
อตัราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือส่วนกลาง ของคณะอตุสาหกรรม 

ประกาศ ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ล าดั
บ 

รายการ ท่ีตัง้ 
ผู้ควบคมุ
เคร่ืองมือ 

อตัราค่าธรรมเนียม (บาท) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

อตัรา 1 
หน่วยงานภายใน

คณะอก. 

อตัรา 2 
หน่วยงานภายใน

สงักดัมก. 

อตัรา 3 
รฐัวิสาหกิจ 
สถาบนัศึกษา
และหน่วย
ราชการอ่ืน 

อตัรา 4 
บุคคลทัว่ไป 
หน่วยงาน

ภาคเอกชน และ
โครงการบริการ

วิชาการ 

 

1 เครื่อง DMA 2101 

รศ.ดร.ธญัญารตัน์ 
จญิการญจน์ 

200 บาท/ตวัอย่าง 400 บาท/ตวัอย่าง 450 บาท/ตวัอย่าง 500 บาท/ตวัอย่าง  

2 เครื่อง Contact Angle 2101 150 บาท/ชัว่โมง 200 บาท/ชัว่โมง 200 บาท/ชัว่โมง 500 บาท/ชัว่โมง  

3 
เครื่องทดสอบแรงดงึ 
(ยีห่อ้ Instron) 

2101 250 บาท/ชัว่โมง 400 บาท/ชัว่โมง 
700 บาท/ 10 

ชิน้งาน 
800 บาท/ 10 ชิน้งาน 

ค่าตอบแทนผูค้วบคุม
เครื่องมอื 600 บาท/วนั 

4 เครื่อง DSC 2405 
ผศ.ดร. อุทยั  
กลิน่เกษร 

50 บาท/ตวัอย่าง 300 บาท/ตวัอย่าง 400 บาท/ตวัอย่าง 500 บาท/ตวัอย่าง 
 

5 
กลอ้ง Confocal Laser 
Scanning 

2405 
ผศ.ดร. มาศอุบล    
ทองงาม 

800 บาท/ชัว่โมง - - 1,600 บาท/ชัว่โมง 
 

6 
กลอ้ง Light 
Microscope 

2405 50 บาท/ชัว่โมง* 150 บาท/ชัว่โมง 200 บาท/ชัว่โมง 300 บาท/ชัว่โมง 
 

7 
เครื่อง Microplate 
reader (TECAN) 

2101 
รศ.ดร. ปารฉิตัร 
หงสประภาส 

100 บาท/ครัง้* 200 บาท/ครัง้ 300 บาท/ครัง้ 400 บาท/ครัง้ 
 



ล าดั
บ 

รายการ ท่ีตัง้ 
ผู้ควบคมุ
เคร่ืองมือ 

อตัราค่าธรรมเนียม (บาท) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

อตัรา 1 
หน่วยงานภายใน

คณะอก. 

อตัรา 2 
หน่วยงานภายใน

สงักดัมก. 

อตัรา 3 
รฐัวิสาหกิจ 
สถาบนัศึกษา
และหน่วย
ราชการอ่ืน 

อตัรา 4 
บุคคลทัว่ไป 
หน่วยงาน

ภาคเอกชน และ
โครงการบริการ

วิชาการ 

 

8 เครื่อง Zetasizer 2101 150 บาท/ชัว่โมง 600 บาท/ชัว่โมง 700 บาท/ชัว่โมง 1,000 บาท/ชัว่โมง  

9 
เครื่อง Mini Spray 
dryer 

2102 200 บาท/ชัว่โมง* 500 บาท/ชัว่โมง 500 บาท/ชัว่โมง 500 บาท/ชัว่โมง 
 

10 เครื่อง Rheometer 2408 รศ.ดร. ปารฉิตัร 
หงสประภาส 

200 บาท/ชัว่โมง 500 บาท/ชัว่โมง 1,000 บาท/ชัว่โมง 1,000 บาท/ชัง่โมง  

11 
ตูค้วบคุมความชืน้
สมัพทัธแ์ละอุณหภูม ิ

2102 25 บาท/ชัว่โมง 30 บาท/ชัว่โมง 35 บาท/ชัว่โมง 40 บาท/ชัว่โมง 
 

12 
เครื่องวดัความหนืด 
(Viscometer) 

