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อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม 

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
************************************** 

อัตราค่าธรรมเนียม (Fee rate) หมายถึง ค่าธรรมเนียมเตม็จำนวนในการใช้บริการ 
การชำระค่าธรรมเนียม (Fee payment) 

- อัตรา 1 สำหรับ บุคคลทั่วไป ธุรกจิเอกชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัอื่น และ หน่วยงานราชการอื่น ๆ 
(Rate 1 for General public, company, state enterprise, other universities, and  
other government agencies) 

- อัตรา 2 สำหรับ บุคลากรในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(Rate 2 for Staff in departments within Kasetsart University) 

- อัตรา 3 สำหรับ บุคลากรในหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
(Rate 3 for Staff in departments within Faculty of Science, Kasetsart University)  

หมายเหต ุ
- ส่วนลดไมร่วมค่าบริการ 
- ค่าสารเคมีและวสัดุเตรียมตัวอย่างอื่น ๆ ที่ไม่ไดร้ะบไุว้ คิดตามชนิดและปรมิาณที่ใช้จริง 
- ค่าใช้เครื่อง เศษของช่ัวโมงคิดเป็น 1 ช่ัวโมง 

รายการใช้บริการเคร่ืองมือทดสอบ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์และทดสอบฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอนและที่นอน  
สถานที่ต้ังของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ : ห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาง ช้ัน 3 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณ์ 60 พรรษา 
จำนวนตัวอย่างหมอนส่งทดสอบ : 20 ใบ ที่เป็นลอตเดียวกัน (สำหรับการทดสอบครบทั้ง 7 รายการ) 
ค่าบริการสำหรับการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการทดสอบ (ยกเว้นรายการที่ 1 และ 4) เฉพาะกรณีที่ 
ผู้ขอรับบริการร้องขอ โดยมีค่าใช้จ่ายรายการละ ๕๐0 บาท 

รายการ (ตาม มอก. 2741-2559) อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1. การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไป (รูปทรง สี และความสะอาด)  
    General characteristics analysis ( shape, color, and 
purity) 

500 บาท/
ช้ิน 

450 บาท/
ช้ิน 

350 บาท/
ช้ิน 

2. การทดสอบความหนาแน่น (Density) โดยใช้เครื่องมือดังน้ี 
    - เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น MS204TS ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
    - เครื่องวัดความหนาแบบ Force gauge ยี่ห้อ Mecmesin รุ่น 572-474 ประเทศอังกฤษ 
    - เครื่องวัดขนาดแบบ Profile projector ยี่ห้อ Sinowon รุ่น VP300-1510 ประเทศจีน 
     2.1 ค่าเตรียมตัวอยา่งยางฟองน้ำ  150 บาท/ตัวอย่าง 
     2.2 ค่าทดสอบความหนาแนน่ของยางฟองน้ำ 500 บาท/ 

ตัวอย่าง 
450 บาท/ 

ตัวอย่าง 
350 บาท/ 

ตัวอย่าง 
3. การทดสอบการยบุตัวเนื่องจากแรงกด (Compression set) โดยใช้เครื่องมือดังน้ี 
    - ชุดทดสอบการยุบตัวเนื่องจากแรงกด ยี่ห้อ S.C.S instrument รุ่น – ประเทศไทย 
    - เครื่องวัดความหนาแบบ Force gauge ยี่ห้อ Mecmesin รุ่น 572-474 ประเทศอังกฤษ 
     3.1 ค่าเตรียมตัวอยา่งยางฟองน้ำ 1๕0 บาท/ตัวอย่าง 
     3.2 ค่าทดสอบการยุบตัวเนื่องจากแรงกดของยางฟองน้ำ 700 บาท/ 

ตัวอย่าง 
630 บาท/ 

ตัวอย่าง 
490 บาท/ 

ตัวอย่าง 
4. การทดสอบปริมาณเนื้อยางทั้งหมด (Total rubber content) ด้วยเทคนิค Thermogravimetric analysis โดยใช้
เครื่องมือดังน้ี 
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รายการ (ตาม มอก. 2741-2559) อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
    - เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและพลงังานความร้อนของสาร ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่นTGA/DSC3+ 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
     4.1 ค่าเตรียมตัวอยา่งยางฟองน้ำ 1๕0 บาท/ตัวอย่าง 
     4.2 ค่าทดสอบประมาณเนื้อยางท้ังหมดของยางฟองน้ำ 1,200 บาท/ 

