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Center of Building Innovation and Technology 
ท่ีอยู่ : ชั้น 6 ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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Tel:  (662) 942 8960-3 #202  Fax.: (662) 940 5413  E-mail: kanok_charoen@hotmail.com  Website: www.cbit.arch.ku.ac.th/home 

TEST APPLICATION / ใบค าขอรับบริการ 

เลขที่ขอรับบริการ/ TA No.____________________________   วันที่รับตัวอย่าง / Receiving date: ________________________________ 
เวลา /Time: _______________________________________   วันที่นัดผล / Due date: ________________________________________ 

ชื่อบริษัทหรือหน่วยงานผู้ส่งตัวอย่างที่ระบุในใบรายงานผล / Company name for  
test report : ____________________________________________________. 
ที่อยู่ที่ระบุในใบรายงานผล / Address  for test report :_____________________ 
_______________________________________________________________. 
ชื่อ-ที่อยู่ที่ระบุในการออกใบก ากับภาษี / Name-Address  for Tax invoice :______. 
_______________________________________________________________. 
โทรศัพท์ /Tel. no.________________โทรสาร / Fax no.___________________.   
E-mail: ___________________________________________________________. 
ชื่อ-สกุลผู้ติดต่อ / Contact person:______________________________________. 
ต าแหน่ง / Position: _________________________________________________. 
การช าระเงิน / Payment :       
      เงินสด / Cash              เช็ค / Cheque             เงินโอน / Transfer                      
      อ่ืนๆระบุ / Other: _____________________________________________. 
ตัวอย่างทดสอบเพื่อ / Propose of testing:______________________________. 

__________        อัตราค่าธรรมเนียม / Fee rate : 
      1: เอกชน, บุคคลภายนอก / Private company, Third parties 
      2: รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอ่ืน / State enterprise, Other government 
      3: มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ / Other University 
      4: บุคลากร นิสิต สังกัด ม.เกษตรศาสตร์ / Kasetsart staff, Student 

รายละเอียดในใบรายงานผล / Test report detail 
      ไทย / Thai                      อังกฤษ / English 
กรณีรายงานผล 2 ภาษา คิดค่าบริการ 100 บาท 
(ไม่รวม Vat ) / Additional 100 Bath for 2 
Languages report 
      มารับเอง / By hand          E-mail 
      ส่งทางไปรษณีย์ / By mail 
ที่อยู่/ Add:        ใบรายงานผล / test report 
                      ใบก ากับภาษี / Tax invoice 

วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง ระบุ / Introduction for 
storing sample  : ___________________________. 
__________________________________________. 
      ขอคืนตัวอย่างหลังทดสอบ / Return Sample 
อ่ืนๆระบุ / Other: ____________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

อ้างอิงใบเสนอราคาเลขที่ / Ref quotation no.:       
_______________________________________.
ติดต่อเจ้าหน้าท่ี / Staff contact :______________.       

NO. 
ชื่อและรหัส /  

Name and code 
ปริมาณ ต่อ หน่วย/  
Quantity per pack 

จ านวน
หน่วย/ 
pack 

รายการ
ทดสอบ/ 

Test Item 

หน่วยทดสอบ/ 
Unit of 
testing 

ส าหรับเจ้าหน้าที/่ for staff 

รหัส / 
Code 

สภาพ/condition 

ปกติ/N ไม่ปกติ/Ab 
         

 รวม / Total sample    
 

ผู้ส่งตัวอย่าง / Sent by : _______________________________              ผู้รับตัวอย่าง / Recieved by : ______________________________ 

                               (______________________________)                                                 (______________________________) 

mailto:kanok_charoen@hotmail.com

