
Price List
งานทดสอบ/วเิคราะห์/สอบเทียบ

ฉบับปรับปรุงใหม ่2565



รายการทีท่ดสอบ / สอบเทียบ เคร่ืองมือทีใ่ช้ ขอบเขต ระยะเวลา ค่าบริการบาท / ช้ินงาน
(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Duration) (Baht / item )

 บริการสอบเทยีบเคร่ืองมือ

 ด้านมติ ิ(Dimension)

 1. ไมโครมเิตอร์ (Micrometer) - - ขนาด ≤ 25 มิลลิเมตร 30 วนัท าการโดยประมาณ 550.-

- 25 < ขนาด ≤ 100 มิลลิเมตร 600.-

- 100 < ขนาด ≤  150 มิลลิเมตร 800.-

 2. Micrometer Standard ( 1 set ) - - ขนาด 25, 50, 75, 100, 125 ม.ม. 30 วนัท าการโดยประมาณ 1,250.-

 3. Inside Micrometer - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 1,250.-

4. ก้านต่อความยาวส าหรับ  Inside Micrometer ( 1 set ) - ขนาด 13, 25, 50, 100 (2 ตย.),150 ,200 mm. 
(2 ตย.)

30 วนัท าการโดยประมาณ 2,000.-

5. Dial Thickness Gauge - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 550.-

6. เวอรเนียไฮเกจ -  - ขนาด ≤ 450 มิลลิเมตร 30 วนัท าการโดยประมาณ 1,250.-

7. Riser (Height Gauge) 30 วนัท าการโดยประมาณ 850.-

 8. ไม้ Staff - - ขนาด 3 เมตร 30 วนัท าการโดยประมาณ 2,000.-

 9. Combination set - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 2,000.-

10. Bevel Protractor - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 850.-

*หมายเหตุระยะเวลาในการทดสอบท่ีแจง้ไป เป็นการประมาณการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูท้ดสอบและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบ 

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงรักษา )



รายการทีท่ดสอบ / สอบเทียบ เคร่ืองมือทีใ่ช้ ขอบเขต ระยะเวลา ค่าบริการบาท / ช้ินงาน
(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Duration) (Baht / item )

11. Vernier Caliper -  - ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 1 30 วนัท าการโดยประมาณ

12. บรรทดัเหล็ก -  - ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 2 30 วนัท าการโดยประมาณ

13. ตลับเมตร -  - ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 3 30 วนัท าการโดยประมาณ

14. Angle Plate - มมุเดียว 30 วนัท าการโดยประมาณ 550.-

- หลายมมุ 850.-

 15. เหล็กฉาก (Steel Square/ Scale Square) ขนาด ≤ 300 ม.ม. 30 วนัท าการโดยประมาณ

- สอบเทียบมมุ 850.-

- สอบเทียบมมุ + สเกล 850 + (150 × จ านวนสเกล)

ขนาด > 300 ม.ม.

- สอบเทียบมมุ 1,000.-

- สอบเทียบมมุ + สเกล 1,000 (200 × จ านวนสเกล)

 16. Dial Gauge / Dial Indicator -  - ขนาด ≤ 25 ม.ม. (resolution = 0.01
 mm.)

30 วนัท าการโดยประมาณ 850.-

 17. Standard length bar 30 วนัท าการโดยประมาณ 850.-/ ช้ิน

Minimum Charge = 2,000.-

*หมายเหตุระยะเวลาในการทดสอบท่ีแจง้ไป เป็นการประมาณการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูท้ดสอบและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบ 

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

-

-

-  - สอบเทียบไดค้วามยาวไม่เกิน 200 มม.

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงรักษา )



รายการทีท่ดสอบ / สอบเทียบ เคร่ืองมือทีใ่ช้ ขอบเขต ระยะเวลา ค่าบริการ บาท / ช้ินงาน
(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Duration) (Baht / item )

 18. Thickness foil plate 30 วนัท าการโดยประมาณ

  * หมายเหตุ ไม่รับสอบเทยีบเคร่ือง

 19. Bar Applicator - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 850.-

 20.Wet film thickness gauge - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 1,250.-

21. Ring Gauge - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 850.-

22. Taper Gauge / taper scale - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 850.-

- - ถา้แต่ละชุดมีเกิน 25 ช้ิน คิดเพ่ิมช้ินละ
 50 บาท

30 วนัท าการโดยประมาณ 1,250.-

24. Pin Gauge - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 1,250.-

*หมายเหตุ Pin gauge ถา้ชุดหน่ึงเกิน 10 ช้ิน จะคิด
เพ่ิมช้ืนละ 125 บาท

25. เกจวดัแนวเช่ือม (Welding Gauge) - สอบเทียบเฉพาะมมุ 30 วนัท าการโดยประมาณ 850.-
- - taper scale 850.-

- scale อ่ืน Scale ละ 150.-
- ถา้สอบเทียบทั้งหมด 2,000.-

*หมายเหตุระยะเวลาในการทดสอบท่ีแจง้ไป เป็นการประมาณการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูท้ดสอบและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบ 

- - 850.-

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงรักษา )

23. Feeler Gauge/Thickness Gauge/ Pitch 

Gauge/Radius Gauge

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม



รายการทีท่ดสอบ / สอบเทียบ เคร่ืองมือทีใ่ช้ ขอบเขต ระยะเวลา ค่าบริการบาท / ช้ินงาน
(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Duration) (Baht / item )

 26. Profile Projector - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 5,000.-

ด้านมวล (Mass)

 27. เคร่ืองช่ังน า้หนัก (Balance) - - ขนาด ≤ 30 kg. 30 วนัท าการโดยประมาณ 1,000.-

- 30 < ขนาด ≤ 60 kg. 1,500.-

- 60 < ขนาด ≤ 150 kg. 1,800.-

 28. ตุ้มน า้หนัก (Dead Weight) - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 700 + ( 250 x จ านวนตุม้น ้าหนกั)

29. Sieve - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 850.-

30. Test piece - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 450.-

- - ขนาด ≤ 200 Nm. 30 วนัท าการโดยประมาณ 1,800.-

- 200 < ขนาด ≤ 400 Nm. 2,500.-

 ด้านปริมาตร  (Volume)

 32. กระบอกตวง  (Cylinder) - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 500.-

 33. ขวดรูปชมพู่  (Flask) - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 700.-

 34. บีกเกอร์  (Beaker) -  - ขนาดไม่เกิน 1,000 ml. / > 1,000 ml 30 วนัท าการโดยประมาณ 500.- / สอบถามราคา

 35. ปีเปต (Pipette) - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 900.-

*หมายเหตุระยะเวลาในการทดสอบท่ีแจง้ไป เป็นการประมาณการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูท้ดสอบและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบ 

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงรักษา )

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

 31. Torque Wrench



รายการทีท่ดสอบ / สอบเทียบ เคร่ืองมือทีใ่ช้ / ขอบเขต ระยะเวลา ค่าบริการบาท / ช้ินงาน
(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Duration) (Baht / item )

 ด้านอุณหภูม ิ(Temperature)

 36. เทอร์โมมเิตอร์ตู้อบ (Thermometer for Oven) - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 1,500 (จุดต่อไป จุดละ 500 บาท)

 37. เทอร์โมมเิตอร์ (ปรอท, เขม็) - (สามารถสอบเทียบไดใ้นช่วงอุณหภูมิ 
ระหวา่ง -10 ◦C ถึง130 ◦C)

30 วนัท าการโดยประมาณ 600 + ( 150 × จ านวนจุด)

 38. ทดสอบการดดัโค้ง ตามมาตรฐาน ≤  1-15 T 30 วนัท าการโดยประมาณ เร่ิมตน้ 500 / ช้ิน

 39. ทดสอบแรงกด ตามมาตรฐาน ≤  1-15 T (แลว้แต่ช้ินงาน) ไมร่วมค่า
อุปกรณ์

30 วนัท าการโดยประมาณ 1,000 – 5,000 / ช้ิน

 40. ทดสอบความดนั ตามมาตรฐาน ≤ 1-100 bur (มากกวา่ร้อย) ไมร่วมค่า
อุปกรณ์

30 วนัท าการโดยประมาณ เร่ิมตน้ 3,000 / ช้ิน

 41. ทดสอบถังพลาสตกิ ตามมาตรฐาน ASTM - ทดสอบ Drop Test 2,500.- (ขิ้นอยูก่บัวิธีการทดสอบ)

- ทดสอบ Leak Proof ness Test 1,500.- (ไมร่วมค่าอุปกรณ์)

- ทดสอบ Stacking Test 1,500.- (ไมร่วมค่าอุปกรณ์)

3,500.-

 42. ทดสอบบานพับประตู* ตามมาตรฐาน มอก. - 30 วนัท าการโดยประมาณ 3,500.-

 43. ทดสอบบานพับหน้าต่าง* ตามมาตรฐาน มอก. - 30 วนัท าการโดยประมาณ 5,500.-

 44. ทดสอบอุปกรณ์ช่วยเปิด-ปิด ประตู - - 30 วนัท าการโดยประมาณ 3,000.-

 = การเปิด - ปิด จ านวนรอบ 3,500.- / ช้ิน

*ไม่รวมค่าชุดยดึจับอุปกรณ์

*หมายเหตุระยะเวลาในการทดสอบท่ีแจง้ไป เป็นการประมาณการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูท้ดสอบและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบ 

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงรักษา )



รายการทีท่ดสอบ / สอบเทียบ เคร่ืองมือทีใ่ช้ / ขอบเขต ระยะเวลา ค่าบริการบาท / ช้ินงาน
(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Duration) (Baht / item )

45. ทดสอบรางสายไฟ ทดสอบการรับน า้หนัก - - 30 วนัท าการโดยประมาณ เร่ิมตน้ 5,000.-/ช้ิน

( 1 kg. - 1000 kg.)

> 1000

 เพิม่เตมิ ในกรณทีี่ด าเนินการสอบเทยีบ

 นอกสถานที่  คดิค่าบริการเพิม่ ดงันี้

 1. ค่าเดนิทาง - ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล - - 1,000.-

 2. ค่าเดนิทาง - ต่างจังหวดั กิโลเมตรละ - - 7.-

 3. ถ้าค่าสอบเทยีบและค่าเดนิทางรวมกันน้อยกว่า Minimum Chart 

Minimum Chart คดิราคาที่ Minimum Chart คร่ึงวนั = 5,000.-

เตม็วนั = 10,000.-

 4. สอบเทยีบปริมาตรถัง -  - 10 - 5,000 ลิตร 6,500.-

 5. สอบเทยีบเคร่ืองทดสอบแรงดงึ - - เร่ิมตน้ 7,500.-

 6. สอบเทยีบตู้อบ (ช้ินงาน / อุณหภูม)ิ - - * ข้ึนอยูก่บัจ  านวนจุดและอุณหภูมิ

*หมายเหตุระยะเวลาในการทดสอบท่ีแจง้ไป เป็นการประมาณการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูท้ดสอบและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบ 

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงรักษา )

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- -

สอบถามราคาตามขนาดช้ินงาน และขนาด
 Load



เอกสารแนบทา้ย 1

รายละเอียดการสอบเทียบเวอร์เนีย
กรุณาเลือกปากวดัที่ต้องการสอบเทยีบ

* ปากวดันอก (outside measurement) * ปากวดัใน (inside measurement)
* กา้นวดัลึก (depth measurement)
หมายเหตุ สอบเทียบเฉพาะหน่วยมิลลิเมตร ไม่สอบเทียบหน่วยน้ิว
ราคาค่าสอบเทียบ

ขนาด สอบเทียบ 1 ปากวดั สอบเทียบ 2 ปากวดั สอบเทียบ 3 ปากวดั

ขนาด ≤ 200 mm 550 บาท 700 บาท 850 บาท
200 <  ขนาด ≤ 300 mm 600 บาท 800 บาท 1,000 บาท
300 < ขนาด ≤ 450 mm 800 บาท 1,100 บาท 1,400 บาท

กรุณาเลือกหน่วยที่ต้องการสอบเทยีบ * หน่วยมิลลิเมตร * หน่วยน้ิว
ราคาค่าสอบเทียบ

ขนาด สอบเทียบ 1 หน่วย สอบเทียบ 2 หน่วย

ขนาด ≤ 3 m 1,250 บาท 2,000 บาท
3 m  <  ขนาด ≤ 10 m 2,000 บาท 3,500 บาท
ขนาด > 10 m 1,000 บาท + (100 บาท × 