2101 

รศ.ดร. วรีเชษฐ ์      
จติตาณิชย ์

ไม่มค่ีาใชจ้่าย 50 บาท/ชัว่โมง 50 บาท/ชัว่โมง 80 บาท/ชัว่โมง 
 

13 
เครื่องวดัส ีLovibond 
Tinto meter 

2101 30 บาท/ตวัอย่าง 40 บาท/ตวัอย่าง 50 บาท/ตวัอย่าง 60 บาท/ตวัอย่าง 
 

14 
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
และความชืน้ 

2102 50 บาท/วนั* 150 บาท/วนั 150 บาท/วนั 200 บาท/วนั 
 

15 
เครื่องเขย่าและควบคุม
อุณหภูม ิ

2102 ไม่มค่ีาใชจ้่าย 50 บาท/ชัว่โมง 50 บาท/ชัว่โมง 100 บาท/ชัว่โมง 
 



ล าดั
บ 

รายการ ท่ีตัง้ 
ผู้ควบคมุ
เคร่ืองมือ 

อตัราค่าธรรมเนียม (บาท) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

อตัรา 1 
หน่วยงานภายใน

คณะอก. 

อตัรา 2 
หน่วยงานภายใน

สงักดัมก. 

อตัรา 3 
รฐัวิสาหกิจ 
สถาบนัศึกษา
และหน่วย
ราชการอ่ืน 

อตัรา 4 
บุคคลทัว่ไป 
หน่วยงาน

ภาคเอกชน และ
โครงการบริการ

วิชาการ 

 

16 
เครื่องวเิคราะหห์าเสน้
ใย (Fibertec) 

2102 50 บาท/ครัง้* 150 บาท/ครัง้ 150 บาท/ครัง้ 200 บาท/ครัง้ 
 

17 
เครื่องวเิคราะหห์า
ไขมนั (Soxtec) 

2102 50 บาท/ครัง้* 150 บาท/ครัง้ 150 บาท/ครัง้ 200 บาท/ครัง้ 
 

18 เครื่อง Vacuum oven 2102 200 บาท/ครัง้ 300 บาท/ครัง้ 400 บาท/ครัง้ 700 บาท/ครัง้  

19 เครื่อง Vacuum seal 2102 
ขัน้ต ่า 30 บาท* 
หน่วยละ 5 

ขัน้ต ่า 50 บาท หน่วยละ 5 
ขัน้ต ่า 500 บาท 
หน่วยละ 10 

หมายเหต:ุ ขัน้ต ่า 5 ถุง 

20 
เครื่องอบแหง้ตวัอย่างที่
มคีวามชืน้สงู 

2102 ไม่มค่ีาใชจ้่าย 300 บาท/ชัว่โมง 400 บาท/ชัว่โมง 700 บาท/ชัว่โมง 
 

21 เครื่อง Evaporator 2102 

รศ.ดร. วรีเชษฐ ์      
จติตาณิชย ์

200 บาท/ครัง้* 400 บาท/ครัง้ 600 บาท/ครัง้ 800 บาท/ครัง้  

22 
เครื่องเขย่าแยกขนาด 
(Sieve Shaker) 

2102 ไม่มค่ีาใชจ้่าย 100 บาท/ครัง้ 200 บาท/ครัง้ 400 บาท/ครัง้ 
 

23 เครื่อง Freeze dryer 
แปรรปู 
อก. 5 

50 บาท/ชัว่โมง 120 บาท/ชัว่โมง 150 บาท/ชัว่โมง 300 บาท/ชัว่โมง 
 



ล าดั
บ 

รายการ ท่ีตัง้ 
ผู้ควบคมุ
เคร่ืองมือ 

อตัราค่าธรรมเนียม (บาท) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

อตัรา 1 
หน่วยงานภายใน

คณะอก. 

อตัรา 2 
หน่วยงานภายใน

สงักดัมก. 

อตัรา 3 
รฐัวิสาหกิจ 
สถาบนัศึกษา
และหน่วย
ราชการอ่ืน 

อตัรา 4 
บุคคลทัว่ไป 
หน่วยงาน

ภาคเอกชน และ
โครงการบริการ

วิชาการ 

 

