
แบบฟอร์มปรับปรุงเม่ือ 18 เม.ย. 2560 

แบบฟอร์มการขอใช้เคร่ืองทดสอบในห้องปฏบิัติการ ช้ัน 6 

ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ  คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

เรียน หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ 

เร่ือง ขอใชเ้คร่ืองมือ / เคร่ืองทดสอบในหอ้งปฏิบติัการ ชั้น 6 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย   โครงงาน ป.ตรี         วทิยานิพนธ์ ป.โท / ป. เอก   จดหมายขอใชเ้คร่ือง (หน่วยงานภายนอก / เอกชน) 
 

ช่ือผูข้อใชเ้คร่ืองมือ :                 รหสันหัศึกษา :         

ภาควชิา :             คณะ :              

มหาวทิยาลยั / บริษทั :              

 เบอร์โทรศพัท ์:       อีเมล ์:          

มีความประสงคข์อใชห้อ้งปฏิบติัการ :        การแตกหกัฯ      เคมีวสัดุ  เซรามิกส์  ตรวจสอบโครงสร้าง 

โดยมีความประสงคข์อใชเ้คร่ือง :              

หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ :                  

ชนิดวสัดุ :                  จ านวน :               ช่วงวนัใชเ้คร่ือง :                                ถึง                                (ไม่เกิน 3 เดือน) 

วธีิช าระค่าบริการ :   ช าระโดยการโอนระหวา่งภาควชิา   ช าระ เงินสด  
โดยประสงคใ์หอ้อกใบเสร็จในนาม :            

               

 

ลงช่ือ      ผูข้อใชเ้คร่ืองมือ   ลงช่ือ      อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 (    )            (    ) 

วนัท่ี          วนัท่ี      

 

ความเห็นหัวหน้าห้องปฏิบตักิารฯ     ความเห็นหัวหน้าภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ 

  อนุญาต           อนุมติัตามท่ีเสนอ      

  ไม่อนุญาต                                  ไม่อนุมติัเน่ืองจาก      

       

ลงช่ือ      หวัหนา้หอ้งปฎิบติัการฯ  ลงช่ือ      หวัหนา้ภาควชิาฯ 

               ( นางสาวณฐัรัตน์  เก่งกลา้ )      ( รศ.ดร.วารุณี  เปรมานนท)์ 

วนัท่ี          วนัท่ี      

 

ส่วนที ่2  บันทกึการรับเงนิ 
 

ค่าบริการทดสอบ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน       บาท 

ไดรั้บเงินตามใบเสร็จเล่มท่ี/เลขท่ี       ลงวนัท่ี       
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อตัราค่าบริการใช้เคร่ืองทดสอบ ส าหรับบุคคลภายนอกภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ
คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

 
 

เคร่ืองมือ 
ภายใน มจธ. มหาวทิยาลยัอ่ืน หน่วยงานราชการ

ภายนอก มจธ. 
หน่วยงาน
เอกชน 

คดิเป็นเงนิ 
(บาท) 

ห้องปฏิบัติการทดสอบการแตกหักและความล้าของโลหะ (608) 

1. เคร่ืองทดสอบกระแทกโลหะ 50 บ. x….....ช้ิน 150 บ. x ..….. ช้ิน 200 บ. x ..….... ช้ิน 250 บ. x ….....ช้ิน  

2. เคร่ืองทดสอบความลา้ 350 บ.x ..…...ชม. 400 บ.x …….ชม. 450 บ.x ......ชม. 500 บ.x ….....ชม.  

3. เคร่ืองทดสอบแรงดึง – แรงอดั 150 บ. x….....ช้ิน 200 บ. x ..….. ช้ิน 250 บ. x ..….... ช้ิน 300 บ. x ….....ช้ิน  

ห้องปฏิบัติการเคมีวสัดุ (617) 

1. เคร่ืองวดัความหนืดของเหลว 500 บ. x….....ช้ิน 700 บ. x ….....ช้ิน 900 บ. x ..….... ช้ิน 1,000 บ. x ..….. ช้ิน  

2. เคร่ืองวดัการน ้าไฟฟ้า 50 บ. x ..….. ช้ิน 70 บ. x ..….. ช้ิน 90 บ. x ..….. ช้ิน 100 บ. x ..….. ช้ิน  

3. เคร่ืองวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง 50 บ. x ..….. ช้ิน 70 บ. x ..….. ช้ิน 90 บ. x ..….. ช้ิน 100 บ. x ..….. ช้ิน  

4. เคร่ืองวดัความหนาแน่น 50 บ. x….....ช้ิน 100 บ. x ..….. ช้ิน 150 บ. x ..….... ช้ิน 200 บ. x ….....ช้ิน  

5. เคร่ืองกวนสารละลายและให้ความร้อน - 50 บ. x …....ชม. 100 บ. x …......ชม. 150 บ. x …....ชม.  

