แบบฟอร์มยินยอมการให้ส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์
วันที่...............................................
ข้าพเจ้าชื่อ.............................................................นามสกุล........................................................อายุ..................ปี อยูบ่ ้านเลขที่ ........................หมู่ที่..............................
ซอย..................................................ถนน...................................................ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์...................หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้......................................................................................................
ได้นาตัวอย่างจานวน................................ชิ้น ส่งมาทางไปรษณีย์ มีรายละเอียดดังนี้
ตัวอย่างลาดับที่ 1
ตัวอย่างลาดับที่ 2
1.ลักษณะตัวอย่าง
1.ลักษณะตัวอย่าง
 1.1 เครื่องประดับ โดยชนิดของเครื่องประดับ คือ
 1.1 เครื่องประดับ โดยชนิดของเครื่องประดับ คือ
 แหวน  จี้  ต่างหู  อื่นๆ ...........................................
 แหวน  จี้  ต่างหู  อื่นๆ ...........................................
 1.2 พลอยร่วง/พลอยเม็ด
 1.2 พลอยร่วง/พลอยเม็ด
รูปร่าง/การเจียระไน.........................................น้าหนัก/ชิ้น...............กะรัต/กรัม
รูปร่าง/การเจียระไน.........................................น้าหนัก/ชิ้น...............กะรัต/กรัม
2.ความต้องการในการตรวจสอบ
2.ความต้องการในการตรวจสอบ
2.1 ออกใบรับรองการตรวจสอบอัญมณี (ดูรายละเอียดใบรับรองหน้า 3 - 5)
2.1 ออกใบรับรองการตรวจสอบอัญมณี (ดูรายละเอียดใบรับรองหน้า 3 - 5)
 ก. (200 บาท)  ข. (300 บาท)  ค. (350 บาท)  ง. (500 บาท)
 ก. (200 บาท)  ข. (300 บาท)  ค. (350 บาท)  ง. (500 บาท)
 จ. (600 บาท)  ฉ. (1,000 บาท)  ช. (1,800 บาท)
 จ. (600 บาท)  ฉ. (1,000 บาท)  ช. (1,800 บาท)
2.2 ออกใบรายงานผลการตรวจสอบ% โลหะในเครื่องประดับ
2.2 ออกใบรายงานผลการตรวจสอบ% โลหะในเครื่องประดับ
(ดูรายละเอียดใบรายงานผล หน้า 6)
(ดูรายละเอียดใบรายงานผล หน้า 6)
 ซ. (ไม่มีรูปถ่าย 200 บาท)  ฌ. (มีรูปถ่าย 300 บาท)
 ซ. (ไม่มีรูปถ่าย 200 บาท)  ฌ. (มีรูปถ่าย 300 บาท)
3.มูลค่า/ชิ้น...........................บาท
3.มูลค่า/ชิ้น...........................บาท...........................บาท
ตัวอย่างลาดับที่ 3
ตัวอย่างลาดับที่ 4
1.ลักษณะตัวอย่าง
1.ลักษณะตัวอย่าง
 1.1 เครื่องประดับ โดยชนิดของเครื่องประดับ คือ
 1.1 เครื่องประดับ โดยชนิดของเครื่องประดับ คือ
 แหวน  จี้  ต่างหู  อื่นๆ ...........................................
 แหวน  จี้  ต่างหู  อื่นๆ ...........................................
 1.2 พลอยร่วง/พลอยเม็ด
 1.2 พลอยร่วง/พลอยเม็ด
รูปร่าง/การเจียระไน.........................................น้าหนัก/ชิ้น...............กะรัต/กรัม
รูปร่าง/การเจียระไน.........................................น้าหนัก/ชิ้น...............กะรัต/กรัม
2.ความต้องการในการตรวจสอบ
2.ความต้องการในการตรวจสอบ
2.1 ออกใบรับรองการตรวจสอบอัญมณี (ดูรายละเอียดใบรับรองหน้า 3 - 5)
2.1 ออกใบรับรองการตรวจสอบอัญมณี (ดูรายละเอียดใบรับรองหน้า 3 - 5)
 ก. (200 บาท)  ข. (300 บาท)  ค. (350 บาท)  ง. (500 บาท)
 ก. (200 บาท)  ข. (300 บาท)  ค. (350 บาท)  ง. (500 บาท)
 จ. (600 บาท)  ฉ. (1,000 บาท)  ช. (1,800 บาท)
 จ. (600 บาท)  ฉ. (1,000 บาท)  ช. (1,800 บาท)
2.2 ออกใบรายงานผลการตรวจสอบ% โลหะในเครื่องประดับ
2.2 ออกใบรายงานผลการตรวจสอบ% โลหะในเครื่องประดับ
(ดูรายละเอียดใบรายงานผล หน้า 6)
(ดูรายละเอียดใบรายงานผล หน้า 6)
 ซ. (ไม่มีรูปถ่าย 200 บาท)  ฌ. (มีรูปถ่าย 300 บาท)
 ซ. (ไม่มีรูปถ่าย 200 บาท)  ฌ. (มีรูปถ่าย 300 บาท)
3.มูลค่า/ชิ้น...........................บาท
3.มูลค่า/ชิ้น...........................บาท
ประเภทการส่งไปรษณีย์
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) พร้อมซื้อประกันเพิ่มเป็นจานวน.................................บาท (มูลค่ารวมไม่เกิน 50,000 บาท)
ข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับการรับ – ส่งตัวอย่าง ซึ่งรวมถึงค่าขนส่ง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการส่งทั้งหมดและยินยอม
รับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดในระหว่างขั้นตอนการรับ – ส่งทางไปรษณีย์ทงั้ หมด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกันนี้ได้แนบรูปถ่ายตัวอย่างทุกชิ้นมาพร้อมกับ
แบบฟอร์มนี้
หมายเหตุ
1. แบบฟอร์ม 1 ฉบับ รองรับการส่งตัวอย่างไม่เกิน 4 ตัวอย่าง เท่านั้น
2. รูปถ่ายของตัวอย่างต้องแสดงรายละเอียดหมายเลขตัวอย่าง รูปร่าง สัดส่วน และสีอย่างชัดเจน
3. กรุณาส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาที่ email address: labbgl@go.buu.ac.th เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จะตอบกลับอีเมล์
ของลูกค้าเพื่อแจ้งกาหนดการส่งตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์ม ฉบับจริง
3. การส่งตัวอย่าง ลูกค้าต้องรอการตอบกลับจากห้องปฏิบัติการอัญมณีเท่านั้น (หากลูกค้าส่งตัวอย่างมาก่อนได้รับการตอบรับ ห้องปฏิบัติการอัญมณีจะไม่ยินยอมรับพัสดุจาก
ไปรษณีย์โดยเด็ดขาด)
ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ความยินยอม
(............................................................)
สาหรับเจ้าหน้าที่
วันที่รับตัวอย่าง......................................เวลา.................ได้ทาการตรวจนับตามจานวนที่ระบุมาใบแบบฟอร์ม
 ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน.............................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ

แบบฟอร์มยินยอมการให้ส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์
เงื่อนไขการใช้บริการ
การใช้บริการของห้องปฏิบัติการอัญมณี ลูกค้าต้องทาความเข้าใจและยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆ ทั้งหมดอย่างละเอียด
1. การรับ – ส่ง ตัวอย่าง
1.1 การให้บริการรับ-ส่งตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการอัญมณีขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะภายในประเทศไทย ผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย ประเภท ไปรษณีย์ด่วน
พิเศษ (EMS) เท่านั้น
1.2 เมื่อห้องปฏิบัติการอัญมณีได้รับแบบฟอร์มยินยอมการให้ส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่ง
ข้อความยืนยันการรับตรวจสอบตัวอย่างทางไปรษณีย์ และทาการตกลงเรื่องวันเวลาที่ลูกค้าจะสามารถส่งตัวอย่างได้ เพื่อให้ตัวอย่างส่งมาถึงตรงกับวันและเวลาทาการ
ของห้องปฏิบัติการอัญมณี
1.3 การส่งตัวอย่างกลับคืน ห้องปฏิบัติการอัญมณีจะดาเนินการจัดส่ง เฉพาะวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี ในเวลาทาการเท่านั้น ไม่จัดส่งตัวอย่างในหยุด
ราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์ ในทุกกรณี
1.4 เมื่อเจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว จะทาการแจ้งหมายเลขสาหรับติดตามสถานะของพัสดุให้ลูกค้าทราบทางอีเมล์ทันที
2. การชาระเงิน
2.1 เมื่อห้องปฏิบัติการอัญมณีตรวจสอบตัวอย่างพร้อมออกใบรับรองเรียบร้อยแล้ว จะดาเนินการแจ้งค่าใช้บริการและกาหนดการสาหรับการชาระเงิน (ใบ
วางบิล) ให้ลูกค้ารับทราบทางอีเมล์
2.2 บัญชีในการโอนเงินคือ ธนาคารกรุงไทย เลขทีบ่ ัญชี 204 -1-85727 –7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา สาขา จันทบุรี
2.3 เมื่อลูกค้าทาการโอนเงินเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุรายละเอียดการโอนเงิน ส่งมาที่ email address:
labbgl@go.buu.ac.th และโทรศัพท์มาแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบสถานะของการโอนเงิน
2.4 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะของการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะดาเนินการแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบและแจ้งสถานะของการจัดส่งตัวอย่างกลับคืนทาง
อีเมล์
3.ความรับผิดชอบ
3.1 ความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการอัญมณีนั้น จากัดอยู่ภายใต้ความสูญหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างรับตัวอย่างเข้ามาตรวจสอบภายในพื้นที่
ห้องปฏิบัติการอัญมณี จนถึงขั้นตอนการนาพัสดุส่งถึงทีท่ าการไปรษณีย์เท่านั้น หากเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกพื้นที่และช่วงเวลาดังที่กล่าวมา ห้องปฏิบัติการอัญมณี
ไม่ขอรับผิดชอบความสูญหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3.2 ห้องปฏิบัติการอัญมณีสามารถนาข้อมูลของตัวอย่าง ไปใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ แยกแยะ และ/หรืออื่นใด ตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ต้องเป็นข้อมูลที่ลูกค้ายินยอมให้ใช้ตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ
3.3 ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับการรับ – ส่งตัวอย่าง ซึ่งรวมถึงค่าขนส่ง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการส่งทั้งหมดและยินยอม
รับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดในระหว่างขั้นตอนการรับ – ส่งทางไปรษณีย์ทั้งหมด
3.4 ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการแก่ห้องปฏิบัติการอัญมณี เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากพบข้อสงสัยหรือข้อมูลมีความไม่ชัดเจน
ห้องปฏิบัติการอัญมณีสามารถร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมูลต่างๆของลูกค้าได้
4.สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของห้องปฏิบตั ิการ
4.1 ห้องปฏิบัติการจะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือ ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์อื่นใดที่นอกเหนือความควบคุมของห้องปฏิบัติการ รวมถึง ความ
เสียหายทางไฟฟ้าและแม่เหล็กหรือ การลบเลือนที่เกิดขึ้นกับภาพอิเล็กทรอนิกส์และภาพถ่าย ข้อมูล ข้อมูลบันทึกอัดเก็บ ความบกพร่องหรือลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ตามธรรมชาติ ของสิ่งของที่จดั ส่ง ถึงแม้ว่าห้องปฏิบัติการอัญมณีจะรับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตาม รวมทั้งการกระทาหรือการละเว้นการกระทาของบุคคลอื่นใดที่
ไม่ได้รับการว่าจ้างหรือทาสัญญากับทางห้องปฏิบัติการอัญมณี ตัวอย่างเช่น ผู้จัดส่ง ผู้รับ บุคคลที่สาม หน่วยงานภาษีอากรและหน่วยงานรัฐอื่นๆ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ
เช่น แผ่นดินไหว ไซโคลน พายุ น้าท่วม หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้าออกท่า การประท้วงหรือความวุ่นวายกลางเมื อง การกระทาต่างๆของ
ภาคอุตสาหกรรม
4.2 หากความเสียหายใดๆก็ตามที่ลูกค้ากระทาการ หรือจงใจกระทาการ หรือพยายามกระทาการไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม อันจะทาให้ห้องปฏิบตั ิการ
ได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง หรือสิ่งใด ห้องปฏิบตั ิการมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมายได้
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการของห้องปฏิบัติการอัญมณีดังที่กล่าวมา จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ความยินยอม
(............................................................)