จ านวนเมตร)
1,500 บาท + (200 บาท × จ านวนเมตร)

รายละเอียดการสอบเทียบตลับเมตร



เอกสารแนบทา้ย 2

กรุณาเลือกหน่วยและสเกลที่ต้องการสอบเทยีบ

* หน่วยมิลลิเมตร สเกลบน * หน่วยมิลลิเมตร สเกลล่าง
* หน่วยน้ิว สเกลบน * หน่วยน้ิว สเกลล่าง

ราคาค่าสอบเทียบ

ขนาด สอบเทียบ 1 สเกล สอบเทียบ 2 สเกล สอบเทียบ 3 สเกล สอบเทียบ 4 สเกล

ขนาด ≤ 150 mm 400 บาท 550 บาท 700 บาท 850 บาท
150 <  ขนาด ≤ 300 mm 550 บาท 750 บาท 950 บาท 1,150 บาท
300 < ขนาด ≤ 1,000 mm 650 บาท 950 บาท 1,250 บาท 1,550 บาท
ขนาด > 1,000 mm 850 บาท 1,250 บาท 1,650 บาท 2,050 บาท

รายละเอียดการสอบเทียบบรรทัดเหล็ก



No. รายการ ขอบเขตการทดสอบ มาตราฐานอ้างอิง ราคา/หน่วย หมายเหตุ

1 ทดสอบการเปิด-ปิดบานพับ มอก. 759-2531 12,000.00
2 ทดสอบบานพับปริง มอก. 759-2531 12,000.00
3 ทดสอบบานพับส าหรับหน้าต่าง : บานพับปรับมุมชนิดฝืด มอก.862 -2532 ข้อ 10.2 15,000.00
4 ทดสอบโครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้ ชนิดอลูมิเนียมเจือ แบบมือหมุน ทดสอบทุกหัวข้อ มอก.778 – 2531 2,200.00
5 ทดสอบรางเล่ือนล้ินชัก ตู้/โต๊ะ (เปิด-ปิด ล้ินชักขณะมีมวล) ตามลูกค้าก าหนด 12,000.00
6 ทดสอบการใช้งานของบานเล่ือนซ้อนของตู้ ตามลูกค้าก าหนด 12,000.00

1 ทดสอบคอนเหล็กเคลือบฉนวน (170m length max.)
 - การรับน้ าหนักบรรทุก (Bending Test) แนวต้ัง ตามมาตราฐานการไฟฟ้า 2,000.00
 - การรับน้ าหนักบรรทุก (Bending Test) แนวนอน ตามมาตราฐานการไฟฟ้า 2,000.00
 - การรับน้ าหนักบรรทุก (Bending Test) แนวนอนจนช้ินงานโค้งงอ  ตามมาตราฐานการไฟฟ้า 2,000.00

2 ทดสอบการรับน้ าหนักของ รางสายไฟ (Cable Tray) NEMA VE1-2017 , 15000 บาท/วัน ท าการทดสอบท่ีบริษัท
3 ทดสอบการรับน้ าหนักเก้าอ้ีส านักงาน/โครงเก้าอ้ี ตามลูกค้าก าหนด 1,500-2,000/ตัว

1 ทดสอบการทนแรงดันน้ าของท่อเหล็ก ตามลูกค้าก าหนด 900.00
2 ทดสอบการทนความดันของสายฝักบัวสแตนเลส/สายน้ าดี ทดสอบหัวข้อ 5.4.2  มอก.1486-2540 900.00 การทนความดันท่ี 60 C
3 ทดสอบก๊อกบอลกุญแจสนาม ตามลูกค้าก าหนด 900.00
4 ทดสอบก๊อกน้ าส าหรับอ่างล้างหน้า/ล้างมือ ตามลูกค้าก าหนด 900.00
5 ทดสอบการทนความดันของวาล์ว ตามลูกค้าก าหนด 900.00
6 ทดสอบการทนความดันของข้อต่อโลหะ ตามลูกค้าก าหนด 900.00

ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงรักษา )

หมวดทดสอบความทนทาน

หมวดทดสอบการรับน  าหนัก การโค้งงอ การเสียรูป

หมวดทดสอบการทนแรงดันน  า (Hydrostatic Test) : ไม่เกิน 60 bar (870 psi)  (กรณีชิ นงานทดสอบไม่มีข้อต่อเกลียว ให้ทางลูกค้าจัดท าข้อต่อเกลียวก่อนการทดสอบ ขนาด 1/4 นิ ว)



ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงรักษา )

1 ทดสอบความทนความดันของถังดับเพลิงยกห้ิว ชนิดผงแห้ง มอก. 332-2537 ตามตกลง man-day + ค่าเดินทาง

1 ทดสอบแรงดึง Elaflex ตามลูกค้าก าหนด 1,750 บาท/รายการ
2 ทดสอบการรับน้ าหนักสูงสุดของเก้าอ้ีเหล็ก ตามลูกค้าก าหนด 1,750 บาท/รายการ
3 ทดสอบแรงบิด (Touque Test) ไม่เกิน 215 N.m ตามลูกค้าก าหนด 1,750 บาท/รายการ

1 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบล้ินชัก ทดสอบได้ทุกหัวข้อ มอก.63-2560 เร่ิมต้น 1 ชุด = 2 ตู้
25,000 บาท/ตู้

2 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ทดสอบได้ทุกหัวข้อ มอก.353-2564 เร่ิมต้น 1 ชุด = 2 ตู้
25,000 บาท/ตู้

3 ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ พร้อมแผ่นเหล็กเคลือบสี ทดสอบได้ทุกหัวข้อ มอก.1284-2560 เร่ิมต้น 1 ชุด = 2 ตู้
25,000 บาท/ตู้

4 เคร่ืองเรือนส าหรับท่ีพักอาศัย : ตู้เหล็กเก็บเส้ือผ้า ทดสอบทุกหัวข้อ มอก.1326-2560 เร่ิมต้น
25,000 บาท/ตู้

5 เคร่ืองเรือนส าหรับส านักงาน : ชุดตู้เหล็กเล่ือน ทดสอบได้ทุกหัวข้อ มอก.1496-2560 เร่ิมต้น 1 ชุด = 1 ตู้
27,500 บาท/ตู้

การทดสอบทาง Mechanic - ดึง / บิด / กด  (ลูกค้าต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับเคร่ืองทดสอบ)

หมวดทดสอบการทนแรงดันน  า : มากกว่า 50 bar (725psi)  (ไม่สามารถท าได้ในห้องปฏิบัติการ ให้ลูกค้าเตรียมเคร่ืองมือทดสอบและไปท าการทดสอบท่ีหน้างาน)

งานทดสอบตู้เหล็ก ตาม มอก.



ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงรักษา )

1 ช้ันโลหะวางของ ทดสอบได้ทุกหัวข้อ มอก.1316-2562 เร่ิมต้น 1 ชุด = 2 ช้ันวาง
7,400 บาท/ช้ันวาง

1 ทดสอบความหนาสีเคลือบบนแผ่นเหล็ก มอก. 285 เล่ม 5-2559 500 บาท/ตัวอย่าง
2 ทดสอบการติดแน่นของสี  250 m ASTM D3359-02 1,500 บาท/ตัวอย่าง

 250 m มอก. 285 เล่ม 47 1,500 บาท/ตัวอย่าง
3 ทดสอบการป้องกันสนิมของผิวเคลือบ ตาม มอก.ตู้ท่ีทดสอบ 1,500 บาท/ตัวอย่าง
4 ทดสอบการทนไอกรด-ด่าง, สารเคมี, กรด-ด่าง, การเปรอะเป้ือน ตกลงชนิดสารเคมีก่อนทดสอบ ตามลูกค้าก าหนด 350 บาท/สาร SEFA, มอก.1108-2535
5 ทดสอบการทนไอน้ าร้อน (การกันน้ าของผิวเคลือบ) ตามลูกค้าก าหนด 900 บาท/ตัวอย่าง ISO 4546
6 ทดสอบการทนต่อการแช่ในน้ าร้อน ตามลูกค้าก าหนด 900 บาท/ตัวอย่าง ISO 4586 (3ตัวอย่าง)
7 ทดสอบการทนต่อรอยขีดข่วน ตามลูกค้าก าหนด 900 บาท/ตัวอย่าง มอก.1180
8 ทดสอบการทนต่อแรงกระแทกของสีเคลือบ ASTM D2794-93 (2019) 1,500 บาท/ตัวอย่าง

1 ทดสอบการทนความร้อนของผลิตภัณฑ์ 40 ถึง 80 องศา ตามลูกค้าก าหนด 300 บาท/ช่ัวโมง
80 ถึง 200 องศา ตามลูกค้าก าหนด 350 บาท/ช่ัวโมง

1 การทดสอบความบิดเบ้ียว ตามลูกค้าก าหนด 500 บาท/ตัวอย่าง
2 การทนการเปล่ียนอุณหภูมิโดยฉับพลัน ตามลูกค้าก าหนด 900 บาท/ตัวอย่าง ลูกค้าต้องเตรียมช้ินงานมา
3 การทนความเปรอะเป้ือน / สารเคมี ตามลูกค้าก าหนด 350 บาท/สาร ลูกค้าต้องเตรียมช้ินงานมา
4 การทดสอบมอดูลัสแตกร้าว ตามลูกค้าก าหนด 900 บาท/ตัวอย่าง ลูกค้าต้องเตรียมช้ินงานมา

การทดสอบด้านการทนความร้อน

งานทดสอบสีเคลือบ 

การทดสอบวัสดุเซรามิค

งานทดสอบชั นเหล็ก ตาม มอก. 1316-2562



ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงรักษา )

1 Man-day (onsite visit) (ไม่รวมค่าเดินทาง)
- Full day 15,000.00 6 ชม. ท างาน
- Half day 7,500.00 3 ชม. ท างาน

2 ค่าเดินทาง
- กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,000.00 (ราคาน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้)
- ต่างจังหวัด 10 บาท/km

การทดสอบนอกสถานท่ี (Man-day) ในกรณีท่ีต้องมีการทดสอบท่ีโรงงาน หรือ หน่วยงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย



No. รายการ ขอบเขตการทดสอบ มาตราฐานอ้างอิง ราคา/หน่วย หมายเหตุ

1 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า กระแสตรง DC-welding กระแสเช่ือม
- MMA ไม่เกิน 400 A 3,500.00 4 จุดทดสอบ/กระบวนการ
- GTAW ไม่เกิน 400 A 3,500.00 โดยลูกค้าสามารถก าหนด
- GMAW ไม่เกิน 400 A 3,500.00 จุดทดสอบได้ หรือปรึกษา

2 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า กระแสสลับ AC-welding กับทางผู้ทดสอบเพ่ือให้ตรง
- MMA ไม่เกิน 300 A 3,500.00 วัตถุประสงค์ท่ีต้องการท่ีสุด
- GTAW ไม่เกิน 300 A 3,500.00
- GMAW ไม่เกิน 300 A 3,500.00

1 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า กระแสตรง DC-welding machine กระแสเช่ือม
- MMA ไม่เกิน 400 A 3,500.00 4 จุดทดสอบ/กระบวนการ
- GTAW ไม่เกิน 400 A 3,500.00 โดยลูกค้าสามารถก าหนด
- GMAW ไม่เกิน 400 A 3,500.00 จุดทดสอบได้ หรือปรึกษา
* ยังไม่รวมค่าเดินทาง และค่าใช้จ่าย เคล่ือนย้ายและติดต้ังเคร่ืองมือ ตามตกลง กับทางผู้ทดสอบเพ่ือให้ตรง

2 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า กระแสสลับ AC-welding machine กับการน าไปใช้งานท่ีสุด
- MMA ไม่เกิน 300 A 3,500.00
- GTAW ไม่เกิน 300 A 3,500.00
- GMAW ไม่เกิน 300 A 3,500.00
* ยังไม่รวมค่าเดินทาง และค่าใช้จ่าย เคล่ือนย้ายและติดต้ังเคร่ืองมือ ตามตกลง

ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงรักษา )  งาน Lab IEC/ISO 17025:2017

การทดสอบเคร่ืองเช่ือม (Welding Machine Testing) โดยทดสอบท่ีมหาวิทยาลัย ลูกค้าน าตัวอย่างท่ีจะทดสอบ มาส่งท่ีห้องทดสอบเอง

การทดสอบเคร่ืองเช่ือมนอกสถานท่ี (On-site Welding Machine Testing) ท าการทดสอบท่ีบริษัท โรงงาน หรือสถานท่ีภายนอกห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย

- EN 50504:2008
(exclude annex A, B, C, E, F)

'- EN 60974-1:2012
'- IEC 60974-1:2012

(Clause 11.1, 11.2, and 11.4)

- EN 50504:2008
(exclude annex A, B, C, E, F)

'- EN 60974-1:2012
'- IEC 60974-1:2012

(Clause 11.1, 11.2, and 11.4)



No. รายการ ขอบเขตการทดสอบ มาตราฐานอ้างอิง ราคา/หน่วย หมายเหตุ

ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงรักษา )  งาน Lab IEC/ISO 17025:2017

1 ทวนสอบเคร่ืองอัลตร้าโซนิค แบบ A-scan ทดสอบทุกหัวข้อใน Clause 9 BS EN 12668-1:2010 25,000.00
 (Group 2 tests) (Clause 9 (Group 2 tests)) (2 freq. filter fn.)

