
แบบฟอร์มปรับปรุงเม่ือ 18 เม.ย. 2560 

แบบฟอร์มการขอใช้เคร่ืองทดสอบในห้องปฏบิัติการ ช้ัน 7 

ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ  คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

เรียน หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ 

เร่ือง ขอใชเ้คร่ืองมือ / เคร่ืองทดสอบในหอ้งปฏิบติัการ ชั้น 7 

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

ช่ือผูข้อใชเ้คร่ืองมือ :                 รหสันหัศึกษา :         

ภาควชิา :             คณะ :              

มหาวทิยาลยั / บริษทั :              

 เบอร์โทรศพัท ์:       อีเมล ์:          

มีความประสงคข์อใชห้อ้งปฏิบติัการ :  พอลิเมอร์โฟม          วสัดุเชิงประกอบ       ทดสอบวสัดุพอลิเมอร์        วศิวกรรมพ้ืนผิว      
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  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
 

เคร่ืองมือ อุณหภูมิ ภายใน มจธ. มหาวทิยาลยัอ่ืน หน่วยงานราชการ
ภายนอก มจธ. 

หน่วยงาน
เอกชน 

คดิเป็นเงนิ 
(บาท) 

ห้องปฏิบัติการวสัดุเชิงประกอบ (712A) 

 1. เคร่ือง Hot press  150 บ. x….....ชม. 200 บ. x ….....ชม. 300 บ. x.…....ชม. 500 บ. x ..…...ชม.  

 2. เคร่ือง Two-roll mill  100 บ. x …...ชม. 150 บ. x …....ชม. 250 บ. x .…...ชม. 300 บ. x …....ชม.  

ห้องปฏิบัติการทดสอบวสัดุพอลิเมอร์ (712B) 
1. เคร่ือง Universal Testing Machine 200 บ. x….....ชม. 300 บ. x ….ชม. 500 บ. x ........ ชุด 800 บ. x ...... ชุด  

ห้องปฏิบัติการวศิวกรรมพืน้ผวิ (714) 

1. เคร่ืองไตรโบมิเตอร์ 
1.1 วดัค่าสมัประสิทธ์ิความเสียดทาน  

อุณหภูมิห้อง 100 บ.x..…....ช้ิน 350 บ.x ….......ช้ิน 400 บ.x …......ช้ิน 500 บ.x….....ช้ิน  

อุณหภูมิสูง* 200 บ.x ..…...ช้ิน 500 บ.x….…...ช้ิน 600 บ.x.. .…...ช้ิน 800 บ.x …....ช้ิน  

1.2 ทดสอบการสึกหรอ (ต่อชัว่โมง) 
อุณหภูมิห้อง 100 บ.x ..…...ชม. 350 บ.x .……..ชม. 400 บ.x…......ชม. 500 บ.x .......ชม.  

อุณหภูมิสูง* 200 บ.x ….....ชม. 500 บ.x ……...ชม. 600 บ.x……...ชม. 800 บ.x.…...ชม.  

*ค่าเปิดเคร่ืองส าหรับทดสอบท่ีอุณหภูมิสูง 1,000 บาท 1,700 บาท 2,200 บาท 3,200 บาท  

2. เคร่ืองทดสอบความแขง็แบบจุลภาค (5 ต  าแหน่ง/ช้ิน) 100 บ.x….....ช้ิน 200 บ.x ……...ช้ิน 400 บ.x …......ช้ิน 600 บ.x .…...ช้ิน  

3. เคร่ืองตรวจสอบความหนา   (3 ต  าแหน่ง/ช้ิน) 
   กรณีใชก้ลอ้งจุลทรรศน์เพิ่มช้ินงานละ 50 บาทต่อ 3 ภาพ 

200 บ.x .…...ช้ิน 300 บ.x ……...ช้ิน 500 บ.x ...…...ช้ิน 700 บ.x. …...ช้ิน  

4. เคร่ือง Impact Tester  - 100 บ. x ...... ชุด 200 บ.  x ..….. ชุด 300 บ. x ….. ชุด  

5. เคร่ือง Hardness Tester  (Shore,  5 ต  าแหน่ง/ช้ิน) - 100 บ. x ...... ชุด 200 บ. x …......ชุด 300 บ. x ….. ชุด  

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน  
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