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รายการทดสอบ 

รายการที่ทดสอบ เคร่ืองมือที่ใช้ ขอบเขต ค่าบริการ (บาท/ช้ิน) 

1. ขึ้นรูปวสัดุพอลิเมอร์ เคร่ือง Hot press และ เคร่ือง Two-roll mill  2,500 บ. ต่อ 1 ชุดการทดสอบ 

2. ทดสอบแรงดึง (Tensile), แรงเฉือน (Shear) และแรงอดั (Compression) เคร่ือง Universal Testing Machine วสัดุพอลิเมอร์ 400 บาท 

3. วดัค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทาน (Friction Coefficient) 

เคร่ืองไตรโบมิเตอร์ 

อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 1 ชม.) 600 บาท 
อุณหภูมิสูง (ไม่เกิน 1 ชม.) 3,000 บาท 

4. ทดสอบการสึกหรอ (Wear) 
อุณหภูมิห้อง  600 บาท / ชัว่โมง 

อุณหภูมิสูง  3,000 บาท / ชัว่โมง 

5. การทดสอบความเหนียวการแตกหกั  
   (Fracture Toughness Testing)   

เคร่ือง Universal Hardness 
ค่าสัมประสิทธ์ิความทนทานต่อ
การแตกหกั (KIC ) 

1,000 บาท / จุด 

7. ทดสอบความแขง็แบบ Rockwell, Brinell และ Vicker 
เคร่ือง Universal Hardness,  Superficial 
Hardness และ Microhardness 

วสัดุโลหะ ขั้นต ่า 800 บาท 

8. ทดสอบความแขง็แบบ Shore เคร่ือง Durometer วสัดุพอลิเมอร์ 600 บาท 

9. ตรวจสอบความหนาผิวเคลือบ เคร่ือง Calo ความหนา 0.1 – 50 ไมโครเมตร 800 บาท 

10. ทดสอบแรงกระแทกของวสัดุ  เคร่ือง Impact 
วสัดุพอลิเมอร์ 600 บาท / ชุด 

วสัดุโลหะ 400 บาท 

11. ทดสอบความลา้ของวสัดุ เคร่ืองทดสอบความลา้  2,200 บาท / ชัว่โมง 

12. เตรียมช้ินงานเพ่ือตรวจสอบโครงสร้าง  
เคร่ืองตดัความเร็วสูง, เคร่ืองขึ้นรูปตวัเรือน, 
เคร่ืองขดัหยาบ/ขดัละเอียด, กรด 

 ขั้นต ่า 1,500 บาท 

13. วดัความหนืดของเหลว เคร่ืองวดัความหนืดของเหลว  1,400 บาท 
14. วดัความหนาแน่น เคร่ืองวดัความหนาแน่น  400 บาท 
15. ตูอ้บ 25 - 300oC   400 บาท / ชัว่โมง 
16. ทดสอบ Strain hardening และ Anisotropy เคร่ือง Universal Testing Machine  1,200 บาท 
17. ทดสอบความเรียบผิว (Roughness) เคร่ือง Roughness  1,000 บาท 
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รายการทดสอบ 

รายการที่ทดสอบ เคร่ืองมือที่ใช้ ขอบเขต ค่าบริการ (บาท/ช้ิน) 

19. การทดสอบการกดักร่อนดว้ยเทคนิค (Salt spray test และ Cyclic corrosion test) 

19.1 การทดสอบการกดักร่อนต่อไอเกลือ (Salt spray test) 

เคร่ือง Cyclic Corrosion Test, CCT  
(ยี่ห้อ ascott รุ่น CC450iP) 
ขนาดความจุภายใน 450 ลิตร 

 

ช่วงอุณหภูมิ 25 - 50 oC , อตัราการตกลง
ของละอองเกลือ 0.5 – 2.5 ml/ 80 cm2 / hr 

50 บาท / ชัว่โมง 

19.2 การทดสอบการกดักร่อนแบบรอบ-ความช้ืน  
(Cyclic corrosion test-Wetting) 

ช่วงอุณหภูมิ 25 - 70 oC  
ความช้ืนสมัพทัธ์์ 95 - 100%RH 

150 บาท / ชัว่โมง 

19.3 การทดสอบการกดักร่อนแบบรอบ-เป่าแห้ง  
(Cyclic corrosion test-Air drying) 

ช่วงอุณหภูมิ 25 - 70 oC  200 บาท / ชัว่โมง 

19.4 การทดสอบการกดักร่อนแบบรอบ-ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 
(Cyclic corrosion test-Controlled humidity) 

ช่วงอุณหภูมิ 35 - 60 oC  
ความช้ืนสมัพทัธ์์ 25 - 95%RH 

300 บาท / ชัว่โมง 

19.5 ค่าติดตั้งเคร่ือง (Set up)  1,000 บาท / งาน 
19.6 ค่าเตรียมตวัอยา่ง ขนาดมาตรฐาน 10X15 cm2  100 - 500 บาท / ช้ินงาน 
19.7 ค่ารูปถ่าย (ระหว่างทดสอบ)  50 บาท / รูป 
19.8 ค่ารายงานผลการทดสอบ  1,000 บาท / ฉบบั 
19.9 ค่าวิเคราะห์ผลการทดสอบ  100 บาท / ช้ินงาน 

 


