
 
 
 

 
 

ประกาศคณะอตุสาหกรรมอาหาร 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

เรื่อง อตัราคา่ใชบ้ริการเครือ่งมือวทิยาศาสตร ์ของศนูยว์จิยัและพฒันาทางอตุสาหกรรมอาหาร 
พ.ศ. 2564 

.............................. 
    
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งให้บริการกับ
หน่วยงานภายในคณะ หน่วยงานภายในสถาบัน และหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้การปฏิบัติงานบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมอาหาร จึงขอประกาศอัตราค่าใช้บริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ 
 

ประกาศ ณ  วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล) 
                                                           คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร 
 



























 

หมายเหตุ  1. คาบริการการใชเครื่องมือคิดข้ันต่ำ 1 ชั่วโมง เศษของสวนชั่วโมงถัดไปคิดครึ่งชั่วโมง 
  2. วันและเวลาการใหบริการเครื่องมือวิเคราะห คือ ในวันทำการ วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 9.00 – 16.00 น. 

3. คาวัสดุสิ้นเปลือง จะคิดตามจำนวนที่ใชจริง โดยไมมีการหักสวนลด และสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
ราคาตลาด ตามตารางดังนี้ 
 

 
 

16เครื่องมือวิทยาศาสตร 16รายการ 
16ราคาตอช้ิน  

16(บาท) 

Differential Scanning 
Calorimeter (DSC) 

Standard aluminum crucible 40 ul 150 

Fourier Transform Infrared 

Spectrometer (FTIR) 

KBr 50 

Gas Chromatography 

Sample vial, screw top, headspace, clear, 10 ml 1630 

Sample vial, screw top, headspace, clear, 20 ml 1626 

Septum PTFE/Silicone for vial headspace 18 mm  1612 

Head space cap 18 mm magnetic 1650 

Sample vial 2 ml 169 

Cap screw PTFE for sample vial 2 ml 8 

High Performance – Liquid 

Chromatography (HPLC) 

Sample vial, amber glass 2 ml  9 

Preassembled cap and septa PTFE for sample 
vial 2 ml 

8 

Syringe disposable 3 ml 5 

Syringe filter, 13mm 0.22 um single-use 

(Nylon, PTFE, MixCellulose) 

5 

Syringe filter, 13mm 0.45 um single-use 

(Nylon, PTFE, MixCellulose) 

5 

Membrane filter, 47mm 0.22 um  

(Nylon, PTFE, MixCellulose) 

15 

Membrane filter, 47mm 0.45 um  

(Nylon, PTFE, MixCellulose) 

15 

Multimode Microplate 
reader 

96 well plate 20 



 

**4. กรณีเครื่อง 41Gas Chromatography หากมีการเปลี่ยนคอลัมน คิดคาวัสดุสิ้นเปลืองในการเปลี่ยน
คอลัมนครั้งละ 400 บาท และถาผูใชบริการนำคอลัมนมาเอง ลดราคา 10% จากคาบริการใชเครื่องมือ 
41**5. 41หากเครื่อง 41Gas Chromatography ผูใชบริการไมทำการฉีดตัวอยางตอเนื่องในระหวางขอใช
บริการ ผูใชบริการจะตองเสียคา Carrier gas วันละ 350 บาท 
41***6. กรณีเครื่อง HPLC ผูใชบริการตองเตรียม Column และ Mobile phase ที่ใชในการวิเคราะหมา
เอง กรณีใช Column ของหองปฏิบัติการจะคิดคาใชจายเพ่ิม 200 บาทตอวัน 
7. ผูเชี่ยวชาญใหคำปรึกษาการใชเครื่องมืออัตรา 500 บาทตอครั้ง (สำหรับหนวยงานภายนอกคณะ) ใน
กรณีท่ีผานการอบรบการใชงานครั้งแรกจากผูเชี่ยวชาญ และสามารถใชเครื่องมือไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ในครั้งถัดไปอนุญาตใหใชเครื่องมือไดโดยไมตองเสียคาใชจายผูเชี่ยวชาญ 
8. กรณีใชเครื่อง Spray dryer, เครื่อง Extruder และ 41เครื่องพาสเจอรไรซน้ำผลไม ผู เชี ่ยวชาญให
คำปรึกษาการใชเครื่องมืออัตรา 400 บาทตอครั้ง ( 41สำหรับหนวยงานภายนอกคณะ) 41และคาทำความ
สะอาดเครื่อง 400 บาทตอครั้ง (41สำหรับหนวยงานภายนอกคณะ)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

วิธีปฏิบัติ เรื่อง การใชเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีมีอัตราคาใชบริการของคณะอุตสาหกรรมอาหาร 
 

  ตามประกาศคณะอุตสาหกรรมอาหาร เรื่อง อัตราคาใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรของศูนยวิจัยและพัฒนา
ทางอ ุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ ว ันท่ี 20 ธ ันวาคม พ.ศ. 2564 ห องปฏ ิบ ัต ิการกลาง 
จึงกำหนดวิธ ีปฏ ิบ ัต ิในการใชเคร ื ่องม ือว ิทยาศาสตรท ี ่ม ีอ ัตราคาใช บร ิการของคณะอุตสาหกรรมอาหาร 
ทุกอาคาร ของนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะอุตสาหกรรมอาหาร พรอมแนบรายการเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มี
อัตราคาใชบริการและรายการคาวัสดุสิ้นเปลือง ดังนี้ 
 

นักศึกษา/บุคลากร ดูประกาศเรื่องอัตราคาใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร  
ของศูนยวิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2564 

 
นักศึกษา/บุคลากร ดาวนโหลดแบบฟอรมท่ีงานบริการของศูนยวิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร  

หนาเว็บไซตของคณะ 31http://foodindustry.kmitl.ac.th/th  
หรือ รับแบบฟอรมท่ีชั้น 6 หอง AI-601 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมอาหาร 

และเขียนรายละเอียดการขอรบับริการใหครบถวน 
 

สงแบบฟอรมการขอรับบริการท่ีกรอกรายละเอียดครบถวนแลวท่ี คุณรัตนสุดา ชูอำไพ  
ทาง E-mail : foodinnopolis@kmitl.ac.th หรือนำสงดวยตนเอง  

พรอมรับสำเนาแบบฟอรมการขอรับบริการ 
 

นักศึกษา/บุคลากร ทำการจองเครื่องมือผานระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตรหนาเว็บไซตของคณะ  
(สวนงานบริการ Online) พรอมแนบสำเนาเอกสารขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร 

 
นักวิทยาศาสตรผูรับผิดชอบดำเนินการอบรมวิธีการใชงานและดูแลการใชงานของนักศึกษา/บุคลากร 

จนดำเนินการเสร็จสิ้น 
 

นักวิทยาศาสตรสงใบแจงคาบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ี คุณรัตนสุดา ชูอำไพ  
เพ่ือออกใบแจงหนี้ใหนักศึกษา/บุคลากร 

 
นักศึกษา/บุคลากร ดำเนินการชำระคาบริการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 

 
สิ้นสุดการบริการ 

 

http://foodindustry.kmitl.ac.th/th%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%206
http://foodindustry.kmitl.ac.th/th%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%206
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