
  

แบบฟอรม์การขอใช้บริการกล้องจุลทรรศนอ์ิเล็กตรอนชนิดล าแสงส่องผ่าน (TEM) รุ่น JEM 1400 Plus 
หน่วยจลุทรรศนอ์ิเลก็ตรอน ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
Electron Microscopy Unit, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 
โทร 02 2564000 ตอ่ 3519 E-mail: em.patho.md.cu@gmail.com  

   
                                      
ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ 
ชื่อ-นามสกลุ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...…........ 
โทรศพัท ์…………………………………………………………...............…    e-mail …………….………………………………………………………..….............   
 

 บคุลากรภายในคณะแพทย/์ รพ.จฬุาลงกรณ ์   ต าแหน่ง   อาจารย ์            นกัวิจยั            เจา้หนา้ที่     

 บคุลากรภายในจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั                   นิสิต ระดบั .........…….......................... รหสั ............………….......                                                                                                     

 บคุลกรภายนอก ภาครฐั หน่วยงาน ....................................................     สงักดั        ฝ่าย/ ภาควิชา  …………….......…........ คณะ ….................…...…. 
 บคุลกรภายนอก ภาคเอกชน หน่วยงาน .............................................     โดยมี        หวัหนา้โครงการวิจยั/ อาจารยท์ี่ปรกึษา  ……….………................… 
 
 ขา้พเจา้รบัทราบระเบียบ และอตัราการจดัเก็บเงินคา่บรกิารกลอ้งจลุทรรศนอิ์เล็กตรอนชนิดล าแสงสอ่งผ่าน (TEM)  รุน่ JEM 1400 Plus  และมีความประสงคท์ี่จะขอใชบ้รกิารดงันี ้
 

รายการที่ขอใช้บริการ จ านวน 

1. การเตรียมตัวอย่างส าหรับศึกษาด้วยกล้อง TEM   

    1.1 negative stain                                             …………… grids 

    1.2 การเตรยีมตวัอยา่งถึงขัน้ plastic block    

         1.2.1 รวม OsO4 (1 sample ไม่เกิน 10 blocks)                                           …………… samples 

         1.2.2 ไมร่วม OsO4 (1 sample ไมเ่กิน 10 blocks)       …………… samples 

    1.3. ขัน้ตอนตดั section 
          1.3.1 thick section     …………… blocks 

         1.3.2 thin section และยอ้ม Uranyl Acetate + Lead Citrate     …………… blocks 

2. การใช้งานกล้อง TEM  
     2.1 การใชก้ลอ้ง TEM ในการศกึษาตวัอยา่ง         วนัที่…… เดือน ………....…พ.ศ. …...… เวลา ……….…………… 

    2.2 การถ่ายภาพ 
          2.2.1 single                                             ………….…ภาพ (สามารถระบภุายหลงั) 

         2.2.2 montage                                             ………….…ภาพ (สามารถระบภุายหลงั) 

    2.3 การบนัทกึไฟลภ์าพลงซีดี                                             ………….…แผ่น 
 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม  …………….………………………………………….………………………………………….……………………………………………….... 
…………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………....................................... 
…………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………....................................... 
 
 
 
 
 

ส าหรับวันทีม่าใช้บริการ 

วนัท่ี ……. เดือน ……….…… พ.ศ. ……… เวลา ……………..… 

     ลงช่ือ ......................................................  ลงช่ือ ...................................................... 
     (....................………..............................)  (....................………..............................) 
                         ผูข้อใชบ้รกิาร                         เจา้หนา้ท่ีหน่วยจลุทรรศนอ์ิเลก็ตรอน 
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การช าระคา่บรกิาร  : สามารถช าระคา่บรกิารไดด้งันี ้
   สามารถจา่ยคา่บรกิารทัง้หมด 

         มีเงินทนุวิจยั/ งบประมาณที่ไดร้บัการอนมุตัิจาก ......................................................................................................................(แนบเอกสาร)   
               ประสงคใ์หอ้อกใบเสรจ็ช าระเงิน ที่มีรายละเอียดดงันี.้.................................................................................................................................... 
              .......................................................................................................................................................................................................... 

              ......................................................................................................................................................................................................... 

  อ่ืน  ๆ ........................................................................................................................................................................................................... 
              .......................................................................................................................................................................................................... 

เอกสารประกอบการขอบรกิาร …………….……………………………….……………………………….……………………………….…................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

 

ทัง้นี ้อาจารยท์ี่ปรกึษา/ หวัหนา้โครงการวิจยั/ ผูมี้อ  านาจอนมุตัิในการสั่งจา่ย  รบัทราบ และ  อนญุาตใหผู้ข้อใชบ้รกิารไดร้บัการบรกิารดงักลา่วขา้งตน้ โดยยินดี
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย ที่จะเกิดขึน้ทัง้หมด 

 
ลงช่ือ ......................................................    ลงช่ือ ...................................................... 
(....................………..............................)    (....................………..............................) 
                     ผูข้อใชบ้รกิาร      อาจารย ์    หวัหนา้โครงการวิจยั    
วนัที่ ………เดือน ……………พ.ศ. ………     อ่ืนๆ ระบ ุ ...........................................   

