
แบบส ำรวจเครื่องมือ/อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติกำรและอัตรำ ค่ำบริกำรของ

ภำควิชำ  ที่ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก 
 

ภาควชิาวิศวกรรมเคม ี

ล าดับ ชื่อ / รายละเอียดเครื่องมือ 
หรือรายการให้บริการด้านวิชาการ 

อัตราค่าบริการ บาทต่อชั่วโมง 
หน่วยงาน
ภายนอก 

หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

หน่วยงาน
ภายใน
คณะ 

 
1 

 
Differential Scanning Calorimete 
(DSC) 

300 บาท/ 
ชั่วโมง 

210 บาท/ 
ช ั่วโมง 

180 บาท/ 
ช ั่วโมง 

 
 

2 

Thermo gravimetric Analyzer(TGA) 
Differential thermal analyzer(DTA) 

300 บาท/ 
ช ั่วโมง 

210 บาท/ 
ช ั่วโมง 

180 บาท/ 
ช ั่วโมง 

 
 

3 

Atomic Absorption 
Spectroscopy (โลหะสามารถ
วิเคราะห์Cu, Ni, Zn, Pb, Cd,Cr,Fe) 

40บาท/
ช ั่วโมง 

280 บาท/ 
ช ั่วโมง 

240 บาท/ 
ชั่วโมง 

 
4 

 
GC – FID , GC-TCD (ตัวอย ่าง 
เมทานอล,เอทานอล) 

40บาท/ 
ช ั่วโมง 

280 บาท/ 
ช ั่วโมง 

240 บาท/ 
ชั่วโมง 

 
5 

 
Bomb calorimeter  
(Solid/Liquid) ** 

50บาท/ 
ตัวอย ่าง 

350 บาท/ 
ตัวอย ่าง 

300 บาท/ 
ต ัวอย ่าง 

 
6 

 
UV-VIS Spectroscopy 

20บาท/ 
ชั่วโมง 

140 บาท/ 
ช ั่วโมง 

120 บาท/ 
ช ั่วโมง 

 
 

7 
เคร ่ืองวิเคราะห์อ ัตราการหลอมไหล 
ของพอลิเมอร ์(Melt Flow Indexer) 

20บาท/ 
ชั่วโมง 

140 บาท/ 
ช ั่วโมง 

120 บาท/ 
ช ั่วโมง 

 
8 

 
Falling Ball Viscometer 

100 บาท/ 
ตัวอย่าง 

100 บาท/ 
ต ัวอย ่าง 

100 บาท/ 
ต ัวอย่าง 

 
9 

 
ชดุร ่อนสาร(Analytical Sieve 
Shaker) 

20บาท/ 
คร ั้ง 

200 บาท/ 
คร ั้ง 

200 บาท/ 
ครั้ง 

 
10 

 
เตาเผาไฟฟ้าอ ุณหภูมิสูง (ไม่เกิน 
1000 ๐C) 

200 บาท/ 
ชั่วโมง 

140 บาท/ 
ช ั่วโมง 

120 บาท/ 
ช ั่วโมง 

 
11 

 
หม้อนึ่งฆ ่าเชื่อ (Auto Clave) 

50 บาท/ 
ช ั่วโมง 

50 บาท/ 
ช ั่วโมง 

50 บาท/ 
ช ั่วโมง 

 
12 

 
Incubator  (ตู้บ่มเชื้อ) 50 บาท/ 

ช ั่วโมง 
50 บาท/ 
ช ั่วโมง 

50 บาท/ 
ช ั่วโมง 



ล าดับ ชื่อ / รายละเอียดเครื่องมือ 
หรือรายการให้บริการด้านวิชาการ 

อัตราค่าบริการ บาทต่อชั่วโมง 
หน่วยงาน
ภายนอก 

หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

หน่วยงาน
ภายใน
คณะ 

 
13 

 
Tensile** 

200 บาท/ 
ชั่วโมง 

140 บาท/ 
ช ั่วโมง 

120 บาท/ 
ช ั่วโมง 

 
14 

 
Dynamic Mechanical 
Analyzer ( DMA)** 

300 บาท/ 
ชั่วโมง 

210 บาท/ 
ช ั่วโมง 

180 บาท/ 
ชั่วโมง 

 
15 

 
เคร ื่องวิเคราะหพ ื้นทีผ่ิวละร ูพรนุของ 
วสัดุ** (Surface Analysis) 