2 ทวนสอบเคร่ืองวัดความหนาอัลตร้าโซนิค (UTM) แบบ A-scan ทดสอบเฉพาะหัวข้อ 9.2, BS EN 12668-1:2010 12,700.00
9.5.3, 9.5.4, 9.4.5 และ 8.8.2 (Clause 9 (Group 2 tests)) (2 freq. filter fn.)

*เป็นราคาส าหรับทดสอบ 2 ช่วงการกรองความถ่ี (frequency filter)
หากต้องการเพ่ิมช่วงความถ่ีทดสอบ + 5,000 บาท/ช่วงความถ่ีทดสอบ

การก าหนดช่วงการทดสอบควร
ปรึกษากับทางผู้ทดสอบเพ่ือให้

เหมาะสมกับการใช้งาน
เคร่ืองมือให้มากท่ีสุด

การทวนสอบเคร่ืองอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Equipment Verification)



1.0 – 100.00 พีพีเอ็ม - 15 วนัท ำกำร - 2,500.00 – 3,500.00 บำท 
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตวัอยำ่ง- คุณปณิชำ (9230 ต่อ 304)

ปริมำณ ชนิด องคป์ระกอบและควำมบริสุทธ์ิ
ของสำร

1.Gas Chromatography, GC (FID & 
TCD)

- 15 วนัท ำกำร - ภำยใน 1,000.00 บำท
- คุณอ่อนสำ (9230 ต่อ 302) - ภำยนอก 1,500.00 บำท

1.Oxygen Bomb Calorimeter - ไมจ่  ำกดั - 15 วนัท ำกำร - ภำยใน 850.00 บำท
- คุณปณิชำ (9230 ต่อ 304) - ภำยนอก 1,000.00 บำท

- ระดบั พีพีบี – 2.0 พีพีเอ็ม - 15 วนัท ำกำร - 1,500.00 – 2,000.00 บำท
- ระดบัเปอร์เซนต์ - คุณรุ่งนภำ (9230 ต่อ 303)

2

3 ค่ำควำมร้อนของกำรสนัดำปของเช้ือเพลิง 
(Heat of combustion or Heating value)

- คิดค่ำเตรียมตวัอยำ่งเพ่ิมอีก 
250.00 บำท

4 ปริมำณของโลหะ หรือธำตุในของเหลวและ
ของแขง็

1.Atomic Absorption 
Spectrophotometer, AAS - คิดค่ำเตรียมตวัอยำ่งเพ่ิมอีก 

250.00 บำท

ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง

1 ชนิดและองคป์ระกอบทำงเคมี เช่น น ้ำตำล 
วิตำมิน หรือสำรตกคำ้ง

1.High Performance Liquid 
Chromatography, HPLC - ครุภณัฑวิ์จยั
กลำง มจธ.รหสัโครงกำร 56000821

- คิดค่ำเตรียมตวัอยำ่งเพ่ิมอีก 
500.00 บำท

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.
ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ

ความสามารถ



ค่ำควำมหนืด (Viscosity) 1.Viscometer - 15 วนัท ำกำร - ภำยใน 650.00 บำท
2.Saybolt Universal - คุณปณิชำ (9230 ต่อ 304) - ภำยนอก 850.00 บำท

1.Thermal Conductivity Analyzer - 15 วนัท ำกำร - ภำยใน 650.00 บำท
- คุณอ่อนสำ (9230 ต่อ 302) - ภำยนอก 850.00 บำท

ค่ำควำมช้ืนของของแขง็ (Moisture) 1.Infrared Moisture Analyzer - 15 วนัท ำกำร - ภำยนอก 250.00 – 450.00 บำท
2.Hot Air Oven - คุณอ่อนสำ (9230 ต่อ 302)

1.Infrared Moisture Analyzer - 15 วนัท ำกำร - ภำยนอก 250.00 – 450.00 บำท
2.Vacuum Oven - คุณอ่อนสำ (9230 ต่อ 302)

7
- คิดค่ำเตรียมตวัอยำ่งสำรเพ่ิมอีก
 250.00 บำท

8 ค่ำควำมช้ืนของอำหำร พืช  หรือผลไม ้
(Moisture) - คิดค่ำเตรียมตวัอยำ่งเพ่ิมอีก 

250.00 บำท

5 - ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง – 100 
องศำเซลเซียส

- คิดค่ำเตรียมตวัอยำ่งเพ่ิมอีก 
250.00 บำท

6 ค่ำกำรน ำควำมร้อน (Thermal conductivity, K)
 หรือค่ำกำรตำ้นควำมร้อน (Thermal 

- ทดสอบท่ีอุณหภูมิ 10.0 – 
37.7 องศำเซลเซียส

- ขนำดของตวัอยำ่ง (ก*ย*น,
 น้ิว)

- คิดค่ำเตรียมตวัอยำ่งเพ่ิมอีก 
250.00 บำท

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.
ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ

ความสามารถ
ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง



ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง

9 คุณลกัษณะทำงฟิสิกส์และทำงเคมีของ
ของแขง็หรือเช้ือเพลิง เช่น

1.Moisture Analyzer - 15 วนัท ำกำร  - 3,500.00 บำท
- ค่ำควำมช้ืน (Moisture) 2.Hot Air Oven - คุณอ่อนสำ (9230 ต่อ 302)
- สำรระเหยได ้(Volatile matter) 3.Furnace
- เถำ้ (Ash) 4.Analytical balance
- คำร์บอนคงตวั (Fix carbon)

10 โปรตีนหรือไนโตรเจน (Protein or Nitrogen) 1.kJedhal apparatus - 15 วนัท ำกำร - 750.00 บำท
- คุณปณิชำ (9230 ต่อ 304)

11 ฟอสฟอรัสหรือฟอสเฟต (Phosphorus or 
Phosphate)

1.Spectrophotometer - 2 สปัดำห์ท ำกำร - 750.00 บำท
- คุณรุ่งนภำ (9230 ต่อ 303)

12 ซีโอดีของน ้ำดีหรือน ้ำเสีย (COD) 1.Reflux condenser (Heating & cooling) - 2 สปัดำห์ท ำกำร - 750.00 บำท
- คุณรุ่งนภำและคุณปณิชำ 
(9230 ต่อ 303 - 304)

13 บีโอดีของน ้ำดีหรือน ้ำเสีย (BOD) 1.Incubator 20 0 C, 5 days - 15 วนัท ำกำร - 750.00 บำท
- คุณรุ่งนภำและคุณปณิชำ 
(9230 ต่อ 303 - 304)

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม
แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอบเขตและ

ความสามารถ



14 - 15 วนัท ำกำร

- 150.00 บำท
1. ค่ำควำมเป็นกรด – ด่ำง (pH) 1. pH meter - 250.00 บำท

2. pH meter/Titration
- 150.00 บำท

3. ค่ำควำมน ำไฟฟ้ำ (Conductivity) 3. Conductivity meter - 350.00 บำท
4. ปริมำณของแขง็ทั้งหมด (TS) - 350.00 บำท
5. ปริมำณของแขง็แขวนลอย (TSS) 4. Hot Air Oven - 350.00 บำท
6. ปริมำณของแขง็ท่ีละลำยได ้(TDS) 5. Analytical Balance - 250.00 บำท
8. ค่ำควำมขุ่น (Turbidity) 6. เหมือน 4 และ 5 - 350.00/450.00 บำท

7.Nephelometer - 650.00 บำท
10. ปริมำณฟลูออไรด ์(Fluoride) 8.Turbidity meter - 650.00 บำท

9.Titration
- 650.00 บำท

ค่าบริการ/ตัวอย่าง

คุณลกัษณะทำงฟิสิกส์และทำงเคมีของน ้ำ
บริโภค (มอก.257 – 2549) น ้ำท้ิงหรือน ้ำเสีย 
ไดแ้ก่

- คุณอ่อนสำ, คุณรุ่งนภำและ
คุณปณิชำ (9230 ต่อ 302 - 
304)

2. ค่ำสภำพควำมเป็นกรด – ด่ำง (Acidity – 
Alkalinity)

9. ปริมำณคลอไรดห์รือค่ำควำมเคม็ 
(Chloride/Salinity)

11. ปริมำณไนไตรทห์รือไนเตรท 
(Nitrate/Nitrite)

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.
ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ

ความสามารถ
ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ



14 (ต่อ) - 15 วนัท ำกำร

(ต่อ)
10.Spectrophotometer
11.Spectrophotometer - 650.00 บำท

12.Spectrophotometer - 350.00 บำท
14. ค่ำควำมกระดำ้ง (Hardness) - 750.00 บำท
15. ปริมำณซิลิกำ (Silica) 13.Spectrophotometer - 1,000.00 บำท
16. ปริมำณไซยำไนด ์(Cyanide) - 1,000.00 บำท
17. ปริมำณฟีนอลด ์(Phenol) 14. Titration - 1,000.00 บำท

15.Spectrophotometer
16.Distillation/Spectro. -1,000.00 – 1,500.00 บำท 
17.Distillation/Spectro.
18.Spectrophotometer
19. Hot Air Oven/Analytical Balance

คุณลกัษณะทำงฟิสิกส์และทำงเคมีของน ้ำ
บริโภค (มอก.257 – 2549) น ้ำท้ิงหรือน ้ำเสีย 
ไดแ้ก่

- คุณอ่อนสำ, คุณรุ่งนภำและ
คุณปณิชำ (9230 ต่อ 302 - 
304)

12. ปริมำณซลัไฟดห์รือซลัเฟต 
(Sulphide/sulfate)

13. ปริมำณไฮโดรเจนซลัไฟด ์(Hydrogen 
sulfide)

18. ปริมำณสำรลดควำมกระดำ้ง (ABS), 
(Surfactant)

19. ปริมำณไขมนัหรือกรีส (Oil or Grease)

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.
ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ

ความสามารถ
ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง



ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง

15 คุณลกัษณะทำงฟิสิกส์และทำงเคมีของกรวด 
หิน ดินหรือทรำย ไดแ้ก่

ท ำไดเ้ฉพำะของแขง็ท่ีไม่
ละลำยน ้ำ

- 15 วนัท ำกำร
- คุณอ่อนสำเป็นผูรั้บผิดชอบ
 (9230 ต่อ 302)- กำรกระจำยขนำด (Size Distribution) 1. Sieve Machine - 500.00 บำท

- ผลของขนำด (Effective Size) 2. Analytical Balance - 450.00 บำท
- กำรละลำยในกรด (Acid Soluble) - 750.00 บำท

16 คุณลกัษณะทำงฟิสิกส์และทำงเคมีของน ้ำมนั
หรือตวัท ำละลำย ไดแ้ก่

- 15 วนัท ำกำร
 - คุณอ่อนสำ, คุณรุ่งนภำ
และคุณปณิชำเป็น- เปอร์เซนตก์ำรกลัน่ ไดแ้ก่ 1.Distillation units -1,000.00 บำท

- อุณหภูมิเร่ิมตน้เดือด (IBP)
- อุณหภูมิสูงสุด (FBP)
- อุณหภูมิท่ีแห้ง (Dry Point)
- กำกท่ีเหลือจำกกำรกลัน่ (Residue) -750.00 บำท
- ค่ำควำมหนำแน่น API (API gravity)
- ค่ำควำมหนำแน่นสมัพทัธ์ (Specific gravity) 2.Analytical Balance - 350.00 บำท
- ค่ำควำมหนำแน่นสมบูรณ์ (Absolute Density)

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.
ขอบเขตและ

ความสามารถ



16 (ต่อ) - 15 วนัท ำกำร

(ต่อ)
- จุดวำบไฟ (Flash Point) - 850.00 บำท
- จุดติดไฟ (Fire Point)
- จุดไหลเท (Pour Point) 3. Flashpoint Tester - 750.00 บำท
- จุดหยด (Dropping Point) 4.Tube Furnace - 550.00 บำท
- เถำ้ (Ash) 5. Pour Point Tester - 850.00 บำท
- น ้ำและกำกท่ีเหลือ (Water & Sediment) 6. Cooling Bath - 500.00 บำท
- คำ่ควำมจุควำมร้อน (Heat of Combustion) 7. Furnace - 1,000.00 บำท
- ซลัเฟอร์ทั้งหมด (Total Sulfur) 8. Distillation/ Analytical Balance - 1,000.00 บำท
- Acid Number 9. Oxygen Bomb Calorimeter - 850.00 บำท
- Base Number 10. Furnace/Analytical Balance -1,000.00 บำท
- Ester Value 11. Chemical Method - 750.00 บำท
- Saponificaion 12. Chemical Method - 750.00 บำท
- Aniline Point 13. Chemical Method - 650.00 บำท
- Volatile Matter 14. Chemical Method - 650.00 บำท
- Cetane Index 15. Aniline Apparatus - 850.00 บำท

คุณลกัษณะทำงฟิสิกส์และทำงเคมีของน ้ำมนั
หรือตวัท ำละลำย ไดแ้ก่  - คุณอ่อนสำ, คุณรุ่งนภำ

และคุณปณิชำเป็น
ผูรั้บผิดชอบ (9230 ต่อ 302 -
 304)

ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ

ความสามารถ
ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.



ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง

16 (ต่อ) คุณลกัษณะทำงฟิสิกส์และทำงเคมีของน ้ำมนั
หรือตวัท ำละลำย ไดแ้ก่

- 15 วนัท ำกำร
 - คุณอ่อนสำ, คุณรุ่งนภำ
และคุณปณิชำเป็น(ต่อ)

- Viscosity 16. Furnace - 850.00 บำท
17. Chemical Method - 750.00 บำท
18. Viscometer - ภำยใน 650.00 บำท

- ภำยนอก 850.00 บำท
- คิดค่ำลำ้งตวัอยำ่งดว้ยสำรเคมี
เพ่ิมอีก 500.00 บำท- Iodine Number

- ปริมำณธำตุหรือโลหะ - 750.00 บำท
19. Chemical Method - 1,000.00 – 1,500.00 บำท
20. Atomic Absorption 
Spectrophotometer (AAS)

- ข้ึนอยูก่บัสำรมำตรฐำนท่ี
ห้องปฏิบติักำรมีอยู่

17 ปริมำณควำมเขม้ขน้หรือสำรปนเป้ือนของกรด
 (Purity or Impurity)

1. Chemical Method - 15 วนัท ำกำร - 550.00 บำท
2. Titration Method - คุณอ่อนสำเป็นผูรั้บผิดชอบ

 (9230 ต่อ 302)

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.



1. ก ำลงัขยำยสูงสุด 100 เท่ำ - 15 วนัท ำกำร
2.สำมำรถเก็บบนัทึกภำพได้

- 30 วนัท ำกำร

1. ผลท่ีเกิดข้ึนกบัน ้ำ (สำรพิษ), (Heavy Metals) 1) 10,500 บำท
2. คำร์บอนแบล็ค (Carbon Black) 2. Analytical Balance 2) 2,500 บำท
3. กำรเปล่ียนแปลงของควำมยำวท่อ 3. Furnace 3) 1,000 บำท

4. Fume Hood
- 15 วนัท ำกำร

1. Gravimetric Method - 550.00 บำท
2. Chemical Method

2. โลหะอลัคำร์ไลเอิร์ทท่ีละลำยน ้ำได้ 3. Sieve Analysis - 550.00 บำท
3. ปริมำณท่ีคำ้งบนแร่ง 75 ไมโครเมตร - 450.00 บำท
4. อนุภำคท่ีเล็กกวำ่ขนำด 6 ไมโครเมตร - 1,000.00 บำท

20 คุณลกัษณะแร่แบไรตส์ ำหรับเจำะบ่อ
ปิโตรเลียม ตำม มอก. 927 - 2533รำยกำรท่ี
ทดสอบ ไดแ้ก่

- คุณอ่อนสำและคุณรุ่งนภำ
เป็นผูรั้บผิดชอบ (9230 ต่อ 
302)1. ควำมหนำแน่นสมัพทัธ์ (Specific Gravity)

4. Laser, Particle Size Analyzer 
(ครุภณัฑวิ์จยักลำง มจธ.)

18 คุณลกัษณะทำงฟิสิกส์โดยเทคนิคกลอ้ง
จุลทรรศน์อิเลคตรอน

1.Light Electron Microscope - 650.00 บำท
- คุณอ่อนสำเป็นผูรั้บผิดชอบ
 (9230 ต่อ 302)

19 คุณลกัษณะท่อ HDPE ตำม มอก.982 – 2548 
รำยกำรท่ีทดสอบ ไดแ้ก่ 1. Atomic Absorption 

Spectrophotometer
- คุณรุ่งนภำและคุณปณิชำ
เป็นผูรั้บผิดชอบ (9230 ต่อ 
302)

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม
แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.

ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ

ความสามารถ
ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี



- 15 วนัท ำกำร

2. Sand Bath
3. Hot Air Oven
4. Water Bath

2. ปริมำณโลหะหนกัในเน้ือพลำสติก

22 - 15 วนัท ำกำร - 7,500.00 บำท

2. Sand Bath
1. กำรร่ัวซึม 3. Hot Air Oven
2. สำรท่ีละลำยออกมำ 4. Water Bath
3. ส่ิงท่ีเหลือจำกกำรระเหย
4. โลหะหนกั (คิดเป็นตะกัว่)

3. ปริมำณสำรท่ีสกดัไดเ้ม่ือใชต้วัท ำละลำย

คุณลกัษณะของภำชนะพลำสติกส ำหรับบรรจุ
น ้ำบริโภค ตำม มอก.982 – 2555 รำยกำรท่ี
ทดสอบ ไดแ้ก่

1. Atomic Absorption 
Spectrophotometer - คุณคุณรุ่งนภำและคุณปณิ

ชำเป็นผูรั้บผิดชอบ (9230 ต่อ
 303 - 304)

5. โลหะหนกัในเน้ือพลำสติก (ตะกัว่และแค
ดเม่ียม)

21 คุณลกัษณะภำชนะเคร่ืองใชแ้ละฟิลม์ไนลอน
ส ำหรับบรรจุอำหำร ตำม มอก.2108 – 2544 
รำยกำรท่ีทดสอบ ไดแ้ก่

1. Atomic Absorption 
Spectrophotometer

- 7,500.00 บำท
- คุณคุณรุ่งนภำเป็น
ผูรั้บผิดชอบ (9230 ต่อ 304)

1. คุณลกัษณะดำ้นควำมปลอดภยัตำมตำรำงท่ี 
1 และตำรำงท่ี 2

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม
แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.

ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ

ความสามารถ
ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี



1.Hot Air Oven - 15 วนัท ำกำร
2. Analytical Balance
3. Fume Hood

1. ควำมเปล่ียนแปลงท่ีอุณหภูมิสูง 4. High Temperature Bath 1) 1,000 บำท
2. ควำมทนอำซีโทน (Acetone) 2) 1,000 บำท
3. ควำมทนกรดซลัฟริูก (Sulfuric acid) 3) 2,500 บำท

1.Chemical Method
2. Analytical Balance

1. กำรตรวจสอบทำงเอกลกัษณ์
2. คุณลกัษณะทำงเคมี (ตำมตำรำงท่ี 1)

1. pH meter - 15 วนัท ำกำร
2. Chemical Method
3. Hot Air Oven

1. ควำมเป็นกรด – ด่ำง (pH)
2. ปริมำณคลอไรด ์(Chloride)
3. น ้ำหนกัท่ีหำยไปเม่ือท ำให้แห้ง
4. สำรปนเป้ือน เช่น สำรหนู (Arsenic, As) ตะกัว่ (Pb)

- 1,000.00 บำท

25 คุณลกัษณะของโมโนโซเดียมแอลกลูตำเมท 
ตำม มอก.14 – 2525 รำยกำรท่ีทดสอบ ไดแ้ก่

- 2,500.00 บำท
- คุณคุณอ่อนสำ, รุ่งนภำและ
คุณปณิชำเป็นผูรั้บผิดชอบ 
(9230 ต่อ 302 - 304)4. Atomic Absorption 

Spectrophotometer (AAS)

23 คุณลกัษณะของท่อพีวีซีแขง็ (PVC) ส ำหรับใช้
ในงำนอุตสำหกรรม ตำม มอก.999 – 2533 
รำยกำรท่ีทดสอบ ไดแ้ก่

- คุณคุณรุ่งนภำและคุณปณิ
ชำเป็นผูรั้บผิดชอบ (9230 ต่อ
 303 - 304)

24 คุณลกัษณะกรดซิทริก ตำม มอก.464 – 2544 
รำยกำรท่ีทดสอบ ไดแ้ก่

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม
แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.

ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ

ความสามารถ
ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี



1. pH meter - 15 วนัท ำกำร
2. Chemical Method

1. ควำมหนำแน่นสมัพทัธ์ 3. Hot Air Oven
2. สำรท่ีระเหยได ้(Volatile Matter)
3. ส่ิงเจือปนและส่ิงแปลกปลอม
4. เถำ้ซลัเฟต (Sulfate Ash) 5. Furnace

6. Sieve Machine

6. อนุภำคท่ีคำ้งบนแร่งขนำด 250 ไมโครเมตร
1. Gas Chromatography (GC) - 15 วนัท ำกำร
2. Chemical Method

1. ครบทุกรำยกำร (ยกเวน้ทำงชีวภำพ) - 6,500.00 บำท
2. เฉพำะบำงรำยกำร (ยกเวน้สภำพท่อ) - 5,500.00 บำท

27 อ๊อกซิเจนทำงกำรแพทย ์(ในสภำวะก๊ำซและ
ของเหลว) ตำม มอก.540 – 2545 รำยกำรท่ี
ทดสอบ ไดแ้ก่

- คุณคุณอ่อนสำและคุณปณิ
ชำเป็นผูรั้บผิดชอบ (9230 ต่อ
 302 และ 304)

26 คุณลกัษณะของพอลิไวนิลคลอไรด ์ตำม มอก.
632 – 2538 รำยกำรท่ีทดสอบ ไดแ้ก่

- 2,500.00 บำท
- คุณคุณอ่อนสำ, รุ่งนภำและ
คุณปณิชำเป็นผูรั้บผิดชอบ 
(9230 ต่อ 302 - 304)4. Atomic Absorption 

Spectrophotometer (AAS)

5. ควำมเป็นกรด – ด่ำง เม่ือท ำให้เป็น
สำรละลำย

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.
ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ

ความสามารถ
ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง



1. Distillation Units - 15วนัท ำกำร
2. Gas Chromatography (GC)

1. เมทิลแอลกอฮอล ์(Methanol) 3. Water Bath
2. แอลดีไฮด ์(Aldehyde)
3. เฟอร์ฟิวรัล (Furfuraldehyde)
4. ฟเูซลออยล ์(Fusel oil)
5. เอสเทอร์ (Ester)
6. เอทิลคำร์บำเมต (Ethylcarbamate)

29 - 30 วนัท ำกำร

2. Hot Air Oven ชนิดไวนิลคลอไรด ์20,000 บำท
1. ควำมจุเตม็ภำชนะ 3. Analytical Balance - 1,000.00 บำท
2. รูร่ัว 4. Chemical Method - 1,500.00 บำท
3. ควำมทนทำนต่อกำรตกกระแทก 5. Water Bath - 1,000.00 บำท
4. ควำมทนควำมดนั 6. Sand Bath
5. ควำมหยุน่ตวั 7. Air Compressor - 1,500.00 บำท
6. กำรซึมผ่ำนของไอน ้ำ 8. Incubator - 2,500.00 บำท
7. ปริมำณกำกท่ีเหลือจำกกำรเผำ - 3,500.00 บำท

28 คุณลกัษณะสุรำกลัน่ ตำม มอก.2088 – 2544 
รำยกำรท่ีทดสอบ ไดแ้ก่

- 10,000.00 บำท
- คุณอ่อนสำเป็นผูรั้บผิดชอบ
 (9230 ต่อ 302)

