นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ

แบบฟอร์ มการขอใช้ เครื่องมือกลาง
ศู นย์ วจิ ยั คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (Chula MRC) ,แพทยพัฒน์ ชั้น 8
กรุ ณาอ่านระเบียบการขอใช้บริ การ (อยูด่ า้ นหลัง) และกรอกข้อความให้ครบถ้วน
ส่ วนที่ 1 : สาหรับผู้ใช้ บริการ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา/หัวหน้าโครงการวิจยั .........................................…………………… คณะแพทยศาสตร์ อื่นๆ....…………….
ชื่อผูป้ ฏิบตั ิงาน.........................................…………………….. .. อาจารย์/บุคลากร นิสิต
อื่นๆ ……………….…...........
ภาควิชา.................……….............................. คณะ/หน่วยงาน ................................…………………………………..…..... .....................
โทรศัพท์ ………………………………………..…….. E-mail address ………………………………………………………………….
ประเภทของงาน วิทยานิพนธ์
งานวิจยั
การเรี ยนการสอน
อื่น ๆ………………..……………………………....
ชื่ อเรื่ อง : ………………………………………………………………………………………………………………...
มีกาหนด.....................................วัน/เดือน ตั้งแต่วนั ที่............................................................ถึงวันที่...........................................................
เครื่ องมือ/อุปกรณ์ที่ตอ้ งการใช้มีดงั นี้ :
รายการเครื่ องมือ

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
หมายเหตุ ถ้ามี เครื่ องมื อที่ตอ้ งการใช้มากกว่า 6 รายการ กรุ ณาเพิ่มเติมในตารางส่ วนที่ 3

ชื่ อและสถานที่ติดต่อ อาจารย์ท่ีปรึ กษา/หัวหน้าโครงการวิจยั : ………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าได้รับทราบระเบียบการขอใช้เครื่ องมือวิทยาศาสตร์แล้ว และยินดีปฏิบตั ิตามทุกประการ พร้อมทั้งยินดีจะรับผิดชอบต่อ
ความเสี ยหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทาของนิสิต/ผูร้ ่ วมโครงการวิจยั ของข้าพเจ้าในทุกกรณี
ลงชื่อ.................................................อาจารย์ที่ปรึ กษา/หัวหน้าโครงการวิจยั
(..................................................)

ลงชื่อ..............................................ผูป้ ฏิบตั ิงาน
(..................................................)

ส่ วนที่ 2 : สาหรับคณะกรรมการศู นย์ วจิ ยั Chula MRC , แพทยพัฒน์ ชั้น 8
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์วจิ ยั Chula MRC
เห็นควรอนุญาต
ไม่เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก............................................................................………………………………………………..
..................................................................................................................................……………………………………………………....
ลงชื่อ…...............................................….
(…………………………………..…)
วันที่......................................…….

นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ

1.
2.

3.

4.

5.
6.
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ระเบียบการใช้ ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลาง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ห้องปฏิบตั ิการและเครื่ องมือกลางเป็ นทรัพย์สมบัติของคณะ โดยคณะได้มอบหมายให้ ฝ่ายวิจยั ดูแลตามความ
เหมาะสม
อาจารย์/นิสิต/บุคลากรในคณะที่ประสงค์จะใช้ห้องปฏิบตั ิการและเครื่ องมือกลาง จะต้องกรอกแบบฟอร์ มการ
ขอใช้เครื่ องมือกลาง และระบุเวลาที่ตอ้ งการลงในสมุดจอง โดยขออนุ มตั ิใช้บริ การได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน
ให้ส่งแบบฟอร์ มที่ฝ่ายวิจยั ตึกอานันทมหิ ดล ชั้น 3 ล่วงหน้า 2 วันในกรณี ที่ตอ้ งการยกเลิกการใช้ ขอให้ยกเลิก
ในสมุดจองเวลาประจาเครื่ องก่อนล่วงหน้า ผูใ้ ช้บริ การต้องรับผิดชอบดูแลความเรี ยบร้อยของห้องปฏิบตั ิการ
และเครื่ องมือที่ขอใช้
ผูข้ อใช้บริ การต้องเตรี ยมวัสดุ -อุปกรณ์ และสารเคมีที่ประกอบการใช้เครื่ องมือมาเอง และเก็บให้เรี ยบร้อยทุก
ครั้ง หลังการใช้งานในแต่ละวัน ห้ามมิให้วางวัสดุอุปกรณ์ส่วนตัวทิ้งไว้บนพื้นที่ส่วนรวมอย่างเด็ดขาด หากมี
การฝ่ าฝื นคณะจะไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อสู ญหาย ของอุปกรณ์เหล่านั้น
การใช้เครื่ องมือใดๆ ให้ปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้เครื่ องมือเสมอ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามข้อควรระวังและข้อควร
ปฏิ บ ตั ิ ของแต่ล ะเครื่ องอย่า งเคร่ ง ครั ด หากเกิ ดเหตุ ขดั ข้องในการใช้ง านหรื อเกิ ดการช ารุ ดเสี ย หายให้แจ้ง
นักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์วจิ ยั ทราบโดยทันที
ให้ลงบันทึกการใช้งานในสมุดบันทึก (Log Book) หลังการใช้งานทุกครั้ง
หลังการใช้เครื่ องมือแล้ว ผูใ้ ช้บริ การต้องทาความสะอาดและจัดเครื่ องมือให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยพร้อมใช้งาน
ได้ต่อไป
ผูใ้ ช้บริ การต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายที่ เกิ ดแก่เครื่ องมื อและวัสดุ อุปกรณ์ หากพิจารณาแล้วว่าเป็ นเหตุ
เนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของผูใ้ ช้บริ การ
ห้ามนาอาหารหรื อเครื่ องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องปฏิบตั ิการโดยเด็ดขาด
ในกรณี ที่มีความประสงค์ขอใช้ห้องปฏิบตั ิการและเครื่ องมือ นอกเวลาราชการ ขอให้ส่งแบบฟอร์ มการขอใช้
ห้องให้นกั วิทยาศาสตร์ ของศูนย์วจิ ยั ทราบก่อน
ฝ่ ายวิจยั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่อนุญาตให้บุคลากรที่ฝ่าฝื นระเบียบ ใช้เครื่ องมือที่หอ้ งปฏิบตั ิการอีกต่อไป

ระเบียบการใช้ ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางสาหรับบุคคลภายนอก
1. บุคคลภายนอกที่ขอใช้บริ การต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการใช้ห้องปฏิ บตั ิการและเครื่ องมือกลางของคณะอย่าง
เคร่ งครัด
2. ต้องแนบจดหมายขออนุ ญาติใช้เครื่ องมือจากหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ที่ปรึ กษามาพร้ อมกันกับแบบฟอร์ ม
การขอใช้เครื่ องมือกลางด้วย
3. ผู้ท าหน้ า ที่ ใ ช้ เ ครื่ องมื อ กลางต้อ งเป็ นผู้ มี ค วามช านาญในการใช้ เ ครื่ องมื อ ในกรณี ที่ เ ป็ นนิ สิ ต ต้ อ งมี
นักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วจิ ยั ควบคุมดูแลการใช้เครื่ องมือตลอดระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
4. ผูใ้ ช้บริ การต้องชดใช้ในกรณี ที่เกิดความเสี ยหายต่อเครื่ องมือและห้องปฏิบตั ิการที่ขอใช้

นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ

ส่ วนที่ 3 : เครื่องมือ/อุปกรณ์ ทตี่ ้ องการใช้ มดี งั นี้
รายการเครื่ องมือ
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หมายเหตุ