 

 

อตัรา 1 : บคุลากรภายในคณะแพทย/์รพ.จฬุาลงกรณ ์    
อตัรา 2 : บคุลากรภายในจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   
อตัรา 3 : บคุลกรภายนอก ภาครฐั     
อตัรา 4 : บคุลกรภายนอก ภาคเอกชน  

ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูไดท่ี้ น.ส. วิลาวลัย ์จอิู๋ หรือ น.ส.ศรินิภา ศรีค  า โทร 02 2564000 ตอ่ 3519 E-mail : em.patho.md.cu@gmail.com 

ส าหรับเจา้หน้าที ่(รวมค่าบริการ) 
 
 

รายการ จ านวน ค่าบริการ (บาท) 

1. การเตรียมตวัอยา่งส าหรับศึกษาดว้ยกล้อง TEM     
  1.1 negative stain (grids) ........... ....................... 

  1.2 การเตรียมตวัอย่างถงึขัน้ plastic block  
        1.2.1 รวม OsO4 (samples) ........... ...................... 

               Block สว่นเกิน (blocks) ……… ………………. 

      1.2.2 ไม่รวม OsO4 (samples ) ........... ...................... 

               Block สว่นเกิน (blocks) ........... ...................... 

  1.3. ขัน้ตอนตดั section   
      1.3.1 thick section (blocks) 
      1.3.2 thin section และ ยอ้ม Uranyl Acetate+Lead Citrate (blocks) 

........... 

........... 
   ..................... 
..................... 

2. การใช้งานกล้อง TEM  
    2.1 การใชก้ลอ้ง TEM ในการศกึษาตวัอย่าง (ชั่วโมง) ........... ...................... 

  2.2 การถ่ายภาพ 
        2.2.1 single (ภาพ) ........... ...................... 

      2.2.2 montage (ภาพ) ........... ...................... 

  2.3 การบนัทกึไฟลภ์าพลงซีดี (แผ่น) ........... ...................... 

รวมค่าบริการ (บาท)  
 

       

  ลงชื่อ ...................................................... 
          (....................………..............................) 
                        เจา้หนา้ที่หน่วยจลุทรรศนอ์ิเลก็ตรอน 
           วนัท่ี …… เดือน …….……… พ.ศ. …….… 
 
 
 
 

            
อัตราค่าบริการกล้องจุลทรรศนอ์ิเล็กตรอนชนิดล าแสงส่องผ่าน (TEM) รุ่น JEM 1400 Plus 

         ตามประกาศจุฬาฯ เร่ือง อัตราการจดัเก็บเงนิค่าบริการตา่งๆ ของคณะแพทยศาสตร ์พ.ศ.2563 
 

รายการ 
อัตราค่าบริการแบ่งตามประเภทของผู้รับบริการ 

(บาท) 
อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 4 

1. การเตรียมตวัอยา่งส าหรับศึกษาดว้ยกล้อง TEM         
  1.1 negative stain (ไม่เกิน 3 grids) 240 420 540 600 

  1.2 การเตรียมตวัอย่างถงึขัน้ plastic block  
         1.2.1 รวม OsO4, 1 sample ไมเ่กิน 10 blocks   

(สว่นท่ีเกินคิด block ละ 100 บาท) 
2,000 4,200 5,400 6,000 

     1.2.2 ไม่รวม OsO4, 1 sample ไม่เกิน 10 blocks 
(สว่นท่ีเกินคิด block ละ 100 บาท) 

700 1,400 1,800 2,100 

  1.3. ขัน้ตอนตดั section 
         1.3.1 thick section (ไม่เกิน 3 blocks) 100 200 300 400 

     1.3.2 thin section (2-3 grids/ 1 block) และยอ้ม 
Uranyl Acetate + Lead Citrate 

500 1,100 
 

1,600 
 

1,800 

2. การใช้งานกล้อง TEM  
      2.1 การใชก้ลอ้ง TEM ในการศกึษาตวัอย่าง (ต่อชั่วโมง) 500 1,540 1,900 2,200 

  2.2 ค่าถ่ายภาพ 
         2.2.1 single ภาพละ 20 30 30 30 

     2.2.2 montage ภาพละ 40 80 80 100 

  2.3 ค่าบนัทกึไฟลภ์าพลงซีดี แผ่นละ 40 40 40 40 
 

อตัรา 1 : บคุลากรภายในคณะแพทย/์ รพ.จฬุาลงกรณ ์    
อตัรา 2 : บคุลากรภายในจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   
อตัรา 3 : บคุลกรภายนอก ภาครฐั     
อตัรา 4 : บคุลกรภายนอก ภาคเอกชน 
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