ภำชนะพลำติกส ำหรับบรรจุผลิตภณัฑเ์ภสชั
ปรำศจำกเช้ือ ตำม มอก.531 - 2546 รำยกำรท่ี
ทดสอบ ไดแ้ก่

1. Atomic Absorption 
Spectrophotometer (AAS)

ชนิดโพลิเอทิลีน,โพรพิลีน 
18,500 บำท- คุณรุ่งนภำและคุณปณิชำ

เป็นผูรั้บผิดชอบ (9230 ต่อ 
303 - 304)

แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.
ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ

ความสามารถ
ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม



29 (ต่อ) - 30 วนัท ำกำร

(ต่อ)
9. Furnace - 3,500.00 บำท

- 1,500.00 บำท
9. ควำมโปร่งแสง - 450.00 บำท

11. Spectrophotometer
12. pH meter

10.1 ลกัษณะสำรละลำย 13. Titration Method - 50.00 บำท
10.2 ฟองท่ีเกิดข้ึน - 100.00 บำท

10.3 ควำมเป็นกรด – ด่ำง - 250.00 บำท
- 650.00 บำท

10.5 ปริมำณกำกท่ีไมร่ะเหย - 250.00 บำท
10.6 ปริมำณสงักะสี (Zn) - 1,000.00 บำท
10.7 คำ่กำรดูดกลืนแสง ท่ีควำมยำวคล่ืน 230 – 
240 นำโนเมตร และ 241 – 350 นำโนเมตร

- 1,000.00 บำท

10.4 ปริมำณโปตสัเซียมเปอร์แมงกำเนตท่ีใช้
ท  ำปฏิกิริยำ

ภำชนะพลำติกส ำหรับบรรจุผลิตภณัฑเ์ภสชั
ปรำศจำกเช้ือ ตำม มอก.531 - 2546 รำยกำรท่ี
ทดสอบ ไดแ้ก่

- คุณรุ่งนภำและคุณปณิชำ
เป็นผูรั้บผิดชอบ (9230 ต่อ 
303 - 304)

8. อนุภำคปนเป้ือน (5 – ใหญ่กวำ่ 25 
ไมโครเมตร) 10. Particle Size Analyzer (ครุภณัฑ์

วิจยักลำง มจธ.)

10. คุณลกัษณะดำ้นควำมปลอดภยัจำก
สำรละลำยท่ีสกดัได ้ไดแ้ก่

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.
ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ

ความสามารถ
ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง



ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง

29 (ต่อ) ภำชนะพลำติกส ำหรับบรรจุผลิตภณัฑเ์ภสชั
ปรำศจำกเช้ือ ตำม มอก.531 - 2546 รำยกำรท่ี

- 30 วนัท ำกำร

(ต่อ)
10.8 ปริมำณโลหะหนกั ไดแ้ก่
10.8.1 ตะกัว่ (Pb) - 1,000.00 บำท
10.8.2 แคดเม่ียม (Cd) - 1,000.00 บำท
10.8.3 ดีบุก (Sn) - 1,000.00 บำท
10.8.4 แบเรียม (Ba) - 1,000.00 บำท

30 ตวัอยำ่งพลำสติก โฟม หรือฉนวน รำยกำรท่ี
ทดสอบ ไดแ้ก่

1.Analytical Balance - 30 วนัท ำกำร
2.Humiduty Cabinet

1. ค่ำควำมหนำแน่น 3.Hot Air Oven - 250.00 บำท
2. ค่ำกำรดูดซึมน ้ำ 4. Furnace - 550.00 บำท
3. ค่ำกำรซึมผ่ำนไอน ้ำ - 1,500.00 บำท
4. กำรติดไฟ หรือกำรลำมไฟ - 850.00 บำท

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.

- คุณรุ่งนภำและคุณปณิชำ
เป็นผูรั้บผิดชอบ (9230 ต่อ 
303 - 304)

2. คุณอ่อนสำเป็น
ผูรั้บผิดชอบ (9230 ต่อ 302)

ขอบเขตและ

ความสามารถ



31 1. Gas Chromatography - 15 วนัท ำกำร - 6,500.00 บำท

1. ลกัษณะทัว่ไป
3. Chemical Method

2.1 ควำมบริสุทธ์
2.2 ควำมช้ืน
2.3 คำร์บอนมอนอกไซด์
2.4 แอมโมเนีย
2.5 ไฮโดรเจนซลัไฟด์
2.6 ซลัเฟอร์ไดออกไซด์
2.7 ปรอท
2.8 เบนซีน
2.9 ไฮโดรคำร์บอน (ค ำนวณเป็นมีเทน)

คำร์บอนไดออกไซดก์ำรแพทย ์ตำม มอก.539
 – 2546 รำยกำรท่ีทดสอบ ไดแ้ก่ 2. Atomic Absorption 

Spectrophotometer
- คุณอ่อนสำและคุณปณิชำ
เป็นผูรั้บผิดชอบ (9230 ต่อ 
302 และ 304)2. คุณลกัษณะท่ีตอ้งกำรอืนๆ (ตำมตำรำงท่ี 1 )

 ไดแ้ก่

2.10 ไนทริกออกไซดแ์ละไนโตรเจนไอ
ออกไซด์

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.
ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ

ความสามารถ
ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง



1. Gas Chromatography - 15 วนัท ำกำร

1 ควำมบริสุทธ์
2 ออกซิเจน 3. Chemical Method
3 ควำมช้ืน

33 1.Analytical Balance - 15 วนัท ำกำร
2.Sieve Machine
3.Hot Air Oven

1.ลกัษณะทัว่ไป 4.pH meter
2.คุณลกัษณะทำงฟิสิกส์และทำงเคมี ไดแ้ก่ 5.Titration Method
2.1 แอมโมเนียมไนเทรต 6.Gravimetric method

2.2 ควำมช้ืน 
2.3 สำรท่ีไม่ละลำยน ้ำ 
2.4 ซลัเฟต 
2.5 คลอไรด ์
2.6 ขนำดแอมโมเนียมไนเทรตเมด็พรุน 
- ผ่ำนแร่ง 1.00 มิลลิเมตร
- คำ้งบนแร่ง 2.80 มิลลิเมตร

แอมโมเนียมไมเทรตส ำหรับท ำวตัถุระเบิด
แอนโฟ ตำม มอก.1746 – 2545 รำยกำรท่ี
ทดสอบ ไดแ้ก่

 - 8,000.00 บำท
- คุณอ่อนสำและคุณปณิชำ
เป็นผูรั้บผิดชอบ (9230 ต่อ 
302 และ 304)

32 ไนโตรเจน ตำม มอก.175 – 2529 รำยกำรท่ี
ทดสอบ ไดแ้ก่

- 2,500.00 บำท
2. Atomic Absorption 
Spectrophotometer

- คุณอ่อนสำและคุณปณิชำ
เป็นผูรั้บผิดชอบ (9230 ต่อ 
302 และ 304)

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม
แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.

ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ

ความสามารถ
ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี



33 (ต่อ) - 15 วนัท ำกำร

(ต่อ)
2.7 สำรอินทรีย ์
2.8 ควำมเป็นกรด – ด่ำง 
2.9 กำรดูดซบัน ้ำมนั 
2.10 ประสิทธิภำพในกำรดูดซบัน ้ำมนั 
2.11 ควำมหนำแน่นเชิงปริมำตร 

แอมโมเนียมไมเทรตส ำหรับท ำวตัถุระเบิด
แอนโฟ ตำม มอก.1746 – 2545 รำยกำรท่ี
ทดสอบ ไดแ้ก่

 - 8,000.00 บำท
- คุณอ่อนสำและคุณปณิชำ
เป็นผูรั้บผิดชอบ (9230 ต่อ 
302 และ 304)

ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ

ความสามารถ
ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.



1.Sieve Machine - 5,500.00 บำท
2.Analytical Balance

1.ลกัษณะทัว่ไป 50 3.Hot Air Oven
2.ขนำด (ผ่ำนแรง 710 ไมโครเมตร) 550 4.Spectrophotometer
3.คุณลกัษณะทำงฟิสิกส์และทำงเคมี ไดแ้ก่

3.1 ควำมช้ืน 350
3.2 สำรท่ีไม่ละลำยน ้ำ 450 6.Titration Method
3.3 โซเดียมคลอไรด ์550
3.4 ควำมเป็นด่ำง (คิดเป็นโซเดียมคำร์บอเนต)
 4503.5 แคลเซียมท่ีละลำยน ้ำ 550
3.6 แมกนีเซียมท่ีละลำยน ้ำ 550
3.7 ซลัเฟต 450
3.8 เหล็ก 1000
3.9 สำรประกอบของไอโอดีน 550

34 เกลือบริสุทธ์ ตำม มอก.2086 – 2544 รำยกำร
ท่ีทดสอบ ไดแ้ก่

- คุณอ่อนสำและคุณรุ่งนภำ
เป็นผูรั้บผิดชอบ (9230 ต่อ 
302 และ 303)

5.Atomic Absorption 
Spectrophotometer

ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ

ความสามารถ
ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.



1.ปุ๋ ยเชิงเด่ียว รำยกำรท่ีทดสอบ ไดแ้ก่  - 4,350.00 บำท
1.1 ปริมำณอำหำรหลกั
1.2 ปริมำณอำหำรรวม
1.3 สำรหนู
1.4 ขนำด
1.5 ควำมช้ืน
2.ปุ๋ ยเชิงผสม รำยกำรท่ีทดสอบ ไดแ้ก่  - 6,350.00 บำท
2.1 ปริมำณอำหำรหลกั
2.2 ปริมำณอำหำรรวม
2.3 ขนำด
2.4 ควำมช้ืน

35 ปุ๋ ย ตำม มอก.75 – 2548 รำยกำรท่ีทดสอบ 
ไดแ้ก่

 - คุณรุ่งนภำ คุณอ่อนสำ 
และคุณปณิชำเป็น
ผูรั้บผิดชอบ (302 – 304)

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม
แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.

ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ

ความสามารถ
ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี



2.1 ควำมหนำแน่น  - 250.00 บำท
1.เคร่ืองชัง่น ้ำหนกั  - 850.00 บำท
2.ตูอ้บลมร้อน
3.ชุดทดสอบกำรดูดซึมน ้ำ  - 1,000.00 บำท
4.ตูค้วบคุมอุณหภูมิและควำมช้ืน

2.4 กำรดูดซึมน ้ำนำน 4 วนั 5.เตำเผำ  - 550.00 บำท
 - 550.00 บำท

2.6 กำรติดไฟ  - 850.00 บำท

36 ฉนวนกนัควำมร้อนพอลิเอทิลีนโฟม ตำม 
มอก.1384 – 2548 รำยกำรท่ีทดสอบ ไดแ้ก่

1.คุณอ่อนสำเป็นผูรั้บผิดชอบ
 (9230 ต่อ 302)

1. คุณลกัษณะทำงฟิสิกส์ ตำมตำรำงท่ี 4 ไดแ้ก่

2.2 สภำพน ำควำมร้อนท่ีอุณหภูมิ 27± 1 องศำ
เซลเซียส

2.3 ค่ำควำมตำ้นทำนกำรซึมผ่ำนของไอน ้ำ (µ)

2.5 ควำมคงสภำพของมิติท่ีอุณหภูมิ 70± 2 
องศำเซลเซียส

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม
แบบฟอร์มรายการวเิคราะห์/ทดสอบ ระยะเวลาและราคาของภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มจธ.