2,500 บาท/ 
ต ัวอย่าง 

1,750 
บาท/ 

ต ัวอย ่าง 

1,500 
บาท/ 

ต ัวอย ่าง 
 

16 

 
Supercritical Fluid Extraction 
(SFX)** 

300 บาท/ 
ช ั่วโมง 

210 บาท/ 
ช ั่วโมง 

180 บาท/ 
ช ั่วโมง 

 
หมายเหต ุ   อัตราค่าใช้บริการข้างต้นเป็นอัตราที่ไม่รวมค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบ  
                   เช่น Pan แคปซูน ไนโตรเจนเจนเหลว สารมาตรฐานในการวิเคราะห์ 

  **เครื่องมือวิเคราะห์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างซ่อมแซมยังไมส่ามารถใช้งานได้ 

 
ติดต่อใช้อุปกรณ์ที่ : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์  043-362-240 Fax. 043-362-240 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบส ำรวจเครื่องมือ/อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติกำรและอัตรำ ค่ำบริกำรของ

ภำควิชำ  ที่ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก 

ภาคว ิชาว ิศวกรรมไฟฟ้า 

ล าดับ ชื่อ / รายละเอียดเครื่องมือ 
หรือรายการให้บริการด้านวิชาการ 

อัตราค่าบริการ  

1 การทดสอบกราวนด์ของอาคาร 1,200 
2 การทดสอบการเป็นฉนวนของอ ุปกรณ์ไฟฟ้า 1,200 
3 การทดสอบล ูกดว้ยไฟฟ ้า 22 kv 1,200 
4 การทดสอบ Lightning arrestor 1,200 
5 การทดสอบ KKV Capacitor 1,200 
6 การทดสอบ HV Diode 1,200 
7 การทดสอบความเป  นฉนวนของนามนหม ้อ 

แปลง 
1,200 

8 การแยกตะกอนของไบโอด ีเซลจาก HVDC 1,200 
9 การทดสอบ core loss ของหม้อแปลง 1,200 

 

ติดต่อใช้อุปกรณ์ที่ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  โทรศัพท์ 043-202-353  
Fax. 043-202-836 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบส ำรวจเครื่องมือ/อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติกำรและอัตรำ ค่ำบริกำรของ

ภำควิชำ  ที่ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก 

ภาคว ิชาวิศวกรรมเกษตร 

ล าดับ ชื่อ / รายละเอียดเครื่องมือ 
หรือรายการให้บริการด้านวิชาการ 

อัตราค่าบริการ  

1 เคร ื่อง    Universal    Festing    Machine 
(UTM) 

- 
2 เครื่องอบลดความชน - 
3 เคร ื่องหาค่าความร ้อนของว ัสด ุเชื้อเพลิง - 
4 หอ้งเย  น - 
5 รถแทรกเตอร์ - 
6 ชุดทดสอบค ุณภาพข ้าวเปล ือก - 

 

ติดต่อใช้อุปกรณ์ที่ : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์  043-362-148 Fax. 043-362-149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบส ำรวจเครื่องมือ/อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติกำรและอัตรำ ค่ำบริกำรของ

ภำควิชำ  ที่ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก 

ภาควชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

ล าดับ ชื่อ / รายละเอียดเครื่องมือ 
หรือรายการให้บริการด้านวิชาการ 

อัตราค่าบริการ  

1 D.O. Meter หน่วยงาน ภายนอก  
ขอความ อนุเคราะห์ 

ขอใช้  
ไม ่เคยเร ียกเก บ 

ค่าบริการ 

2 XRD 
3 TOC 
4 GC/TCD 
5 GC/ECD with Purge & Trap 
6 TKN Analyser 
7 Bomb Calorimeter 

8 Spectrophotometer 
9 อ ุปกรณ์ถ่ายภาพจากกล ้องจุลทรรศน์ - 

10 กลองจ ุลทรรศน์ - 
 

ติดต่อใช้อุปกรณ์ที่ : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์  043-202-571-2 Fax. 043-202-571-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบส ำรวจเครื่องมือ/อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติกำรและอัตรำ ค่ำบริกำรของ

