
แบบฟอรมการใหบริการ (IT Services Form) 

วันท่ี (Date) .........../……………/…………… เลขท่ี (Form ID) ……………../… 

เรียน หัวหนาฝายบริหารจัดการ / To Management and Academic Service Department Head Officer 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………..โทรศัพท.................................................... 

Name Mr./Mrs./Miss  Telephone 

 นักศึกษา รหัส………………………………………..  บุคลากร   บุคคลท่ัวไป 

Student ID PSU Officer General Person 

ท่ีอยู/คณะ/หนวยงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Address/Faculty/Organization 

มีความประสงคขอใชบริการซอม  PC  Notebook  อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………………….. 

Asking for fixing service   Others (Identify) 

ยี่หอเครื่อง (Brand)…………………………………………………………………รุน (Model)…………………………………………………………………………. 

มีอาการเสียเบ้ืองตน ดังน้ี (Primary problems as follow):  *Password (If any) ……………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ระบุความตองการ (Types of service request) อัตราคาบริการ (Service charge (Baht)) 

 ตรวจเช็คคอมพิวเตอรเบ้ืองตน (Primary check) 100 บาท/เคร่ือง (Baht/Item) 

 ซอมเครื่องคอมพิวเตอร (Fix) 300 บาท/เครื่อง (ไมรวมคาวัสดุ) Baht / Item (excluding hardware) 

 ติดตั้งซอฟตแวรพ้ืนฐาน (Install basic software) 200 บาท/เครื่อง (Baht / Item) 

 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows   7   8.1   10 

 ชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office  2007  2010*  2013*   Office365 

 (*Microsoft Office 2010 และ 2013 สำหรับบุคลากรเทาน้ัน / *For PSU officers only) 

 กูขอมูล (กรณีขอมลูสญูหาย) Recover data  200 บาท/ครั้ง (Baht/ time) 

 อ่ืน ๆ (ระบุ) Others (Identify) 

 ………………………………………………………………………….. 

100 บาท/ครั้ง (เจาหนาท่ีจะแจงใหทราบกอนท่ีจะมีการซอม)  

      Baht/ time (Will be informed before confirmation) 
 
ขอมูลและอุปกรณท่ีจำเปน (Data and important items) 

ขอมูลท่ีมากับเคร่ือง (Data in the computer) 

 ไมตองการสำรองขอมูล  สำรองขอมูล [ Desktop  My Documents  อ่ืน ๆ (ระบุ) .........................................] 

     Do not backup     Backup              Others (identify) 
ในกรณีท่ีตอง Format เคร่ืองใหม สำนักฯ จะลงซอฟตแวรพ้ืนฐานใหเทานั้น 
In case, the format is required, we will only install the basic software. 
การสำรองขอมูลเปนการอำนวยความสะดวกตอผูรับบริการเทานั้น หากขอมูลมีการสูญหาย ทางสำนักฯ จะไมรับผิดชอบทุกกรณี 
Back up is just only a complimentary service. Any data problem related to this will not be guaranteed. 
อุปกรณท่ีสงมาดวย (กรณีท่ีตรวจสอบแลวไมตรงตามท่ีระบุ สำนักฯ จะติดตอกลับทันที) 
Items attached (If the information provided is not correct, you will be immediately contacted.) 

 Adapter  กระเปา (Bag)  ซองออน (Soft case)  

 Mouse  Keyboard  Driver  อ่ืน ๆ (ระบุ) Others (Identify) …………………………………………… 

สอบถามขอมูลการซอมไดที่ (Any inquiries please contact) 0-7428-2112 หรือ FB.com/ccserve 

หากไมมารบัคืนภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากทางสำนักฯไดแจงใหมารับ ทางสำนักฯจะไมรับผิดชอบความเสยีหายที่เกิดขึ้นทุกกรณ ี 

If not picked up within 30 days after the office has notified, the office will not be responsible for any damage that occurs in any 

case.                                                                               ………………………………………...............ผูใชบริการ/Service user 

สำหรับเจาหนาทีเ่คานเตอร (For the officer at the counter) 

 แจงคาบริการเบื้องตนใหลูกคาทราบแลว  แจงลูกคารับทราบสถานะงานซอมภายในวันที่ ………../……………/…………. 

