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   1/4 

อัตราคาบริการทดสอบ 

 

ลําดับ

ท่ี 

สมบัติ อุปกรณและเคร่ืองมือ ราคาเตรียมตัวอยาง 

(บาท) 

ราคาทดสอบ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

(วัน) 

1.* ความหนาแนน (Density) 

ความถวงจําเพาะ 

(Specific gravity) 

ชุดอุปกรณวัดความหนาแนน 

- เทคนิค Pycnometer 

- เทคนิคช่ังนํ้าช่ังอากาศ 

 

- 

- 

 

500/ตัวอยาง 

500/ตัวอยาง 

 

7 

2.* คาดัชนีการไหล 

(Melt flow index) 

เครื่องทดสอบสมบัติการไหล - 500/ตัวอยาง 

1,000/ตัวอยาง 

(High flow rate) 

7 

3.* ความแข็ง Shore A และ D  เครื่อง Durometer 200/ ตัวอยาง 500/ตัวอยาง 7 

4.* ความแข็ง  Rockwell 

 (Scale R, L and M) 

เครื่อง Rockwell Hardness 

 

200/ตัวอยาง 500/ตัวอยาง 7 

5. อุณหภูมิการออนตัวแบบไวแคท 

(Vicat softening temperature) 

 อุณหภูมิการแอนตัว 

(Heat distortion temperature) 

เครื่องทดสอบ HDT/Vicat  

 200/ตัวอยาง 

 

700/ตัวอยาง 

 

7 

6.* การทนแรงกระแทก 

แบบ Izod และ Charpy 

เครื่องทดสอบการทนแรง

กระแทกแบบแขนเหว่ียง 

200/ ตัวอยาง 500/ตัวอยาง 7 

7. การทนแรงกระแทก 

แบบปลอยนํ้าหนักกระทบ 

เครื่องทดสอบ 

Drop Tower Impact 

200/ ตัวอยาง 1000/ตัวอยาง 7 

8.* การตานทานแรงกระแทกของฟลม

แบบปลอยนํ้าหนักกระทบ 

(Film free falling dart) 

เครื่องทดสอบ 

การทนแรงกระแทกแบบปลอย

นํ้าหนักของฟลม 

200/ ตัวอยาง 500/ตัวอยาง  

7 

9.* การตานทานแรงดึง (Tensile Strength) 

โมดูลัสของยัง (Young’s Modulus) 

เปอรเซ็นตการยืดตัวกอนขาด                                  

( Elongation  at Break ) 

การตานทานการโกงงอ 

 (Flexural Strength) 

โมดูลัสการตานทานการโกงงอ    

(Flexural Modulus) 

การตานทานแรงอัด 

(Compressive Strength) และอื่นๆ 

 

 

 

 

เครื่องทดสอบแบบ Universal 

 

 

 

 

 

 

200/ ตัวอยาง 

 

 

 

 

500/ตัวอยาง 

 

 

 

 

7 
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   2/4 

อัตราคาบริการทดสอบ(ตอ) 
 

ลําดับ

ท่ี 

สมบัติ อุปกรณและเคร่ืองมือ ราคาเตรียมตัวอยาง 

(บาท) 

ราคาทดสอบ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

(วัน) 

10.* อัตราการเผาไหม (Burning rate) 

 เวลาการเผาไหม (Burning time) 

   UL 94 

อุปกรณทดสอบการติดไฟ  

200/ ตัวอยาง 

 

500/ตัวอยาง 

 

7 

11. การตานทานการขัดถู 

(Abrasion resistance) 

เครื่องทดสอบการขัดถู 

แบบ Taber 

200/ ตัวอยาง 500/ตัวอยาง 

(ไมเกิน 2,000 รอบ) 

7 

12. สมบัติการไหล (Shear Viscosity 

Shear Stress และ อ่ืนๆ) 

Capillary Rheometer - 1000/ตัวอยาง 7 

13. การตานทานการแตกหักภายใตแรง

เคนจากสภาวะแวดลอม(ESCR) 

 

ชุดทดสอบการแตกหักภายใต

แรงเคนจากสภาวะแวดลอม 

 

200/ตัวอยาง 

 

100/ช่ัวโมง 

 

- 

14. การทนตอสภาวะแวดลอม เครื่องเรงสภาวะแบบ QUV  200/ ตัวอยาง 50/ช่ัวโมง 

และคาหลอดUV 

- 

15. เวลาการวัลคารไนซของยาง เครื่องทดสอบ  

Moving Die Rheometer 

 

200/ ตัวอยาง 

 

700/ตัวอยาง 

 

7 

16. ความหนืด Mooney 

 

เครื่องทดสอบ  

Mooney Viscometer 

 

200/ ตัวอยาง 

 

700/ตัวอยาง 

 

7 

17.* ปริมาณความช้ืน 

(Moisture content) 

เครื่องวิเคราะหความช้ืน - 500/ตัวอยาง 7 

18. Tg, Tc, Tm,  Hc, 

Hm , Hdecomp, Hmelt-crystalline  

 

Differential Scanning 

Calorimeter (DSC) 

 

- 

700/ตัวอยาง 

(heating scan) 

1000/ตัวอยาง 

(heating  

& cooling scan) 

 

10 

19. อุณหภูมิการสลายตัว 

(Decomposition temp.) 