24 หอ้งเยน็ 10, 0, -18°C 
แปรรปู 
อก. 5 

กโิลกรมัละ 2 บาท/
เดอืน หากเกบ็ไม่
เกนิ 1 เดอืน ฟรี

ค่าใชจ้่าย 

กโิลกรมัละ 8 บาท/1 สปัดาห ์(ฝากไดส้งูสุด 1 สปัดาห)์  

25 
เครื่อง Mini spray 
dryer B-290 

แปรรปู 
อก. 5 

ชัว่โมงแรก 150 
บาท 

ชัว่โมงต่อไป ชัว่โมง
ละ 100 บาท 

ชัว่โมงแรก 210 บาท 
ชัว่โมงต่อไป ชัว่โมงละ 140 บาท 

ชัว่โมงแรก 300 บาท 
ชัว่โมงต่อไป ชัว่โมง

ละ 
200 บาท 

ค่าตอบแทนผูค้วบคุม
เครื่องมอื 
กรณี อตัรา 1 
- ในเวลาราชการไม่คดิ
ค่าเจา้หน้าที ่
- นอกเวลาราชการ 125 
บาท/คน/ชัว่โมง 

กรณี อตัรา 2, อตัรา 3 
- ในเวลาราชการวนัละ 
500 บาท 

- นอกเวลาราชการ 125 
บาท/คน/ชัว่โมง 

26 
เครื่อง Nano spray 
dryer B-90 

แปรรปู 
อก. 5 

ชัว่โมงแรก 275 
บาท ชัว่โมงต่อไป 
ชัว่โมงละ 200 บาท 

ชัว่โมงแรก 385 บาท 
ชัว่โมงต่อไป ชัว่โมงละ 280 บาท 

ชัว่โมงแรก 550 บาท 
ชัว่โมงต่อไป ชัว่โมง

ละ 
400 บาท 

27 เครื่อง Encapsulator 
แปรรปู 
อก. 5 

ชัว่โมงแรก 275 
บาท ชัว่โมงต่อไป 
ชัว่โมงละ 200 บาท 

ชัว่โมงแรก 385 บาท 
ชัว่โมงต่อไป ชัว่โมงละ 280 บาท 

ชัว่โมงแรก 550 บาท 
ชัว่โมงต่อไป ชัว่โมง

ละ 
400 บาท 



ล าดั
บ 

รายการ ท่ีตัง้ 
ผู้ควบคมุ
เคร่ืองมือ 

อตัราค่าธรรมเนียม (บาท) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

อตัรา 1 
หน่วยงานภายใน

คณะอก. 

อตัรา 2 
หน่วยงานภายใน

สงักดัมก. 

อตัรา 3 
รฐัวิสาหกิจ 
สถาบนัศึกษา
และหน่วย
ราชการอ่ืน 

อตัรา 4 
บุคคลทัว่ไป 
หน่วยงาน

ภาคเอกชน และ
โครงการบริการ

วิชาการ 

 

28 
กลอ้งจุลทรรศน์ stereo 
microscope (Leica) 

2405 
ผศ.ดร. สาวติร ี
รตันสุมาวงศ ์

50 บาท/ชัว่โมง 100 บาท/ชัว่โมง 100 บาท/ชัว่โมง 100 บาท/ชัว่โมง 
ค่าเจา้หน้าทีด่แูล 
200 บาท/ครัง้ 
(ในกรณีคนนอกคณะ) 

29 เครื่อง Rotor mill (1,2) 
แปรรปู 

1 

รศ.ดร. วรีเชษฐ ์      
จติตาณิชย ์

350 บาท/ชัว่โมง* 450 บาท/ชัว่โมง 450 บาท/ชัว่โมง 650 บาท/ชัว่โมง  

30 เครื่อง Homogenizer 
แปรรปู 

1 
350 บาท/ชัว่โมง* 500 บาท/ชัว่โมง 1,000 บาท/ชัว่โมง 1,500 บาท/ชัว่โมง  

31 เครื่อง Tray dryer  
แปรรปู 

5 
50 บาท/ครัง้* 150 บาท/ชัว่โมง 150 บาท/ชัว่โมง 200 บาท/ชัว่โมง  

32 เครื่อง Spray dryer 
แปรรปู 

5 
ไม่มค่ีาใชจ้่าย** 800 บาท/ชัว่โมง 1,000 บาท/ชัว่โมง 1,100 บาท/ชัว่โมง  



ล าดั
บ 

รายการ ท่ีตัง้ 
ผู้ควบคมุ
เคร่ืองมือ 

อตัราค่าธรรมเนียม (บาท) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

อตัรา 1 
หน่วยงานภายใน

คณะอก. 

อตัรา 2 
หน่วยงานภายใน

สงักดัมก. 