ล าดบัที่ รายการวเิคราะห์/ทดสอบ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ ขอบเขตและ

ความสามารถ
ระยะเวลา/ผู้รับผดิชอบ ค่าบริการ/ตัวอย่าง

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รายการทีท่ดสอบ / สอบเทียบ เคร่ืองมือทีใ่ช้ ขอบเขต ระยะเวลา ค่าบริการบาท / ช้ินงาน
(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Duration) (Baht / item )

1. Tensile Test Universal Testing ยหีอ Shimadzu ไมเ่กิน 25 ตนั 15 วนัท ำกำร รำคำต ่ำสุด 200.-
รุ่น AG25TB ไมเ่กิน 25ตนั (ข้ึนอยกูบัลกัษณะของช้ินงำน)

2. เตรียมช้ินงานทดสอบแบบต่างๆ เช่น  - กลึง CNC 3-7 วนัท ำกำร และควำมหนำหรือ
- Side Bend  - Wire – Cut ขนำดเสน้ผ่ำศูนยก์ลำง
- Face Bend  - EDM
- Root Bend  - Machining Center
- Tensile  - เคร่ืองไส
- Impact  - เคร่ือง Milling

 - เคร่ืองเจียระไนรำบ
 - เคร่ืองเจียระไนกลม

 ค่าเตรียมช้ินงานทดสอบแรงดงึชนิดแผ่นและท่อกลม  - เส้นผำ่นศูนยก์ลำง(น้ิว) Ø ไม่เกิน 5 หนำไม่
เกิน 3 MM

3-7 วนัท ำกำร 400.-

3. ท่อกลม  -  - เส้นผำ่นศูนยก์ลำง(น้ิว) Ø ไม่เกิน 5 หนำไม่
เกิน 5 MM

500.-
 - เส้นผำ่นศูนยก์ลำง(น้ิว) Ø ไม่เกิน 5 หนำไม่
เกิน 10 MM

600.-
 - เส้นผำ่นศูนยก์ลำง(น้ิว) Ø เกิน 5 หนำไม่เกิน
 10 MM

800.-

สํานักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ (ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ)



รายการทีท่ดสอบ / สอบเทียบ เคร่ืองมือทีใ่ช้ ขอบเขต ระยะเวลา ค่าบริการบาท / ช้ินงาน
(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Duration) (Baht / item )

4. เหล็กแผ่น  - - ควำมหนำ 1 – 3 mm. 15 วนัท ำกำร 250.-
- ควำมหนำ 4 – 6 mm. 350.-
- ควำมหนำ 7 – 10 mm. 450.-
- ควำมหนำ 11 - 15 mm. 600.-
- ควำมหนำ 16 - 20 mm. 750.-
- ควำมหนำ 21 - 25 mm. 900.-
- ควำมหนำ 26 – 30 mm. 1,200.-
- ควำมหนำ 31mm. ข้ึนไป 1,500.-

*หมำยเหตุ เตรียมตำมมำตรฐำน สมอ.

5. ค่าเตรียมช้ินงานทดสอบแรงดนัโค้ง  - - ควำมหนำ 1 - 5 mm. 3-7 วนัท ำกำร 200.-

(BENDING) - ควำมหนำ 6 - 10 mm. 300.-
- ควำมหนำ 11 - 15 mm. 450.-
- ควำมหนำ 16 - 20 mm. 550.-
- ควำมหนำ 21 - 25 mm. 650.-
- ควำมหนำ 26 - 30 mm. 750.-
- ควำมหนำ 31mm. ข้ึนไป 1,000.-

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม
แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ (ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ)

สํานักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รายการทีท่ดสอบ / สอบเทียบ เคร่ืองมือทีใ่ช้ ขอบเขต ระยะเวลา ค่าบริการบาท / ช้ินงาน
(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Duration) (Baht / item )

6. ค่าเตรียมช้ินงานทดสอบแรงกระแทก (Impact)  -  - 15 วนัท ำกำร 500.-
หมำยเหตุ  1. ช้ินงำนกลึงกลม (เหล็กหล่อ)รำคำช้ินละ 300. - บำท
                 2. ช้ินงำนกลึงกลม (เหล็กเหนียว)รำคำช้ินละ 300. - บำท
                 3. ค่ำเตรียมช้ินงำนทดสอบทุกชนิด ถำ้เตรียมเพียงช้ินเดียวจะคิดค่ำเพียงช้ินเดียว Minimum Charge อีก 100 บำท จำกรำคำของช้ินงำนนั้นๆ
                 4. ไมร่วมค่ำตดัช้ินงำน (จำกช้ินใหญ่ออกมำเตรียม)

สํานักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ (ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ)



ขนาดไม่เกิน 15 mm. สําหรับเหล็กเส้นกลมดงึได้เลยไม่ต้องเตรียม

ขนาดไม่เกิน 30 mm. ลงมาดงึได้แต่ต้องเตรียมตวัอย่างโดยการกลึงช้ินงานเฉพาะเหล็กเส้นกลมเท่านั้นแต่ถ้าเกิน 30 mm. จะทาํไม่ได้

สําหรับแผ่นเหล็สามารถดงึได้ที่ขนาดไม่เกิน 8.5 mm. ถ้าเกินกว่านีด้งึไม่ได้

กรณทีี่เป็นเหล็กข้ออ้อยต้องไม่เกิน 12.5 mm. จึงจะดงึได้ เกินกว่านีแ้นะนาํว่าควรไปดงึที่วศิวกรรมโยธา

30 mm. 14.0 mm. สามารถดงึได้



Impact Test

ลกึ 2 มม.

R = 0.25 มม.

55 มิลลเิมตร10 มม.

10 มม.



รายการทีท่ดสอบ / สอบเทียบ เคร่ืองมือทีใ่ช้ ขอบเขต ระยะเวลา ค่าบริการบาท / ช้ินงาน
(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Duration) (Baht / item )

 1. ข้ึนรูปวสัดุ ABS 30 วนัท ำกำร 2,000 บ. ต่อ 1 ชุดกำรทดสอบ

2. ทดสอบแรงดึง (Tensile), แรงเฉือน (Shear) และ
แรงอดั (Compression)

เคร่ือง Universal Testing Machine วสัดุพอลิเมอร์ 30 วนัท ำกำร 300.-

อุณหภูมิห้อง (ไมเ่กิน 1 ชม.) 30 วนัท ำกำร 500.-
อุณหภูมิสูง (ไมเ่กิน 1 ชม.) 30 วนัท ำกำร 2,400.-
อุณหภูมิห้อง 30 วนัท ำกำร 500 บ./ ชม.
อุณหภูมิสูง 30 วนัท ำกำร 2,000 บ./ ชม.

5. กำรทดสอบควำมเหนียวกำรแตกหกั 30 วนัท ำกำร
   (Fracture Toughness Testing)  

7. ทดสอบควำมแขง็แบบ Rockwell, Brinell และ 
Vicker

เคร่ือง Universal Hardness,  
Superficial Hardness และ 
Microhardness

วสัดุโลหะ 30 วนัท ำกำร ขั้นต ่ำ 600.-

8. ทดสอบควำมแขง็แบบ Shore เคร่ือง Durometer วสัดุพอลิเมอร์ 30 วนัท ำกำร 500.-
9. ตรวจสอบควำมหนำผิวเคลือบ เคร่ือง Calo ควำมหนำ 0.1 – 50 ไมโครเมตร 30 วนัท ำกำร 800.-

วสัดุพอลิเมอร์ 500 บ. / ชุด
วสัดุโลหะ 300.-

11. ทดสอบควำมลำ้ของวสัดุ เคร่ืองทดสอบควำมลำ้ 30 วนัท ำกำร 500 บ./ ชม.

800 บ. / จุด

10. ทดสอบแรงกระแทกของวสัดุ เคร่ือง Impact 30 วนัท ำกำร

เคร่ือง Hot press และ เคร่ือง Two-roll mill

3. วดัค่ำสมัประสิทธ์ิควำมเสียดทำน (Friction 
Coefficient)

เคร่ืองไตรโบมิเตอร์
4. ทดสอบกำรสึกหรอ (Wear)

เคร่ือง Universal Hardness
ค่ำสมัประสิทธ์ิควำมทนทำนต่อกำร
แตกหกั (KIC )

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม
แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ (ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ)

สํานักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รายการทีท่ดสอบ / สอบเทียบ เคร่ืองมือทีใ่ช้ ขอบเขต ระยะเวลา ค่าบริการบาท / ช้ินงาน
(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Duration) (Baht / item )

13. วดัควำมหนืดของเหลว เคร่ืองวดัควำมหนืดของเหลว 30 วนัท ำกำร 1,000.-
14. วดัควำมหนำแน่น เคร่ืองวดัควำมหนำแน่น 30 วนัท ำกำร 300.-

15. ตูอ้บ 25 - 300oC  - 300 บ./ ชม.
16. ทดสอบ Strain hardening และ Anisotropy เคร่ือง Universal Testing Machine 30 วนัท ำกำร 900.-
17. ทดสอบควำมเรียบผิว (Roughness) เคร่ือง Roughness 30 วนัท ำกำร 800.-

12. เตรียมช้ินงำนเพ่ือตรวจสอบโครงสร้ำง เคร่ืองตดัควำมเร็วสูง, เคร่ืองข้ึนรูปตวั
เรือน, เคร่ืองขดัหยำบ/ขดัละเอียด, กรด

ขั้นต ่ำ 1,200.-
30 วนัท ำกำร

สํานักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ (ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ)



รายการทีท่ดสอบ / สอบเทียบ เคร่ืองมือทีใ่ช้ ขอบเขต ระยะเวลา ค่าบริการบาท / ช้ินงาน
(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Duration) (Baht / item )

1. กระจกช้ันเดยีว, กระจกลามเินต Spectrophotometer 15 วนัท ำกำร
Solar Reflectance (ดำ้นหนำ้และดำ้นหลงั) 1,500.-
Solar Transmittance 750.-
Thermal Emittance (ดำ้นหนำ้และดำ้นหลงั) 1,500.-
ค่ำกำรวิเครำะห์โดยใชโ้ปรแกรม Optic5 และ 1,000.-
Window5

2. กระจกฉนวน (IGU) Spectrophotometer 15 วนัท ำกำร
Solar Reflectance (ดำ้นหนำ้และดำ้นหลงั) 1,500.-
Solar Transmittance 750.-
Thermal Emittance (ดำ้นหนำ้และดำ้นหลงั) 1,500.-
ค่ำกำรวิเครำะห์โดยใชโ้ปรแกรม Optic6 และ Window6 1,000.-

*อตัรำกำรทดสอบเหมือนกนัแต่กระจกฉนวนจะมี 2 แผ่น ดงันั้นค่ำทดสอบจึงคูณ 2 รวมเป็นเงิน 9,500 บำท

3. สี Spectrophotometer 15 วนัท ำกำร
Solar Reflectance 750.-
Thermal Emisstance 750.-

สํานักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ (สายวชิาเทคโนโลยีวสัดุ)



รายการทีท่ดสอบ / สอบเทียบ เคร่ืองมือทีใ่ช้ ขอบเขต ระยะเวลา ค่าบริการบาท / ช้ินงาน
(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Duration) (Baht / item )

1.วเิคราะห์องค์ประกอบทางเคม ี(วเิคราะห์ธาตุ) Wavelength Dispersive-X-ray 
Fluorescence (WD-XRF) Spectrometer

30 วนัท ำกำร 1,320.-

 - ค่ำเตรียมช้ินงำนทดสอบ WD-XRF               กรณี
ตวัอยำ่งผง หรือของเหลว

(ส ำหรับของแขง็ ผูข้อรับบริกำรทดสอบ
 เตรียมช้ินงำนส ำหรับส่งทดสอบ 
ขนำดไม่เกิน 2x2x1 ซม)

400.-

2.วเิคราะห์โครงสร้างผลึกของวสัดุ X-ray Diffractometer (ผูข้อรับบริกำรทดสอบ ควรเตรียม
ช้ินงำนส ำหรับส่งทดสอบ ขนำดไม่เกิน
 4x4x1 ซม)

30 วนัท ำกำร 2,000.-

สํานักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ (สายวชิาเทคโนโลยีวสัดุ)



รายการทีท่ดสอบ / สอบเทยีบ เคร่ืองมือทีใ่ช้ ค่าบริการบาท / ช้ินงาน

(Test / Calibration Items) (Instruments) Standard 

(มาตรฐาน)
ลักษณะช้ินงาน Specimen size (ขนาด)

No. of specimen 

(จ านวน)
Test duration (วนั)

(Baht / item )

Salt spray tester ASTM B117 โลหะ แผ่น ขนาดมาตรฐาน 10X15 ตารางเซนติเมตร 40 (แผ่นมาตรฐาน) เหมาทดสอบ 24 ชัว่โมงแรก 2300 บาท

ISO 9227 ผิวเคลือบโลหะ ช้ินงานรูปร่างอ่ืนๆ ตอ้งไม่ใหญ่กว่าห้องทดสอบ ชัว่โมงต่อมา ชัว่โมงละ 50 บาท

ผิวเคลือบพอลิเมอร์บนโลหะ ค่าถ่ายภาพรูปละ 50 บาท

ค่าเตรียมช้ินงานเร่ิมตน้ช้ินละ 80 บาท

1 7 1200 บาท

ค่าเตรียมช้ินงานเร่ิมตน้ช้ินละ 200 บาท

(หากลูกคา้ไม่ไดเ้ตรียมช้ินงานมา)

ทดสอบการกดักร่อนแบบโพรง
(Cavitation corrosion)

เคร่ืองทดสอบการกดักร่อน
แบบโพรง

ASTM G32 โลหะ แผ่นโลหะขนาด 2X2 ตารางเซนติเมตร 1 5 2500 บาทต่อชัว่โมง

ความหนาของผิวเคลือบ เคร่ืองวดัความหนาผิวเคลือบ ASTM B499 ผิวเคลือบโลหะ 1 3 300 บาท ( 5 จุด)

ASTM D1400 จุดต่อไปจุดละ 50 บาทผิวเคลือบพอลิเมอร์ ผิว
เคลือบสีบนโลหะ

ASTM A262  
(Practice A)

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทยีบ (สายวชิาเทคโนโลยวีสัดุ)
ขอบเขต

ชุดอุปกรณ์เตรียมตวัอยา่งทาง
โลหะวิทยา

รอยเช่ือมสเตนเลสออสเต
นิติก (SS304, SS316, etc..)