ภำควิชำ  ที่ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก 

ภาควชิาวิศวกรรมเครือ่งกล 

ล าดับ ชื่อ / รายละเอียดเครื่องมือ 
หรือรายการให้บริการด้านวิชาการ 

อัตราค่าบริการ บาทต่อชั่วโมง 
หน่วยงาน
ภายใน
คณะ 

หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

หน่วยงาน
ภายนอก 

 อ ัตราค ่าบริการหาค่าพลังงานความร ้อน 
Machine Test  :  lKA C5000 Bomb Calorimeter 
Standard Test  :  ASTM D240 
Sample Test    :  Solid and Liquid 
Limit  Test       :    40,000 cal/g (Gross Heat Combustion Value ) 
 

1 กรณ ีทดสอบ 1 ต ัวอย่าง ( 3 ชั่วโมง ) 
และไม่ต้องการค่า Calibrate Benzoic 
Acid 

1,100 1,500 2,000 

2 กรณ ีทดสอบ 1 ต ัวอย่าง ( 3 ชั่วโมง ) 
และต้องการค่า Calibrate Benzoic 
Acid 

1,500 2,000 2,500 

 อ ัตราค ่าบริการหาค่าความหนืด 
Machine Test  :  Grant GR150 (D445-D20L) 
 Standard Test  :  ASTM D445 

Limit  Test       :    0.5-100000 cSt 
Kinematic viscosity at 40oC 
 

1 อัตราค ่าบริการทดสอบหาค ่า ความ
หน ืดของน้ าม ันหร ือของเหลวต่อ 1 
ตัวอย่าง 

350 550 800 

 

 

 

 

 



ล าดับ ชื่อ / รายละเอียดเครื่องมือ 
หรือรายการให้บริการด้านวิชาการ 

อัตราค่าบริการ บาทต่อชั่วโมง 
หน่วยงาน
ภายในคณะ 

หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

หน่วยงาน
ภายนอก 

 อ ัตราคาบริการสอบเทียบเครือ่งมือวัดสาขาความดนั 
 Reference Standard :  Dead Weight Tester  
Standard Method  :  DKD R 6-1 
Range    :    up to 1200 bar (Hydraulic) 

                   up to 25 bar (Pneumatic) 

1   Pressure Gauge ( Class >0.6% ) 400 450 500 
 

2 
Pressure Transducer (Class > 
0.6% ), Pressure Recorder 

850 900 950 

 

3 
Std. Test Gauge,Pressure 
Calibrator, Pressure Transducer   ( 
Class > 0.6% ) 

1,100 1,150 1,200 

 หมายเหตุ : ราคา/Range 
 อัตราค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดสาขาอุณหภูมิ 

Reference Standard :  Data Acuisition & Switching Unit With K Type 
Thermocouple  
 Standard Method  :  G-20 (TISI) 
Range :  -20 to 250oC 

 
1 Freezer, Refrigerator,Incubator, 

Hot Air Oven ( 9 sensor ) 
1,200 1,250 1,300 

 
2 Freezer, Refrigerator,Incubator, 

Hot Air Oven ( 10 – 19 sensor ) 
2,900 2,950 3,000 

 หมายเหตุ  :   
- ราคา / จ ุดสอบเทียบ , ค่าบร ิการสอบเทียบนอกสถานท่ี วันจนัทร ์ – ศ ุกร ์ราคา 2,500 
บาท 

- วันเสาร ์– อาท ิตย์ และว ันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 3,500 บาท 
 อ ัตราคาบริการสอบเทียบเครือ่งมือวัดสาขาอุณหภูมิ 

Reference Standard :  Secondary – PRT with indicator  
Standard Method  :  Comparison with thermometer standard 
Range       :    -10 to 300oC 

1 A / D Thermometer 500 550 600 

ติดต่อใช้อุปกรณ์ที่ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
123 ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 16 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 
โทรศัพท์ 043-202845  Fax. 043-202849 



ภาควชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ล าดับ ชื่อ / รายละเอียดเครื่องมือ 

หรือรายการให้บริการด้านวิชาการ 

อัตราค่าบริการ  

1 การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล  

 1.1 การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง CNC Wire Cut 
      - Al, Al-alloy 
      - Steel, Alloy steel 

 
0.3 บาท/ตร.มิลลิเมตร 
0.5 บาท/ตร.มิลลิเมตร 

 1.2 การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง CNC Milling Machine 300 บาท/ซม. 