6. ตูอ้บ 25 - 300oC - 100 บ. x ......ชม. 200 บ. x ….....ชม. 300 บ. x .......ชม.  

ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ (618) 

1. รางบดบอลลมิ์ลล ์(น าหมอ้บด/ลูกบดมาเอง) 1,000 บ.x..…....ช้ิน 1,200 บ.x..…....ช้ิน 1,400 บ.x..…....ช้ิน 2,000 บ.x..…....ช้ิน  

2. เคร่ืองบดบอลลมิ์ลล ์(น าหมอ้บด/ลูกบดมาเอง) 2,000 บ.x..…....ช้ิน 2,400 บ.x..…....ช้ิน 2,800 บ.x..…....ช้ิน 4,000 บ.x..…....ช้ิน  

3. เคร่ืองตดัดว้ยใบตดัเพชร (ตอ้งเฝ้าตลอดเวลา) 3,000 บ.x..…....ช้ิน 3,600 บ.x..…....ช้ิน 4,200 บ.x..…....ช้ิน 6,000 บ.x..…....ช้ิน  

4. โพรบอตัตร้าโซนิค (ตอ้งเฝ้าตลอดเวลา) 3,000 บ.x..…....ช้ิน 3,600 บ.x..…....ช้ิน 4,200 บ.x..…....ช้ิน 6,000 บ.x..…....ช้ิน  

5. เคร่ืองวดัความหนืด (ตอ้งเฝ้าตลอดเวลา) 3,000 บ.x..…....ช้ิน 3,600 บ.x..…....ช้ิน 4,200 บ.x..…....ช้ิน 6,000 บ.x..…....ช้ิน  

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโครงสร้าง (619-620) 

1. การตดัช้ินงาน 75 บ. x ….... ช้ิน 100 บ. x …... ช้ิน 125 บ. x ..... ช้ิน 150 บ. x ..... ช้ิน  

2. ข้ึนรูปตวัเรือนดว้ยเรซ่ินแบบร้อน 100 บ. x ….... ช้ิน 125 บ. x …... ช้ิน 150 บ. x ..... ช้ิน 200 บ. x ..... ช้ิน  

3. ข้ึนรูปตวัเรือนดว้ยเรซ่ินแบบเยน็ 125 บ. x ….... ช้ิน 150 บ. x …... ช้ิน 200 บ. x ..... ช้ิน 250 บ. x ..... ช้ิน  

4. ขดัช้ินงาน (ต่อช้ิน) 200 บ. x ….... ช้ิน 300 บ. x …... ช้ิน 400 บ. x ..... ช้ิน 500 บ. x ..... ช้ิน  

5. กดักรด  50 บ. x ….... ช้ิน 50 บ. x …... ช้ิน 100 บ. x ..... ช้ิน 150 บ. x ..... ช้ิน  

6. กลอ้งจุลทรรศน์  (ต่อรูป) 350 บ. x …... ชม. 350 บ. x …...ชม. 50 บ. x …... รูป 50 บ. x …... รูป  

7. กลอ้ง Stereo Type  (ต่อรูป) 350 บ. x …... ชม. 350 บ. x …...ชม. 50 บ. x …... รูป 50 บ. x …... รูป  

8. เคร่ือง Universal Hardness Tester   (5 ต  าแหน่ง/ช้ิน) 150 บ. x ..... ช้ิน 200 บ. x ..... ช้ิน 250 บ. x ..... ช้ิน 500 บ. x ..... ช้ิน  

9. เคร่ือง Superficial Hardness Tester (5 ต  าแหน่ง/ช้ิน) 200 บ. x ..... ช้ิน 300 บ. x ..... ช้ิน 400 บ. x ..... ช้ิน 500 บ. x ..... ช้ิน  

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน  
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