ทดสอบความทนต่อไอเกลือ (Salt 
spray test)

ทดสอบการกดักร่อนตามรอยเช่ือม
เหล็กกลา้ไร้สนิมออสเตนิติก

ข้ึนอยูก่บัจ  านวนชัว่โมง
ท่ีลูกคา้ตอ้งการให้
ทดสอบและเคร่ืองว่างท่ี
จะรับทดสอบได้



รายการทีท่ดสอบ / สอบเทียบ เคร่ืองมือทีใ่ช้ ขอบเขต ระยะเวลา ค่าบริการบาท / ช้ินงาน
(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Duration) (Baht / item )

1.ค่าบริการ  - 3,000.-/เคร่ือง
2.ค่าด าเนินการเตรียมตัวอย่างเมล็ดพันธ์ุ
     - จ ำนวน 1 – 5 จุดสอบเทียบ 30 วนั 1,000.-/ชนิดเมล็ดพนัธุ/์เคร่ือง
     - จ ำนวน 6 – 9 จุดสอบเทียบ 30 วนั 1,500.-/ชนิดเมล็ดพนัธุ/์เคร่ือง
     - จ ำนวน 11 จุดสอบเทียบข้ึนไป 45 วนั 2,000.-/ชนิดเมล็ดพนัธุ/์เคร่ือง
3. ค่าด าเนินการสอบเทียบ
- เปอร์เซ็นตค์วำมช้ืน ต ่ำกวำ่ 30 %  - 100.-/จุดควำมช้ืน/เคร่ือง
- เปอร์เซ็นตค์วำมช้ืน สูงกวำ่ 30 %  - 150.-/จุดควำมช้ืน/เคร่ือง

หมายเหตุ

4. ลูกคำ้ยนิดีช ำระค่ำบริกำรตำมระเบียบของมหำวิทยำลยัทุกประกำร

1. Hot air oven
2. Digital Balance

 - มำตรฐำน based on determination 
of moisture content method of 
International Rules for Seed Testing
 - agricultural and vegetable seeds

ส านักวจิัยและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ (ศูนย์ความปลอดภยัอาหาร)

1. ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่รับเคร่ืองจนถึงออกใบรำยงำนผลกำรสอบเทียบ ใชร้ะยะเวลำประมำณ 45 วนั (กรณีท่ีจุดควำมช้ืนท่ีตอ้งกำรสอบเทียบไม่เกิน 15 จุด)
2. ใบรำยงำนผลกำรสอบเทียบจะจดัส่งใหภ้ำยหลงัจำกท่ีช ำระค่ำบริกำรเรียบร้อยแลว้ซ่ึงจะจดัส่งใหพ้ร้อมใบเสร็จรับเงิน
3. ศูนยค์วำมปลอดภยัอำหำรจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดควำมเสียหำยต่อเคร่ืองมือท่ีน ำมำสอบเทียบ ระหวำ่งกำรขนส่ง



Preparation Testing Total price

1 Compression Test    (0-550 kN) 800 ASTM E9 N/A

Impact Test (max 300J)

- Impact test at ambient temperature 700 700 1,400

- Impact test at above 0°C to ambient temperature 700 1000 1,700

- Impact test at -60°C to 0°C 700 1500 2,200

- Impact test at below -60°C 700 3000 3,700

* Additional charge

+ Machining charge for welded specimen 500
+ Machining charge for stainless steel, super alloy and non-ferrous 
material.

400

Fillet Welded Break Test 1000 800 1,800

* Additional charge

+ Machining charge for stainless steel, super alloy and non-ferrous 
material.

200 200

3 N/A

2 N/A

ส ำนักวจิัยและบริกำรวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงำนบริกำรอุตสำหกรรม

แบบฟอร์มรำยกำรทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์วจิัยและบริกำรวศิวกรรมกำรเช่ือม )
Mechanical Test

Item No. Description
Price per specimen (Baht)

Standard Accreditation



Item No.

Preparation Testing Total price

Hardness Test

Vicker Hardness Test

- Hardness test for material (first five spots) 500 500 1000

- Subsequently spot on same specimen (per spot) 80

Rockwell Hardness Test

- Hardness test for material (first five spots) 500

- Subsequently spot on same specimen (per spot) 80

Portable Hardness Test (first five spots) - 500

  Subsequently spot on same specimen (per spot) 80

* Additional charge

+ Machining charge for welded specimen 500 500

+ Machining charge for tool steel, stainless steel, super alloy and 
non-ferrous material.

500 500

5 Diffusible Hydrogen Test 7,500 ISO 14372 N/A

** + Nominal pipe size greater than 10 inch. 200 200

500

Description
Price per specimen (Baht)

Standard Accreditation

4 N/A

ASTM E 92

500 1,000 ASTM E 18

ส ำนักวจิัยและบริกำรวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงำนบริกำรอุตสำหกรรม

แบบฟอร์มรำยกำรทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์วจิัยและบริกำรวศิวกรรมกำรเช่ือม )



Preparation Testing Total price

Macrostructure Analysis

- Carbon steel (testing per photo) 1250 750 2000

- Stainless steel  (testing per photo) 1500 1000 2500

- Super alloy and non-ferrous material  (testing per photo) 2000 1000 3000

* Additional test

+ Sizing measurement (per item) 100 100

Subsequently photograph on same specimen (per photo) 250 250

Microstructure Analysis

- Carbon steel 1500 1000 2500

- Stainless steel 2000 1500 3500

- Super alloy and non-ferrous material 2500 1500 4000

* Additional test

+ Grain size measurement (per area) 1500 1500

Subsequently photograph on same specimen (per photo) 500 500

6 ASTM E340:2015 N/A

7 N/A

Metallurgical Test

Item No. Description
Price per specimen (Baht)

Standard Accreditation

ส ำนักวจิัยและบริกำรวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงำนบริกำรอุตสำหกรรม

แบบฟอร์มรำยกำรทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์วจิัยและบริกำรวศิวกรรมกำรเช่ือม )



Preparation Testing Total price

Ferrite Number and Percentage Ferrite by Ferrite Scope

- First five points 1500 500 2000

- Subsequently point on same specimen (per point) 80 80

Wear Test

- Wear test for material 1000 1500 2500

- Wear test for welded specimen 1500 1500 3000

10 Visual Test - WQT (per day) 15,000 15,000 N/A

Radiographic Test

11.1     Radiographic Inspection (3 1/2" x 17") 4,000 4,000

            (Minimum Charge 4000 Bath/4 Films)

           '+จ ำนวนฟิลมท่ี์เกินคิดค่ำใชจ่้ำย 400 บำท/1Film 400 400

11.2     Radiographic Inspection (3 1/2" x 8 1/2") 4,000 4,000

            (Minimum Charge 4000 Bath/8 Films)

            '+จ ำนวนฟิลมท่ี์เกินคิดค่ำใชจ่้ำย 300 บำท/1Film 300 300

12 Magnetic  Particle Testing N/A

13 Liquid Penetrant Testing  ASTM E 165:2002 N/A

11 N/A

 ประเมินจำกลกัษณะช้ินงำน 

 ประเมินจำกลกัษณะช้ินงำน 

8 N/A

9 ASTM G65:2010 N/A

ส ำนักวจิัยและบริกำรวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงำนบริกำรอุตสำหกรรม

แบบฟอร์มรำยกำรทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์วจิัยและบริกำรวศิวกรรมกำรเช่ือม )

Item No. Description
Price per specimen (Baht)

Standard Accreditation



Preparation Testing Total price

14 Visual Inspection N/A

15 Ultrasonic Testing N/A

16 Eddy Current Testing N/A

LEVEL CROSSING PANEL (Witness)
1. STATIC LOAD TESTING 8,000 N/A 
2. ELECTRICAL RESISTANCE TESTING 5,000 N/A 
3. DIMENSIONAL MEASUREMENT 5,000 N/A 
4. SKID RESISTANCE TESTING 5,000 N/A 
CONCRETE BEARER  (Witness)
1. STATIC LOAD TESTING 10,000 N/A 
2. BOND DEVELOPMENT TESTING 10,000 N/A 
3. DIMENSION MEASUREMENT TESTING 10,000 N/A 
4. TRACK GAUGE MEASUREMENT TESTING 10,000 N/A 
5. REPEATED LOAD TESTING 10,000 N/A 
6. CREEP RESISTANCE TESTING 10,000 N/A 
7. FASTENING UPLIFT TESTING 10,000 N/A 
8. LATERAL RESISTANCE TESTING 10,000 N/A 
9. CLAMPING FORCE TESTING 10,000 N/A 

18

Item No. Description
Price per specimen (Baht)

Standard Accreditation

17

 ประเมินจำกลกัษณะช้ินงำน 

 ประเมินจำกลกัษณะช้ินงำน 

ส ำนักวจิัยและบริกำรวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงำนบริกำรอุตสำหกรรม

แบบฟอร์มรำยกำรทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์วจิัยและบริกำรวศิวกรรมกำรเช่ือม )
Rail system

 ประเมินจำกลกัษณะช้ินงำน 



Preparation Testing Total price

10. FASTENER INSERT RESISTANCE – PULL OUT TESTING 10,000 N/A 

11. ELECTRICAL RESISTANCE TESTING 10,000 N/A 

12. FATIGUE RESISTANCE TESTING 10,000 N/A 

GLUED INSULATED RAIL JOINT 

1. BENDING LOAD TESTING 3,500 N/A 

2. BREAKING FORCE TESTING 25,000 N/A 

3. AXLE LOAD TESTING 15,000 N/A 

4. INSULATION RESISTANCE TESTING 2,500 N/A 

WELDING RAIL JOINT 

1. SLOW BENDING TESTING 25,000 N/A 

2. ULTRASONIC TESTING 1,500 N/A 

3. STRAIGHTNESS TESTING 500 N/A 

3

4

18

ส ำนักวจิัยและบริกำรวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงำนบริกำรอุตสำหกรรม

แบบฟอร์มรำยกำรทดสอบ / สอบเทียบ ( ศูนย์วจิัยและบริกำรวศิวกรรมกำรเช่ือม )

Item No. Description
Price per specimen (Baht)

Standard Accreditation



รายการที่ทดสอบ / สอบเทียบ เครื่องมือที่ใช้ ขอบเขต ค่าบริการบาท / ชิ้นงาน

(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Rate / item )

อัตราค่าวเิคราะห์ส่วนผสมทางเคม ี(Chemical Composition ) * การเตรียม … 1,550.- / ตวัอยา่ง

1. เหล็กหล่อ * มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) เครื่อง Emission Spectrometer (ARL) *กรณีมีค่าเตรียมชิ้นงานจะคิดจากหนา้งาน 5 วนัทาํการ

2. เหล็กกล้าไร้สนิม * มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) เครื่อง Emission Spectro* การเตรียม … 1,550.- / ตวัอยา่ง 5 วนัทาํการ

เหลก็กลา้เครื่องมือ *กรณีมีค่าเตรียมชิ้นงานจะคิดจากหนา้งาน

เหลก็กลา้ผสมสูง

3. เหล็กกล้าผสมตํา่ * มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) เครื่อง Emission Spectro* การเตรียม … 1,550.- / ตวัอยา่ง 5 วนัทาํการ

เหลก็ขอ้ออ้ย *กรณีมีค่าเตรียมชิ้นงานจะคิดจากหนา้งาน

เหลก็แผน่

เหลก็เหนียว

4. ทองแดงผสม เครื่อง Emission Spectro* การเตรียม … 1,550.- / ตวัอยา่ง 5 วนัทาํการ

ทองเหลือง *กรณีมีค่าเตรียมชิ้นงานจะคิดจากหนา้งาน

ทองบรอนซ์

5. อะลูมเินียมผสม เครื่อง Emission Spectro* การเตรียม … 1,550.- / ตวัอยา่ง 5 วนัทาํการ

*กรณีมีค่าเตรียมชิ้นงานจะคิดจากหนา้งาน

สํานักวจิยัและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ (ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 2)

(Service Level 

Agreement)



รายการที่ทดสอบ / สอบเทียบ เครื่องมือที่ใช้ ขอบเขต ค่าบริการบาท / ชิ้นงาน

(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Rate / item )

อัตราค่าวเิคราะห์ส่วนผสมทางเคม ี(Chemical Composition ) * การเตรียม …

*การเตรียมตวัอย่างวเิคราะห์ส่วนผสมทางเคมี

Chemical Composition)

1 เหลก็เส้นขนาด Ø นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 12 มม. - ใหค้วามร้อน และ ตดัเป็นท่อนยาว 12 ซม. *คิดจากหนา้งาน และจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั

2 เหลก็เส้นขนาด Ø มากกวา่ 12 มม. ตดัเป็นท่อนยาว 3 ซม.

