. ความสามารถในการทดสอบ : ความพรอมดานบุคลากร
□ มีความพรอม □ ไมพรอม
ความพรอมดานเครือ่ งมือ อุปกรณและสารเคมี □ มีความพรอม □ ไมพรอม
8. รายละเอียดของการปรึกษาหารือ/ถกเถียงปญหากับผูขอรับบริการ ……………………………………………………………………………………...
9. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของการทบทวน (ถามี) ..................................................................................................................................................
สรุปผลการทบทวน : □ มีความพรอม □ ไมพรอม □ รับงาน □ ปฏิเสธ
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอตกลงหลังจากไดเริ่มปฏิบัติงานทดสอบแลว รายละเอียด .................................................................................................
□ ไดทบทวนใหมตั้งแตตนแลว สามารถใหบริการไดและไดแจงใหผูเกี่ยวของทราบ
□ ไดทบทวนใหมตั้งแตตนแลว ไมสามารถใหบริการไดและไดแจงใหผูเกี่ยวของทราบ
ลงชือ่ ...........................................ผูทบทวนคําขอ
(
)............./............../.............
สวนที่ 3 รายละเอียดการชําระคาบริการ (สําหรับพนักงานกรอก)
10. การชําระคาบริการ □ เงินสด □ เงินโอน (แนบหลักฐาน) □ เช็ค (แนบหลักฐาน)
ไดเรียกเก็บเงินคาบริการทั้งหมดเปนเงิน..................................บาท (.............................................................................................................)
ตามใบเสร็จเลขที่................../..........................ไวเรียบรอยแลว
ลงชื่อ...........................................
เจาหนาทีก่ ารเงิน
................/................/................

ลงชือ่ ...........................................
ผูจ ัดการคุณภาพ
................./................./................
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5. รายการทดสอบ(ทางเคมี)
ลําดับที่
1□
2□

รายการ
แอลดีไฮด (แอซิทัลดีไฮด)
(Acetaldehyde)
เอสเทอร (เอทิลแอซิเทต)
(Ethyl acetate)

วิธีทดสอบ/ราคา
ตอตัวอยาง

ลําดับที่

GC/500

23 □

กรดบิวไทริค (Butyric acid)

HPLC/600

GC/500

24 □

กรดซิตริก (Citric acid)

HPLC/600

รายการ

วิธีทดสอบ/
ราคาตอตัวอยาง

3□

เมทานอล (Methanol)

GC/600

25 □

กรดแลคติก (Lactic acid)

HPLC/600

4□

เอทานอล (Ethanol)

GC/600

26 □

กรดซัคซินิค (Succinic acid)

HPLC/600

5□

โพรพิวอะซิเตท (Propyl acetate)

GC/500

27 □

กรดมาลิค (Malic acid)

HPLC/600

6□

เอทิลบิวเรท (Ethyl butyrate)

GC/500

28 □

กรดทารริค (Tartaric acid)

HPLC/600

7□

ไอโซบิวทิลแอลกอฮอล
(Isobutyl alcohol)

GC/500

29 □

น้ําตาลฟรุคโตส (Fructose)

HPLC/600

8□

บิวทานอล (Butanol)

GC/500

30 □

น้ําตาลกลูโคส (Glucose)

HPLC/600

9□

ไอโซเอมิลแอลกอฮอล
(Isoamyl alcohol)

GC/500

31 □

น้ําตาลซูโคส (Sucrose)

HPLC/600

10 □

เฮกซิลอะซีเตท (Hexyl acetate)

GC/500

32 □

น้ําตาลมอลโตส (Maltose)

HPLC/600

11 □

อะซิโตน (Acetoin)

GC/500

33 □

น้ําตาลกาแล็กโตส (Galactose)

HPLC/600

GC/500

34 □

GC/500

35 □

12 □
13 □

3 เมทิล – เพนทานอล
(3-Methyl-1-Pentanol)
4 เพนเทนอล -1- ออล
(4-Penten1-1-ol)

ซัลเฟอรไดออกไซด (Free
sulfurdioxide)
ซัลเฟอรไดออกไซดทั้งหมด
(Totalsulfurdioxide)

Aeration-Oxidation/300
Aeration-Oxidation/300

14 □

1 เฮกซานอล (1-Hexanol)

GC/500

36 □

ฟนอลทั้งหมด (Total phenolic)

Spectrophotometer/300

15 □

เฟอรฟูรัล (Furfural)

GC/500

37 □

กรดทั้งหมด (Total acidity)

Spectrophotometer/300

GC/500

38 □

น้ําตาลรีดิวซ (Reducing sugar)

Spectrophotometer/300

GC/500

39 □

น้ําตาลโดยรวม (Total sugar)

Spectrophotometer/300

GC/500

40 □

ความปนกรด - ดาง (pH)

16 □
17 □
18 □

เอทิว ดีคารโนเอท
(Ethyl decanoate)
ไดเอทิลซัคซิเนท
(Diethyl succinate)
2-ฟเนทิลอะซีเตท
(2-Phenetyl acetate)

pH meter/100

19 □

เอทิลลอเรท (Ethyl laurate)

GC/500

41 □

ของแข็งที่ละลายทัง้ หมด (Total
soluble solid)

Refractometer/600

20 □

2-ฟเนทิลแอลกอฮอล
2-Phenethyl alcohol

GC/500

42 □

กรดเบนโซอิก (Benzoic Acid)

HPLC/600

21 □

กลีเซอรอล (Glycerol)

HPLC/600

43 □

กรดซอรบิก (Sorbic Acid)

HPLC/600

22 □

กรดอะซิติก (Acetic acid)

HPLC/600

44 □

ฟูเซลออยล (Fusel oil)

GC/1000

ทางจุลชีววิทยา
รายการ
เก็บสายพันธุจุลินทรีย
1 □ วิธีแชแข็ง (20, 40 %glycerol)
2 □ วิธีทําแหงแบบเยือกแข็ง (Freeze drying)

คาบริการตอเชื้อ (บาท)
500
1,250

สรุปรวมคาทดสอบ จํานวนรายการทดสอบ ......................... ตัวอยาง
รวมเปนเงิน ...................................... . บาท
สวนลด ............................................. บาท
คงเหลือ ............................................. บาท
หมายเหตุ : …………………………………………………………………
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