ตัวอย่าง 
1,080 บาท/ 

ตัวอย่าง 
840 บาท/ 

ตัวอย่าง 
5. การทดสอบดัชนีความแข็งเชิงกด (Indentation hardness) โดยใช้เครื่องมือดังน้ี 
    - เครื่องทดสอบดัชนีความแข็งเชิงกดและความทนแรงอัดซ้ำคงที ่ยี่ห้อ Zwick/Roell รุ่น Z005 ประเทศเยอรมัน 
     5.1 ค่าเตรียมตัวอยา่งยางฟองน้ำ 1๕0 บาท/ตัวอย่าง 
     5.2 ค่าทดสอบดัชนีความแข็งเชิงกดของยางฟองน้ำ 350 บาท/ 

ตัวอย่าง 
315 บาท/ 

ตัวอย่าง 
245 บาท/ 

ตัวอย่าง 
6. การทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที ่(Fatigue by constant-load pounding) โดยใช้เครื่องมือดังนี้ 
    - เครื่องทดสอบดัชนีความแข็งเชิงกดและความทนแรงอัดซ้ำคงที ่ยี่ห้อ Zwick/Roell รุ่น Z005 ประเทศเยอรมัน 
     6.1 ค่าเตรียมตัวอยา่งยางฟองน้ำ 1๕0 บาท/ตัวอย่าง 
     6.2 ค่าทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ของยางฟองน้ำ 1,700 บาท/ 

ตัวอย่าง 
1,530 บาท/ 

ตัวอย่าง 
1,190 บาท/ 

ตัวอย่าง 
7. การทดสอบการเร่งการเสื่อมอายุ (Accelerated aging)  โดยใช้เครื่องมือดังน้ี 
    - เครื่องทดสอบการบ่มเร่ง ยี่ห้อ Yasuda รุ่น SHF-S ประเทศญีปุ่่น 
    - เครื่องทดสอบดัชนีความแข็งเชิงกดและความทนแรงอัดซ้ำคงที ่ยี่ห้อ Zwick/Roell รุ่น Z005 ประเทศเยอรมัน 
     7.1 ค่าเตรียมตัวอยา่งยางฟองน้ำ 1๕0 บาท/ตัวอย่าง 
     7.2 ค่าทดสอบการเร่งการเสือ่มอายุของยางฟองน้ำ 950 บาท/ 

ตัวอย่าง 
855 บาท/ 

ตัวอย่าง 
665 บาท/ 

ตัวอย่าง 
 
2. การวิเคราะห์และทดสอบน้ำยางข้นธรรมชาติ 
สถานที่ต้ังของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ : ห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาง ช้ัน 3 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณ์ 60 พรรษา 
จำนวนตัวอย่างน้ำยางข้นธรรมชาติส่งทดสอบ : ขนาด 1 ลิตร จำนวน 2 ขวด 
ค่าบริการสำหรับการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการทดสอบ เฉพาะกรณีที่ผู้ขอรับบริการร้องขอ  
โดยมีค่าใช้จ่ายรายการละ ๕๐0 บาท 

รายการ (ตาม มอก. 980-2552) อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1. การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไป (ลักษณะทางกายภาพ สี และกลิน่)  
    General characteristics analysis (physical appearance, color, and smell) 
     1.1 ค่าวิเคราะห์ทดสอบ 500 บาท/

ตัวอย่าง 
450 บาท/

ตัวอย่าง 
350 บาท/

ตัวอย่าง 
๒. ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solid content, TSC)  โดยใช้เครื่องมือดังน้ี 
    - เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น MS204TS ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
    - ตู้อบลมร้อน ยี่ห้อ Memmert รุ่น UF110 ประเทศเยอรมัน 
     ๒.1 ค่าวิเคราะห์ทดสอบ 450 บาท/ 