ปริมาณสารเตมิแตง 

(Additive content) 

 

Thermogravimetric 

Analyzer (TGA) 

 

- 

 

1000/ตัวอยาง 

1500/ตัวอยาง 

(กรณีวิเคราะหผล) 

 

10 
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   3/4 

อัตราคาบริการทดสอบ(ตอ) 
 

ลําดับ

ท่ี 

สมบัติ อุปกรณและเคร่ืองมือ ราคาเตรียม

ตัวอยาง (บาท) 

ราคาทดสอบ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

(วัน) 

20. ชนิดของสารประกอบ , 

 หมูฟงกช่ันในโพลิเมอร 

และอ่ืนๆ 

Fourier Transform Infrared 

Spectrometer(FT-IR) 

 

- 

 

1000/ตัวอยาง 

1500/ตัวอยาง 

(กรณีวิเคราะหผล) 

 

10 

21. วิเคราะหลักษณะทางพ้ืนผิววัสด ุ Scanning Electron 

Microscope (SEM) 

- 1500/ตัวอยาง 

(3 กําลังขยาย) 

 

- 

22. วิเคราะหองคประกอบสาร 

โครงสรางผลึก 

X-ray Diffractometer (XRD) - 1500/ตัวอยาง 

2000/ตัวอยาง 

(กรณีวิเคราะหผล) 

 

- 

23. - คาโมดูลสั (storage modulus 

and loss modulus) และ              

tan delta  ของวัสด ุ

- อุณหภูมิการเปลีย่นสถานะ 

คลายแกว (Tg) 

Dynamic Mechanical 

Analyzer (DMA) 

 

 

- 

 

1000/ตัวอยาง 

1500/ตัวอยาง 
(กรณีใชไนโตรเจนเหลว) 

+500/ตัวอยาง 

(กรณีวิเคราะหผล) 

 

 

- 

24. การทดสอบชนิดอ่ืนๆ ท่ีไมไดอยูใน

รายการอัตราคาบริการทดสอบน้ี

ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูรับผดิชอบ

การทดสอบหัวขอน้ันๆ แลวแตความ

เหมาะสม 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

หมายเหตุ: (การใชเครื่องทดสอบ) 

- ระยะเวลาการทดสอบน้ีใชสําหรับกรณไีมเกิน  2 ชนิดตัวอยาง/รายการทดสอบ 

- กรณีเรงดวน ตองการผลภายใน 48 ชม. คิดราคา 2 เทาของราคาปกติ 

- การใหบริการแกนักศึกษาและคณาจารยจากหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีมีหนังสือขอความ

อนุเคราะห   ไมคิดคาบริการทดสอบใน 3  ชนิดตัวอยาง โดยมรีายการทดสอบไมเกิน 3 รายการ เฉพาะในรายการทดสอบ                         

ท่ีทําเครื่องหมาย * (ดอกจัน) และเปนการใชบริการครั้งแรกเทาน้ัน  ถามีการขอใชบริการอีก คิดคาบรกิาร 50 % ของราคาเตม็ 

- การใหบริการแกนักศึกษาและคณาจารยจากหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีมีหนังสือขอความ

อนุเคราะห   ในรายการท่ีไมมีเครือ่งหมาย * (ดอกจัน) คิดคาบริการ 50 % ของราคาเต็ม 

- การใหบริการแกนักศึกษาและคณาจารยจากมหาวิทยาลัยฯ อ่ืนๆภายนอก โดยมีหนังสือขอความอนุเคราะห                                         

คิดคาบริการ 50 % ของราคาเต็ม 
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   4/4 

อัตราคาบริการใชเคร่ืองจักร 

 

ลําดับท่ี อุปกรณและเคร่ืองมือ คาบริการใชเคร่ือง 

(บาท) 

1. เครื่องผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง 1000 / วัน 

2. เครื่องผสมยางแบบระบบปด 1000 / วัน 

3. เครื่องผสมแบบ Internal Mixer 1000 / วัน 

4. เครื่องอัดรีดสกรคูู 2000 / วัน 

5. เครื่องอัดรีดสกรเูดี่ยว 1500 / วัน 

6. เครื่องอัดข้ึนรูป 1000 / วัน 

7. เครื่องเปาถุง 2000 / วัน 

8. เครื่องเปาขวด 2000 / วัน 

9. เครื่องรีดแผนฟลมพลาสติก 2000 / วัน 

10. เครื่องรีดพลาสติกแผนหนา 2000 / วัน 

11. เครื่องฉีดข้ึนรูปแบบมือโยก 1000 / วัน 

12. เครื่องฉีดข้ึนรูปพลาสติก 2000 / วัน 

13. เครื่องฉีดข้ึนรูปยาง 2000 / วัน 

14. เครื่องข้ึนรูปแบบเหว่ียง 400 / ช้ินงาน 

(แมพิมพถังขยะ) 

15. เครื่องบดพลาสติกแบบหยาบ (Crusher) 20 / กิโลกรัม 

16. เครื่องบดพลาสติกแบบละเอียด (Pulvernizer) 100 / กิโลกรัม 

 

หมายเหตุ: (การใชเครื่องจักร) 

- การใหบริการแกนักศึกษาและคณาจารยจากหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีมีหนังสือขอความ

อนุเคราะห   ไมคิดคาบริการในการใชงานครั้งแรกเทาน้ัน  ถามีการขอใชบริการอีก คิดคาบริการ 50 % ของราคาเต็ม 

- การใหบริการแกนักศึกษาและคณาจารยจากมหาวิทยาลัยฯ อ่ืนๆภายนอก โดยมีหนังสือขอความอนุเคราะห                                         

คิดคาบริการ 50 % ของราคาเต็ม 
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