อตัรา 3 
รฐัวิสาหกิจ 
สถาบนัศึกษา
และหน่วย
ราชการอ่ืน 

อตัรา 4 
บุคคลทัว่ไป 
หน่วยงาน

ภาคเอกชน และ
โครงการบริการ

วิชาการ 

 

33 เครื่อง Drum dryer 
แปรรปู 

5 
ไม่มค่ีาใชจ้่าย 150 บาท/ชัว่โมง** 200 บาท/ชัว่โมง** 300 บาท/ชัว่โมง**  

34 เครื่อง Boiler** 
แปรรปู 

5 
ไม่มค่ีาใชจ้่าย 1,000 บาท/วนั 1,000 บาท/วนั 

ขัน้ต ่า 3 ชัว่โมงแรก 
800 บาท 

 

35 
เครื่องอดัรดีแบบสกูรคู่ 
(Twin-screw extruder 
set) 

แปรรปู 
5 

รศ.ดร. วรีเชษฐ ์      
จติตาณิชย ์

800 บาท/ชัว่โมง 1,000 บาท/ชัว่โมง 1,300 บาท/ชัว่โมง 1,700 บาท/ชัว่โมง  

36 
เครื่องท าแหง้แบบเยอืก
แขง็ระดบั scale up 

แปรรปู 
1 

7,500 บาท/ครัง้    
ไม่เกนิ 36 ชัว่โมง 

10,500 บาท/ครัง้ 
ไม่เกนิ 36 ชัว่โมง 

10,500 บาท/ครัง้ 
ไม่เกนิ 36 ชัว่โมง 

15,000 บาท/ครัง้ ไม่
เกนิ 36 ชัว่โมง 

ค่าตอบแทนผูค้วบคุม
เครื่องมอื 2,000 บาท/
ครัง้ 

37 
เครื่องทอดแบบ
สุญญากาศ (Vacuum 
Fryer) 

แปรรปู 
1 

ชัว่โมงแรก 300 
บาท ชัว่โมงต่อไป 
225 บาท/ชัว่โมง 

ชัว่โมงแรก 420 บาท ชัว่โมงต่อไป 315 
บาท/ชัว่โมง 

ชัว่โมงแรก 420 บาท 
ชัว่โมงต่อไป 315 
บาท/ชัว่โมง 

ค่าตอบแทนผูค้วบคุม
เครื่องมอื 
กรณี อตัรา 1 



ล าดั
บ 

รายการ ท่ีตัง้ 
ผู้ควบคมุ
เคร่ืองมือ 

อตัราค่าธรรมเนียม (บาท) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

อตัรา 1 
หน่วยงานภายใน

คณะอก. 

อตัรา 2 
หน่วยงานภายใน

สงักดัมก. 

อตัรา 3 
รฐัวิสาหกิจ 
สถาบนัศึกษา
และหน่วย
ราชการอ่ืน 

อตัรา 4 
บุคคลทัว่ไป 
หน่วยงาน

ภาคเอกชน และ
โครงการบริการ

วิชาการ 

 

38 

เครื่องอบแหง้
ไมโครเวฟสุญญากาศ 
(Microwave 
Vacuum) 

แปรรปู 
5 

ชัว่โมงแรก 150 
บาท ชัว่โมงต่อไป 
100 บาท/ชัว่โมง 

ชัว่โมงแรก 210 บาท ชัว่โมงต่อไป 140 
บาท/ชัว่โมง 

ชัว่โมงแรก 300 บาท 
ชัว่โมงต่อไป 200 
บาท/ชัว่โมง 

- ในเวลาราชการไม่คดิ
ค่าเจา้หน้าที ่
- นอกเวลาราชการ 125 
บาท/คน/ชัว่โมง 

กรณี อตัรา 2, อตัรา 3 
- ในเวลาราชการวนัละ 
500 บาท 

นอกเวลาราชการ 125 
บาท/คน/ชัว่โมง 

39 
คูแ้ช่แขง็แบบลมเยน็ 
(Air blast) 

แปรรปู 
5 

ชัว่โมงแรก 75 บาท 
ชัว่โมงต่อไป 50 
บาท/ชัว่โมง 

ชัว่โมงแรก 105 บาท ชัว่โมงต่อไป 70 
บาท/ชัว่โมง 

ชัว่โมงแรก 150 บาท 
ชัว่โมงต่อไป 100 
บาท/ชัว่โมง 

 
 
*เกบ็ค่าใช้จ่ายเฉพาะนิสิต ป.โท, ป.เอก ท่ีมีทุนวิจยั 
** ไม่รวมค่าน ้ามนั 

    

 

 