ตัวอย่าง 
405 บาท/ 

ตัวอย่าง 
315 บาท/ 

ตัวอย่าง 
๓. ปริมาณเนื้อยางแห้ง (Dry rubber content, DRC) โดยใช้เครื่องมือดังน้ี 
    - เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น MS204TS ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
    - ตู้อบลมร้อน ยี่ห้อ Memmert รุ่น UF110 ประเทศเยอรมัน 
    - อ่างไอน้ำ ยี่ห้อ Memmert รุน่ WTB 35 ประเทศเยอรมัน 
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รายการ (ตาม มอก. 980-2552) อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
     ๓.1 ค่าวิเคราะห์ทดสอบ 500 บาท/

ตัวอย่าง 
450 บาท/

ตัวอย่าง 
350 บาท/

ตัวอย่าง 
๔. ปริมาณของแข็งที่ไม่ใช่ยาง (Non-rubber content, NRC) 
     ๔.1 ค่าวิเคราะห์ทดสอบ ๑00 บาท/

ตัวอย่าง 
๙0 บาท/
ตัวอย่าง 

๗0 บาท/
ตัวอย่าง 

๕. ความเป็นด่าง (Alkalinity in NH3) (คำนวณเป็น NH3) โดยใช้เครื่องมือดังนี้ 
    - เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น MS204TS ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
    - เครื่องวัดความเป็นกรด-ดา่ง ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น S220 ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
     ๕.1 ค่าวิเคราะห์ทดสอบ 350 บาท/

ตัวอย่าง 
315 บาท/

ตัวอย่าง 
245 บาท/

ตัวอย่าง 
๖. เสถยีรภาพต่อการปั่น (Mechanical stability, MST) โดยใช้เครือ่งมือดังน้ี 
    - เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น MS204TS ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
    - เครื่องทดสอบเสถียรภาพต่อการปั่น ยี่ห้อ Latex MST รุ่น KLAXON MK 3 ประเทศไทย 
     ๖.1 ค่าวิเคราะห์ทดสอบ 500 บาท/

ตัวอย่าง 
450 บาท/

ตัวอย่าง 
350 บาท/

ตัวอย่าง 
๗. ยางจับก้อน (Coagulum content) โดยใช้เครื่องมือดังน้ี 
    - เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น MS204TS ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
    - ตู้อบลมร้อน ยี่ห้อ Binder รุน่ ED-115 ประเทศเยอรมัน 
     ๗.1 ค่าวิเคราะห์ทดสอบ 300 บาท/

ตัวอย่าง 
270 บาท/

ตัวอย่าง 
210 บาท/

ตัวอย่าง 
๘. ปริมาณตะกอน (Sludge content) โดยใช้เครื่องมือดังน้ี 
    - เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น MS204TS ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
    - ตู้อบลมร้อน ยี่ห้อ Memmert รุ่น UF110 ประเทศเยอรมัน 
    - เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง ยี่ห้อ Hermle รุ่น Z326 ประเทศเยอรมัน 
     ๘.1 ค่าวิเคราะห์ทดสอบ 400 บาท/

ตัวอย่าง 
360 บาท/

ตัวอย่าง 
280 บาท/

ตัวอย่าง 
๙. ค่ากรดไขมันท่ีระเหยได้ (Volatile fatty acid number) โดยใช้เครื่องมือดังน้ี 
    - เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น MS204TS ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
    - เครื่องไทเทรตอัตโนมตัิ ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น T5 ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
     ๙.1 ค่าวิเคราะห์ทดสอบ 550 บาท/

ตัวอย่าง 
495 บาท/

ตัวอย่าง 
385 บาท/

ตัวอย่าง 
๑๐. ค่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH number) โดยใช้เครื่องมือดงันี้ 
    - เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น MS204TS ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
    - เครื่องวัดความเป็นกรด-ดา่ง ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น S220 ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
     ๑๐.1 ค่าวิเคราะห์ทดสอบ 450 บาท/

ตัวอย่าง 
405 บาท/

ตัวอย่าง 
315 บาท/

ตัวอย่าง 
๑๑. ปริมาณแมกนีเซียม (Magnesium content) โดยใช้เครื่องมือดังนี้ 
    - เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น MS204TS ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
    - เครื่องไทเทรตอัตโนมตัิ ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น T5 ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
     ๑๑.1 ค่าวิเคราะห์ทดสอบ 500 บาท/

