เอกสารหมายเลข 2

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ……………………………………………………………...โทรศัพท์……………………………. โทรสาร………………
ที………………………………………………………………………วันที…………………………………………………………………....
เรื อง ขอรับบริการเชือ จุลินทรีย์
เรี ยน

ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข

ด้ วยข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………………………………
มีความประสงค์ขอรับบริ การเชื อจุลนิ ทรี ย์เพือใช้ ในงาน/โครงการ…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

โดยมีเหตุผลและความจําเป็ นทีต้องการใช้ (ระบุรายละเอียด) ดังนี……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลําดับ

ชือเชือ จุลินทรีย์

จํานวน

ราคาต่ อหน่ วย

หมายเหตุ

สถานทีทีจะใช้ เชื อ (ห้ องปฏิบตั ิการ)……………………………………………………………………………………………………………
( ) มารับเชื อเอง (ระบุลว่ งหน้ าอย่างน้ อย 15 วันทําการ) วันที………………………………………………...เวลา…………………
( ) ให้ สง่ เชื อทางไปรษณีย์ ตามทีอยูด่ งั นี………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าจะใช้ เชื อจุลนิ ทรี ย์เพืองาน/โครงการดังกล่าวเท่านัน และมีความพร้ อมด้ านระบบความปลอดภัยการ
ทําลายเชื อจุลนิ ทรี ย์ในห้ องปฏิบตั ิการ ตามพระราชบัญญัติเชื อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาแจ้ งผู้เกียวข้ องเพือดําเนินการต่อไปด้ วย จะเป็ นพระคุณยิง
ลงชือ ……………………………………………
(………………………………………..…)

ตําแหน่ง …………………………………………
ศูนย์เก็บรักษาและรวบรวมสายพันธุ์จลุ ินทรี ย์ทางการแพทย์ ฝ่ ายทรัพยากรกลางทางห้ องปฏิบตั ิการ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2951-0000 ต่อ 99408, 0-2951-0183

FS 13-00-085/3 แก้ ไขครัง ที 1 (24 ธันวาคม 2555)

ระเบียบการขอรั บบริ การเชือ จุลินทรี ย์
สําหรั บหน่ วยงานเอกชน รั ฐวิสาหกิจ
และส่ วนราชการอืน ๆ
********************
1.
2.
3.
4.

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ ม (เอกสารหมายเลข 2)
ใส่ชือเชื อจุลนิ ทรี ย์ทีต้องการโดยละเอียด ถ้ าเป็ นสายพันธุ์มาตรฐานระบุหมายเลขทีต้องการด้ วย
กําหนดรับเชื อล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วันทําการ
อัตราค่าบํารุง

หน่ วยงาน

ค่ าบํารุ ง ต่ อสายพันธุ์

รัฐวิสาหกิจ, เอกชน

800

หน่วยงานราชการนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

500

หน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

200

เอกสารแนบ
1. สําเนาใบอนุญาตผลิตเชื อและพิษจากสัตว์
ทีออกโดย สํานักกํากับพระราชบัญญัติเชื อโรคแลพิษจากสัตว์
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (โทรศัพท์ 02 951 1296)
2. แบบบันทึกข้ อมูลความปลอดภัย สําหรับหน่วยงานที
รับเชื อจุลินทรี ย์ วัตถุตวั อย่าง หรื อสารชีวภาพ
(FS13-00-121/3 แก้ ไขครัง ที 0 (30 ก.ย. 2556))
1. สําเนาบัญชีจดแจ้ งเชื อโรคและพิษจากสัตว์
ทีออกโดย สํานักกํากับพระราชบัญญัติเชื อโรคแลพิษจากสัตว์
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (โทรศัพท์ 0 – 2951-1296)
2. แบบบันทึกข้ อมูลความปลอดภัย สําหรับหน่วยงานที
รับเชื อจุลินทรี ย์ วัตถุตวั อย่าง หรื อสารชีวภาพ (FS13-00-121/3
แก้ ไขครัง ที 0 (30 ก.ย. 2556))

5. ส่งแบบฟอร์ ม (เอกสารหมายเลข 2) และเอกสารแนบมาที
ผู้อาํ นวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หรือ โทรสาร. 0-2951-0000 ต่ อ 99408, 0-2 951-0183
6. การชําระเงิน
- ชําระด้ วยตัวเองในวันนัดรับเชื อจุลนิ ทรี ย์ที
ศูนย์ รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี
- ส่งตัวK แลกเงินจากธนาคาร (Draft) สัง จ่ายในนาม

“เงินบํารุ ง กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ”
(ใบเสร็จจะส่ งไปพร้ อมกับเชือ จุลินทรีย์ท ีขอซือ )
7. ถ้ ามีปัญหาเกียวกับเชื อจุลนิ ทรี ย์ทีได้ รับ กรุณาแจ้ งที
ศูนย์ เก็บรักษาและรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ทางการแพทย์
ฝ่ ายทรัพยากรกลางทางห้ องฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ถนนติวานนท์
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ /โทรสาร. 0-2951-0000 ต่ อ 99408, 0-2951-0183

FS 13-00-085/3 แก้ ไขครัง ที 1 (24 ธันวาคม 2555)