3 เหลก็แผน่ที่มีความหนานอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 มม. ตดัเป็นแผน่ขนาด 5 ซม. x 5 ซม.

4 เหลก็แผน่ที่มีความหนาระหวา่ง 2 มม. ถึง 5 มม. ตดัเป็นแผน่ขนาด 5 ซม. x 10 ซม.

5 เหลก็แผน่ที่มีความหนามากกวา่ 5 มม. ตดัเป็นแผน่ขนาด 3 ซม. x 5 ซม.

6. บริการเทยีบเกรดวสัดุ - ตอ้งการผา่นการวเิคราะห์เคมี เรียบร้อยแลว้ 500.- / ตวัอยา่ง

7. ทดสอบการกระแทก ( Impact Test ) เครื่องทดสอบการ  - อุณหภูมิหอ้ง 250.- / หน่วย 3 วนัทาํการ

 - อุณหภูมิ 0. °C 300.- / หน่วย

 - อุณหภูมิต่ากวา่ 0. °C – 80 °C 1,000.- / หน่วย

 - ค่าเตรียมตวัอยา่งที่ตอ้งทาํตวัเรือน (Mouting) กรณีมีค่าเตรียมชิ้นงานจะคิด

ชิ้นละ 500.-

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ (ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 2)

Service Level 

Agreement

สํานักวจิยัและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

- เตรียมผวิใหเ้รียบดว้ย

เครื่องขดักระดาษทราย



รายการที่ทดสอบ / สอบเทียบ เครื่องมือที่ใช้ ขอบเขต ค่าบริการบาท / ชิ้นงาน

(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Rate / item )
8. ถ่ายรูปโครงสร้าง (Optical Microscope and   - เตรียมตวัอยา่ง 400.-/ตวัอยา่ง 5 วนัทาํการ

Metallography)   - ดูโครงสร้างรวมถ่ายรูป 400.-/ตวัอยา่ง

(ไม่เกิน 3รูป/กาํลงัขยาย ในบริเวณเดียวกนั )

 -  เตรียมตวัอยา่งที่ตอ้งทาํตวัเรือน (Mouting) 500.-/ตวัอยา่ง

 - เปลี่ยนจุดถ่ายรูปโดยไม่ตอ้งเตรียมตวัอยา่ง 50.-/รูป

 - ถ่ายรูปรอยเชื่อม (ขึ้นอยูก่บัขนาดของชิ้นงาน) 500.-

9. วดัความแข็ง (Hardness )  - โลหะ (ไม่เกิน 8 จุด ในบริเวณเดียวกนั) 500.-/ตวัอยา่ง 5 วนัทาํการ

 - วดัความแขง็ของรอยเชื่อม (ไม่เกิน 8 จุด) 500.-/ตวัอยา่ง

(ไม่เกิน 8 จุด ในบริเวณเดียวกนั)

 - ค่าวดัส่วนที่เกินจากจาํนวนที่กาํหนด บริเวณละ 150 บาท

 - ชิ้นงานขนาดใหญ่ ตอ้งจดัวธิีพิเศษในการวดั เพิ่มอีก 500.-

 - ชิ้นงานเพื่อสอบเทียบมาตรฐาน 1,500.-

10. วดัความแข็งระดบัจุลภาค (Micro Hardness )  - ค่าเตรียมตวัอยา่ง 400.- 5 วนัทาํการ

 - ค่าเตรียมตวัอยา่งที่ตอ้งทาํตวัเรือน (Mouting) 500.-

 - ค่าวดัความแขง็(ไม่เกิน 5 จุด ในบริเวณ 1,000.-

 - ค่าวดัความแขง็ที่ระบุตาํแหน่งหรือทุก ๆ ระยะ เพิ่มเติมจุดละ 200.-

เพื่อเป็น Profile

เครื่อง Universal 

Hardness Tester 

หน่วยวดั (HB, HRC, 

HRB, HV )

เครื่อง Micro hardness

 Tester

สํานักวจิยัและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ (ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 2)

Service Level 

Agreement
กลอ้งจุลทรรศน์แบบ

ใชแ้สง



รายการที่ทดสอบ / สอบเทียบ เครื่องมือที่ใช้ ขอบเขต ค่าบริการบาท / ชิ้นงาน

(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Rate / item )

11. ทดสอบฝาบ่อ 5 วนัทาํการ

     - ฝาบ่อ (กด+โครงสร้าง) เครื่องกดไฮดรอลิค 2,750.-

      - กด เครื่องชัง่นํ้าหนกั 2,000.-

     - โครงสร้าง 1,000.-

     - ชัง่นํ้าหนกั 350.-

12. หาจุดหลอมเหลว 2,950.- 5 วนัทาํการ

13. วดัความหนาผวิเคลือบ โปรแกรม  วดัความหนาผวิเคลือบ 1,000.- 5 วนัทาํการ

กลอ้งจุลทศัน์แบบใช้

แสง

 - ในกรณีที่ตอ้งเตรียมตวัอยา่งที่ตอ้งทาํตวัเรือน 

(Mouting)

500.-

14. วดัขนาดเกรน (Grain Size ) โปรแกรม วดัขนาดเกรน (Grain Size) 1,500.- 5 วนัทาํการ

กลอ้งจุลทศัน์แบบใช้

แสง

 - ในกรณีที่ตอ้งเตรียมตวัอยา่งที่ตอ้งทาํตวัเรือน 

(Mouting)

500.-

15. วเิคราะห์ความเสียหาย

สํานักวจิยัและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Service Level 

Agreement

กลอ้งจุลทศัน์แบบใช้

แสง

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ (ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 2)



รายการที่ทดสอบ / สอบเทียบ เครื่องมือที่ใช้ ขอบเขต ค่าบริการบาท / ชิ้นงาน

(Test / Calibration Items) (Instruments) (Scope) (Rate / item )

16. อบชิ้นงาน (ไม่เกิน 2 ชม.) เตาอบแบบขดลวด - อุณหภูมิไม่เกิน 700 °C 800.-/ครั้ง

- อุณหภูมิ 700 - 1,000 °C 1,000.-/ครั้ง

* ในกรณีที่มีเงื่อนไขในการอบแตกต่าง

ไปจากที่ระบุ ใหม้ีการตกลงราคาค่าบริการ

- Permeaability (อตัราลมผา่น) 1,000.-/ตวัอยา่ง

- ขนาดของเมด็ทราย 1,000.-/ตวัอยา่ง

- ความแขง็แรงของทราย 1,000.-/ตวัอยา่ง

- ปริมาณ Clay 1,500.-/ตวัอยา่ง

อัตราค่าเตรียมตวัอย่าง ข้อ 9 ถึง 10

ในกรณีที่ชิ้นงานมีรูปร่างและขนาดไม่เหมาะสมที่จะวางบนแท่นสาํหรับวดัความแขง็ไดถ้า้จาํเป็นตอ้งตดั และ/หรือ เจียร ขดัผวิ จะคิดค่าเตรียมเพิ่มชิ้นละ 50-100 บาท

แลว้แต่ปริมาณงาน ถา้ชิ้นงานมีขนาดใหญ่และตดัใหม้ีขนาดที่เหมาะสมไม่ไดท้าํใหต้อ้งจดัวธิีพิเศษในการวดัคิดค่าทดสอบ Minimum Charge 500 บาท / ชิ้น

 - ค่าเตรียมตวัอยา่ง (Machining) วดัความแขง็ของรอยเชื่อม ชิ้นละ 200 บาท

ทั้งนี้จะวดัความแขง็ 4-8 จุด ตามความเหมาะสม ต่อ 1 ชิ้นงานตวัอยา่งหรือต่อบริเวณพื้นที่หนึ่งของชิ้นงานตวัอยา่ง

Service Level 

Agreement

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ (ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 2)

สํานักวจิยัและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ลําดับ รายการทดสอบ ราคา*(บาท) จํานวนวนั หมายเหตุ

1 พลาสติก/ยาง: สมบตัิการไหลและการคงรูปยาง (ts1, tc90) ดว้ยเครื่อง Oscillating disk rheometer 500.00              10 -

2 พลาสติก: ความตา้นทานต่อการดดัโคง้ (Flexural strength) (25 ˚C / 50%RH) 600.00              10 เตรียมชิ้นงานทดสอบเอง

3 พลาสติก: Izod impact resistance 500.00              10

4 พลาสติก/ยาง: Tensile Modulus และ Flexural Modulus (3 จุด) 600.00              10 เฉพาะชิ้นงานยางมีค่าเตรียมตวัอยา่ 150 บาท/สูตร

5 พลาสติก/ยาง: ความตา้นทานต่อแรงดึง (Tensile strength) (25 ˚C / 50%RH) 600.00              10

6 พลาสติก/ยาง: ความยดืที่จุดขาด (Elongation at break) (25 ˚C / 50%RH) 600.00              10 เฉพาะชิ้นงานยางมีค่าเตรียมตวัอยา่ 150 บาท/สูตร

7 พลาสติก/ยาง: Modulus ในกรณีทดสอบร่วมกบั Tensile Modulus และ Flexural Modulus (3 จุด) 100.00              10 ทดสอบพร้อมกบัค่าความตา้นทานแรงดึง

8 พลาสติก/ยาง: ความยดืที่จุดขาดในกรณีทดสอบร่วมกบั Tensile 100.00              10 -

9 ยาง: ความตา้นทานแรงฉีกขาด (Tear resistance) (25 ˚C / 50%RH) 600.00              10

10 พลาสติก/ยาง: ความแขง็ : Durometer hardness : "Shore A และ Shore D" (25 ˚C / 50%RH) 400.00              10 มาตรฐาน ASTM D2240 (2005)

11 พลาสติก/ยาง: ความทนต่อสภาวะแวดลอ้มดว้ยรังสี UV (QUV weathering test); UVA/UVB 5,000.00           ตามตกลง

12 ยาง: การยบุตวัเนื่องจากการอดั (Compression set) 600.00              10

13 พลาสติก/ยาง: การอบดว้ยความร้อนในตูอ้บ (Oven) 20 บาท/ชม. ตามตกลง ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 30-200 ˚C

*หมายเหตุ : ราคาค่าบริการทดสอบต่อสูตรชิ้นงาน

สํานักวจิยัและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนงานบริการอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มรายการทดสอบ / สอบเทียบ (กลุ่มวจิยัการผลิตและขึน้รูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวจิยั P-PROF )) ตดิต่อ : รศ.เอกชัย วมิลมาลา โทร. 8647

เตรียมชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D256 

(2010)

เฉพาะชิ้นงานยางมีค่าเตรียมตวัอยา่ 150 บาท/สูตร 

ตามมาตรฐาน ASTM D638 (2010)

เฉพาะชิ้นงานยางมีค่าเตรียมตวัอยา่ 150 บาท/สูตร 

ตามมาตรฐาน ASTM D624 (2000)

มาตรฐาน ASTM G154 (2006) ต่อสัปดาห์ / ไม่เกิน

 20 ชิ้น

เตรียมชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D395 

(2008)