ตัวอย่าง 
450 บาท/

ตัวอย่าง 
350 บาท/

ตัวอย่าง 
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3. เคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH-meter) ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น S220 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
สถานที่ต้ังของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ : ห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาง ช้ัน 3 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณ์ 60 พรรษา  

รายการ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1. ค่าทดสอบ 200 บาท/

ตัวอย่าง 
180 บาท/

ตัวอย่าง 
140 บาท/

ตัวอย่าง 

4. เคร่ืองวัดความหนืด (Brookfield Viscometer) ยี่ห้อ Ametek รุ่น DV2T ประเทศสหรัฐอเมริกา   
สถานที่ต้ังของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ : ห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาง ช้ัน 3 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณ์ 60 พรรษา.         

รายการ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1. ค่าทดสอบ 300 บาท/

ตัวอย่าง 
270 บาท/

ตัวอย่าง 
210 บาท/

ตัวอย่าง 

5. เคร่ืองทดสอบสมบัติเชิงกลพลวัติ (Dynamic Mechanical Analyzer) ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น DMA1 
Module ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
สถานที่ต้ังของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ : ห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาง ช้ัน 3 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณ์ 60 พรรษา 

รายการ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
๑. ค่าทดสอบ 1,000 บาท/

ตัวอย่าง 
900 บาท/

ตัวอย่าง 
700 บาท/

ตัวอย่าง 
๒. ค่าไนโตรเจนเหลว 100 บาท/ตัวอย่าง 

6. เคร่ืองวัดคุณลักษณะเนื้อสัมผสัของผลิตภัณฑ์ (Texture Analyzer) ยี่ห้อ Stable Micro Systems รุ่น TA.XT plus 
ประเทศอังกฤษ                                                            . 
สถานที่ต้ังของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ : ห้อง 1004 ช้ัน 10 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ อาคารทวี ญาณสุคนธ์  

รายการ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1. ค่าทดสอบ 500 บาท/

ตัวอย่าง 
450 บาท/

ตัวอย่าง 
350 บาท/

ตัวอย่าง 

7. เคร่ืองทำแห้งด้วยความเย็น (Freeze Dry) ยี่ห้อ Labconco รุ่น Freezone 4.5L ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สถานที่ต้ังของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ : ห้อง 1004 ช้ัน 10 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ อาคารทวี ญาณสุคนธ์  

รายการ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1. ค่าทดสอบ (ใช้สำหรับตัวทำละลายที่เป็นน้ำเท่านั้น) 100 บาท/

ตัวอย่าง 
90 บาท/
ตัวอย่าง 

70 บาท/
ตัวอย่าง 

2. ค่าบริการ 30 บาท/ตัวอย่าง 

8. เคร่ืองบดผสมแบบปิด (Internal mixer) ยี่ห้อ CHAREONTUT รุ่น MX300 ประเทศไทย 
สถานที่ต้ังของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ : ห้อง 530 ช้ัน 5 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ อาคารสุขประชา วาจานนท์  

รายการ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1. ค่าทดสอบ 300 บาท/

ตัวอย่าง 
270 บาท/

ตัวอย่าง 
210 บาท/

ตัวอย่าง 
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9. เคร่ืองบดผสมยางแบบเปิด (Two-roll mill) ยี่ห้อ CHAREONTUT รุ่น ML-D6L12 ประเทศไทย 
สถานที่ต้ังของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ : ห้อง 530 ช้ัน 5 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ อาคารสุขประชา วาจานนท์  

รายการ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1. ค่าทดสอบ 300 บาท/

ตัวอย่าง 
270 บาท/

ตัวอย่าง 
210 บาท/

ตัวอย่าง 

10. เคร่ืองอัดขึ้นรูปชิ้นงาน (Compression molding) ยี่ห้อ CHAREONTUT รุ่น PR1D-W300L350-PM-HMI 
ประเทศไทย 
สถานที่ต้ังของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ : ห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาง ช้ัน 3 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณ์ 60 พรรษา 