แบบฟอร์มยินยอมการให้ส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์
รูปแบบการให้บริการ
1. ใบรับรองผลการตรวจสอบอัญมณี
ชนิดของใบรับรองผลการตรวจสอบอัญมณี
ก. 200 บาท : ใบรับรองผลรายงานผลการตรวจสอบแบบย่อ
ไม่มีรูปถ่าย

คาอธิบาย
ในใบรับรองประกอบด้วยรายละเอียดพื้นฐานของการตรวจ
วิเคราะห์อัญมณี ชื่อ น้าหนัก ขนาด ระบุชนิดของอัญมณี และ
สามารถบอกได้ว่าเป็นอัญมณีธรรมชาติหรืออัญมณีสังเคราะห์
*รับเฉพาะตัวอย่างที่เจียระไนแล้วเท่านั้น

ข. 300 บาท : ใบรับรองผลรายงานผลการตรวจสอบแบบย่อ
มีรูปถ่าย

ในใบรับรองประกอบด้วยรายละเอียดพื้นฐานของการตรวจ
วิเคราะห์อัญมณี ชื่อ น้าหนัก ขนาด รูปถ่ายของอัญมณี ระบุชนิด
ของอัญมณี และสามารถบอกได้ว่าเป็นอัญมณีธรรมชาติหรืออัญมณี
สังเคราะห์