 1.3 การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องTurret Milling Machine 300 บาท/ซม. 

 1.4 การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องUniversal Milling 
Machine 

300 บาท/ซม. 

 1.5 การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง 300 บาท/ซม. 

 1.6 การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจียรนัยราบ 500 บาท/ซม. 

2 การปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อน 
       - การชุบ 

- การอบอ่อน 
- การอบปกติ 

 
 

2,000 บาทต่อการเปิดเตา1ครั้ง 
2,000 บาทต่อการเปิดเตา1ครั้ง 
2,000 บาทต่อการเปิดเตา1ครั้ง 

3 การวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะ 
 - วัสดุ Fe, Al, Zn, Ni 

 
1,200 บาท/ชิ้นทดสอบ 

4 การวิเคราะห์ชิ้นงานด้วยกล้องจุลทรรศน์(Microscopy Digital USB 
Camera) 

300 บาท/ชิ้นทดสอบ 

5 5.1 การทดสอบวัสดุ 
- การทดสอบความแข งแบบบริเนลล์ 
- การทดสอบความแข งแบบร อคเวลล์ 
- การทดสอบความแข งแบบวิกเกอร์ส 
- การทดสอบการต้านแรงดึง 

หมายเหตุ : การทดสอบความแข งทดสอบ 3 จุด หากจุดทดสบเพ่ิม
คดเพ่ิมจุดละ 70 บาท 

 
300 บาท/ชิ้นทดสอบ 
300 บาท/ชิ้นทดสอบ 
300 บาท/ชิ้นทดสอบ 
500 บาท/ชิ้นทดสอบ 

 

6 6.1 การเตรียมชิ้นงาน 
- การเตรียมชิ้นงานทดสอบความแข งแบบบริเนลล์ กัดปาก

และเจียรนัย 
- การเตรียมชิ้นงานทดสอบความแข งแบบร อคเวลล์ กัดปากและ
เจียรนัย 

 
500 บาท/ชิ้นทดสอบ 

 
500 บาท/ชิ้นทดสอบ 

 



ล าดับ ชื่อ / รายละเอียดเครื่องมือ 
หรือรายการให้บริการด้านวิชาการ 

อัตราค่าบริการ  

 6.2 การเตรียมชิ้นงานทดสอบแรงดึง 
- ชิ้นงานมีความหนา 3-10 ม.ม. 
- ชิ้นงานมีความหนา 3-10 ม.ม.(มีแนวเชื่อม) 
- ชิ้นงานมีความหนา 10-20 ม.ม. 
- ชิ้นงานมีความหนา 10-20 ม.ม. (มีแนวเชื่อม) 
- ชิ้นงานมีความหนา 20-40 ม.ม. 

     - ชิ้นงานมีความหนา 20-40 ม.ม. (มีแนวเชื่อม) 

 
300 บาท/ชิ้นทดสอบ 
500 บาท/ชิ้นทดสอบ 
400 บาท/ชิ้นทดสอบ 
500 บาท/ชิ้นทดสอบ 
700 บาท/ชิ้นทดสอบ 
800 บาท/ชิ้นทดสอบ 

 6.2 การเตรียมชิ้นงานเพ่ือวิเครื่องโครงสร้าง 
- โครงสร้างมหภาค (ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน) 
- โครงสร้างมจุลภาค (ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน) 

 
600-1,500 บาท/ชิ้นงาน 
600-1,500 บาท/ชิ้นงาน 

 หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมการตัดเตรียมและเจียรนัย 
 

ติดต่อใช้อุปกรณ์ที่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์  043-202097, 043-343-117 
 Fax. 043-343-117  Email :- Webmaster@en.kku.ac.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาควชิาวิศวกรรมโยธา 

ล าดับ ชื่อ / รายละเอียดเครื่องมือ 
หรือรายการให้บริการด้านวิชาการ 

หมาย
เหตุ 

อัตราค่าบริการ 

1 
 

 
 