(แจงใหลูกคาทราบหลังตรวจเช็คอาการภายใน 2 วัน) 

 บันทึกขอมูลในระบบออนไลนแลว ลงชื่อเจาหนาทีร่ับงาน.......................................................................... 
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สำหรับเจาหนาท่ีซอม (For fixing officer) 

วิเคราะหปญหาเบ้ืองตน และมีสาเหตุอาการเสีย ดังน้ี / The problems found after primary analyze: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการใหบริการ (Results) 

 ดำเนินการเสรจ็ และแจงใหลกูคาทราบแลว วันท่ี …………./……………/……………….. 

     Finished and informed the customer date 

 ดำเนินการไมเสรจ็ตามกำหนด สาเหตุจาก…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     Not finished because 

  แจงใหลูกคาทราบแลว วันท่ี …………../…………./………………. 

       Informed the customer date 

 ลูกคามีความประสงค (The customer requested for:) 

  ใหดำเนินการซอมตอ และนัดรับเครื่อง วันท่ี…………../……………./………….. 

      Continue fixing and get the item date 

  ขอรับเครื่องคืน (Returned the item) 

การบริการ (Types of service request) อัตราคาบริการ (Service charge (Baht)) 

 ตรวจเช็คคอมพิวเตอรเบ้ืองตน (Primary check) 100 บาท/เคร่ือง (Baht/Item) 

 ซอมเครื่องคอมพิวเตอร (Fix) 300 บาท/เครื่อง (ไมรวมคาวัสดุ) Baht / Item (excluding hardware) 

 ติดตั้งซอฟตแวรพ้ืนฐาน (Install basic software) 200 บาท/เครื่อง (Baht / Item) 

 กูขอมูล (กรณีขอมลูสญูหาย) Recover data  200 บาท/ครั้ง (Baht/ time) 

 อ่ืน ๆ (ระบุ) Others (Identify) 

 ………………………………………………………………………….. 

100 บาท/ครั้ง (Baht/ time) 

รวมคาบริการ ....................................... บาท (Baht)   ...............................................................เจาหนาท่ีซอม 

Total service charge Fixing officer 

สำหรับเจาหนาท่ีการเงิน (For financial officer) 

ไดรับเงินจำนวน..............................................บาท แลว ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี......................................................................... 

The amount Baht has been paid as mentioned in the invoice no 

 

…………………………………………………. ผูรับเงิน (Financial officer) 

วันท่ี (Date)…………./…………./………………. 

สำหรับผูใชบริการรับคืน (For customer) 

ขาพเจาไดรับเครื่องคอมพิวเตอร/อุปกรณท่ีสงซอม/ตดิตั้ง คืนเรยีบรอยแลว และตรวจสอบผลการใหบริการเรียบรอยแลว 

I have been received the computer/items attached/software installed and checked/accepted all of service. 

..........................................................ผูใชบริการ (Customer signature) 

...............................................................เจาหนาท่ีเคานเตอร (Counter officer) 

วันท่ี (Date)……………/……………../…………….. 

หลังจากรับเครื่องไปภายใน 1 สัปดาห หากมีปญหาจากการใหบริการ (เฉพาะ Hardware ในกรณีท่ีมกีารซอม) สามารถตดิตอกลับ

สำนักนวัตกรรมดจิิทัลและระบบอัจฉริยะ เพ่ือดำเนินการแกไข ไดท่ี IT Services โทร 0-7428-2112 

Any after service problems (Only hardware), Please contact IT services Tel. 0-7428-2112 
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