ค. 350 บาท : ใบรับรองผลการตรวจสอบแบบย่อพร้อมรูปถ่าย
อัญมณี แบบ 3 พับ

ในใบรั บ รองประกอบด้ วยรายละเอี ย ดพื้ นฐานของการตรวจ
วิเคราะห์อัญ มณี ชื่อ น้าหนัก ขนาด รู ปถ่ายของอัญ มณี ระบุชนิ ด
ของอั ญ มณี สามารถบอกได้ ว่าเป็ นอั ญ มณี ธรรมชาติ ห รื ออั ญ มณี
สังเคราะห์ และข้อมูลทั่วไปของพลอยชนิดนั้น ๆ

แบบฟอร์มยินยอมการให้ส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์
ชนิดของใบรับรองผลการตรวจสอบอัญมณี
ง. 500 บาท : ใบรับรองผลการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
แบบย่อพร้อมรูปถ่ายอัญมณี

คาอธิบาย
ในใบรับรองประกอบด้วยรายละเอียดพื้นฐานของการตรวจ
วิเคราะห์อัญมณี ชื่อ น้าหนัก ขนาด รูปถ่ายอัญมณี พร้อมการ
ตรวจสอบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อบอกการปรับปรุงคุณภาพ
ในพลอยบางชนิด เช่น การปรับปรุงคุณภาพในหยก การระบุชื่อทาง
การค้าของพลอยชนิด “พาราอิบา ทัวร์มาลีน (Paraiba
Tourmaline)” เป็นต้น

จ. 600 บาท: ใบรับรองผลการตรวจสอบแบบย่อพร้อมรูปถ่ายอัญมณี
2 ชิ้น ในใบรับรองเดียวกัน

ในใบรับรองประกอบด้วยรายละเอียดพื้นฐานของการตรวจ
วิเคราะห์อัญมณี ชื่อ น้าหนัก ขนาด รูปถ่ายอัญมณี ระบุชนิดของอัญ
มณี ทั้ง 2 ชิ้น และสามารถบอกได้ว่าเป็นอัญมณีธรรมชาติหรืออัญมณี
สังเคราะห์

แบบฟอร์มยินยอมการให้ส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์
ชนิดของใบรับรองผลการตรวจสอบอัญมณี
ฉ. 1,000 บาท : ใบรับรองผลการตรวจสอบแบบเต็ม

คาอธิบาย
ในใบรับรองประกอบด้วยรายละเอียดพื้นฐานของการตรวจ
วิเคราะห์อัญมณี ชื่อ น้าหนัก ขนาด รูปถ่ายอัญมณี พร้อมการตรวจ
วิเคราะห์แบบละเอียดเรื่องการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนใน
พลอยบางชนิด และมีนักอัญมณีศาสตร์ 2 คน ลงนามรับรองการ
ตรวจสอบ

ช. 1,800 บาท : ใบรับรองผลการตรวจสอบแบบเต็ม พร้อมระบุ
แหล่งที่มาของอัญมณี

ในใบรับรองประกอบด้วยรายละเอียดพื้นฐานของการตรวจ
วิเคราะห์อัญมณี ชื่อ น้าหนัก ขนาด รูปถ่ายอัญมณี พร้อมการตรวจ
วิเคราะห์แบบละเอียดเรื่องการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนใน
พลอยบางชนิด พร้อมระบุแหล่งที่มาของอัญมณี และมีนักอัญมณี
ศาสตร์ 2 คน ลงนามรับรองการตรวจสอบ

แบบฟอร์มยินยอมการให้ส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์
2. ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์โลหะด้วยเครื่อง X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF)
ซ. 200 บาท : ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์โลหะ
ไม่มีรูปถ่าย

ฌ. 300 บาท : ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์โลหะ
มีรูปถ่าย

ใบรายงานขนาด A5 ไม่มีรูป ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประเภทของเครื่องประดับ, น้าหนักรวมเป็นกรัม, จานวนพลอยบน
เครื่องประดับและเปอร์เซ็นต์โลหะของตัวอย่าง

ใบรายงานขนาด A5 พร้อมรูปถ่ายประกอบด้วยรายละเอียด
เกี่ยวกับประเภทของเครื่องประดับ, น้าหนักรวมเป็นกรัม, จานวน
พลอยบนเครื่องประดับและเปอร์เซ็นต์โลหะของตัวอย่าง

แบบฟอร์มยินยอมการให้ส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์

ตัวอย่างการถ่ายรูปตัวอย่างที่ต้องการตรวจสอบ
ตัวอย่างที่ ..............

1.เขียนลาดับตัวอย่าง

2.ใส่รูปภาพตัวอย่าง

น้าหนัก .............. กะรัต/กรัม

3.เขียนน้าหนักตัวอย่าง

ตัวอย่างการถ่ายรูปตัวอย่างที่ต้องการตรวจสอบ
ตัวอย่างที่ ..............

1.เขียนลาดับตัวอย่าง

2.ใส่รูปภาพตัวอย่าง

น้าหนัก .............. กะรัต/กรัม

3.เขียนน้าหนักตัวอย่าง