รายการ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1. ค่าทดสอบ 250 บาท/

ตัวอย่าง 
225 บาท/

ตัวอย่าง 
175 บาท/

ตัวอย่าง 

11. เคร่ืองวัดความหนืดมูนีของยาง (Mooney viscosity) ยี่ห้อ CGM Technology รุ่น MV-01 ประเทศไทย  . 
สถานที่ต้ังของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ : ห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาง ช้ัน 3 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณ์ 60 พรรษา 

รายการ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1. ค่าทดสอบ 400 บาท/

ตัวอย่าง 
360 บาท/

ตัวอย่าง 
280 บาท/

ตัวอย่าง 

12. เคร่ืองวัดดัชนีความอ่อนตัวของยาง (Plastimeter) ยี่ห้อ CGM Technology รุ่น H-01 ประเทศไทย 
สถานที่ต้ังของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ : ห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาง ช้ัน 3 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณ์ 60 พรรษา 

รายการ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1. ค่าทดสอบความอ่อนตัวเริ่มต้น (P0) 250 บาท/

ตัวอย่าง 
225 บาท/

ตัวอย่าง 
175 บาท/

ตัวอย่าง 
๒. ค่าทดสอบดัชนีความอ่อนตัว (PRI) 300 บาท/

ตัวอย่าง 
270 บาท/

ตัวอย่าง 
210 บาท/

ตัวอย่าง 

13. เคร่ืองทดสอบการคงรูปของยาง (Moving Die Rheometer; MDR) ยี่ห้อ CGM Technology รุ่น MDR-01 
ประเทศไทย 
สถานที่ต้ังของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ : ห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาง ช้ัน 3 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณ์ 60 พรรษา 

รายการ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1. ค่าทดสอบ 450 บาท/

ตัวอย่าง 
405 บาท/

ตัวอย่าง 
315 บาท/

ตัวอย่าง 
 
1๔. เคร่ือง Mid Infrared FT-IR Spectrometer (Mid FT-IR) แบบ Gas phase ยี่ห้อ Bruker รุ่น INVENIO® S 
ประเทศเยอรมัน 
สถานที่ต้ังของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ : ห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาง ช้ัน 3 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณ์ 60 พรรษา 

รายการ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1. ค่าทดสอบ 700 บาท/

ตัวอย่าง 
630 บาท/

ตัวอย่าง 
490 บาท/

ตัวอย่าง 
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1๕. เคร่ืองศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง (Differential Scanning Calorimeter; 
DSC) ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น DSC 3+ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   
สถานที่ต้ังของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ : ห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาง ช้ัน 3 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณ์ 60 พรรษา 

รายการ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1. ค่าทดสอบ 800 บาท/

ตัวอย่าง 
720 บาท/

ตัวอย่าง 
560 บาท/

ตัวอย่าง 
2. ค่าไนโตรเจนเหลว 100 บาท/ตัวอย่าง 
3. ค่า Aluminum pan 150 บาท/ตัวอย่าง 

1๖. เคร่ืองวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและพลังงานทางความร้อนของสาร (Thermogravimetry Analyzer; 
TGA) ยี่ห้อ Mettler-Toledo รุ่น TGA/DSC 3+ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   
สถานที่ต้ังของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ : ห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาง ช้ัน 3 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณ์ 60 พรรษา 

รายการ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1. ค่าทดสอบ 1,200 บาท/ 

ตัวอย่าง 
1,080 บาท/ 

ตัวอย่าง 
840 บาท/ 

ตัวอย่าง 

1๗. เคร่ืองทดสอบแรงดึง (Universal Testing Machine; UTM).ยี่ห้อ Zwick/Roell รุ่น Z005TN ประเทศเยอรมัน 
สถานที่ต้ังของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ : ห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาง ช้ัน 3 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณ์ 60 พรรษา 

รายการ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1. ค่าเตรียมตัวอย่าง 1๐0 บาท/ตัวอย่าง 
2. ค่าทดสอบ 400 บาท/

ตัวอย่าง 
360 บาท/

ตัวอย่าง 
280 บาท/

ตัวอย่าง 
 

************************************** 
 