การทดสอบด ิน   
1.1 พิกัด Atterberg (Atterberg Limits)  400 

- พิกัดเหลว (Liquid Limit)   
- พิกัดพลาสต ิก (Plastic Limit)   
- Shrinkage Limit (SL)  350 
- Natural Mositure Content (MC)  150 

1.2 การบดอัดดิน (Compaction test)   

- แบบมาตรฐาน (Standard Compaction) 3 600 
- แบบดัดแปลง (Modified Compaction) 3 700 

1.3 การทดสอบ CBR (CBR Test)   
-    ทดสอบในหอ้งปฏิบัติการ(Laboratory Test) 1,3 600 
- ทดสอบในสนาม (Field Test) 2,3 700 

1.4     ความหนาแน่นของดินในสนาม(Field Density Test) หล ุมละ 1,2 300 
1.5 การทดสอบการกระจายขนาดของเม ดด ินโดย การร ่อนผ ่านตะแกรง
(Sieve Analysis) 

 500 

1.6 การวิเคราะห์โดยใช้ไฮโดรมิเตอร์หาการกระจายขนาดของเม  ดดิน 
(Hydrometer Analysis) 

 700 

1.7 Double Hydrometer Analysis  1,500 
1.8 ปร ิมาณความชื้น (Moisture Content)  150 
1.9 ความถ ่วงจาเพาะของเม ดดิน(Specific Gravity)  450 

1.10 การทดสอบการซึมผ่านของดิน(Permeabiltiy Test)  550 
1.11 การทดสอบหาความหนาแน่นของมวลดิน(Bulk Density)  450 
1.12 การทดสอบการอัดตัวคายน้ า(Consolidation Test)  
      ต่อน้ าหนกั 1ค่า 

4,8 1,000 

1.13 การทดสอบ Pin Hole (Dispersive Soil) 4,9 800 
1.14 การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง (Direct  Shear Test) (3 samples) 4,8 1,500 
1.15 การทดสอบก าลังอัดแกนเดียว(Unconfined Compression Test) 4,8 400 

 

 

 

 

 



ล าดับ ชื่อ / รายละเอียดเครื่องมือ 
หรือรายการให้บริการด้านวิชาการ 

หมายเหตุ อัตราค่าบริการ 

 1.16 การทดสอบก าลังอัดสามแกน(Triaxial Compression) 
       (3 samples) 

  

      -ตัวอย่างไม้อัดตัวและไม้ระบายน้ า (Unconsolidated - 
Undrained Test)(3 samples) 

4,8     1,800 

       - ตัวอย่างอัดตัวและไม้ระบายน้ า (Consolidated- Undrained 
Test) (3 samples) 

4,8     4,500 

1.16 การทดสอบก าลังอัดสามแกน(Triaxial Compression) 
       (3 samples) 

  

       -    ตัวอย ่างอ ัดตัวและระบายน้ า(Consolidated- Drained Test) 
(3 samples) 

4,8     9,000 

1.17a เจาะล ึกไม่เกิน 10 เมตร   

- ค ่าเจาะสำรวจ หล ุมละ  3,500.00 
- ค ่าทดสอบ ตัวอย ่างด ินเหมาจ ่าย ต่อหลุมสำรวจ  5,000.00 

-  ค่าดำเนินการออกสนามของเจ้าหน้าทีต่่อหลุมส ารวจ 10 3,000-4,000 

- ค่าเตร ียมรายงานโดยวิศวกร(น้ ามันเติมเครื่องเจาะจัดเตร ียมโดย
ผ ู้ขอรบับรกิาร 

11 7,000.00 

1.17b เจาะล ึกไม่เกิน 20 เมตร   

- ค ่าเจาะสำรวจ หล ุมละ  5,000.00 
- ค ่าทดสอบ ตัวอย ่างดินเหมาจ่าย ต่อหลุมส ารวจ  5,000.00 

-  ค่าดำเนินการออกสนามของเจ้าหน้าที่ต่อหลุมส ารวจ 10 6,000-8,000 

- ค ่าเตร ียมรายงานโดยวิศวกร(น้ าม ันเติมเครื่องเจาะจ ัดเตร ียมโดย
ผ ู้ขอร ับบร ิการ) 

11 7,000 

1.18 การทดสอบการรับน้ าหนักแบบใช้จาน (Plate Load Test)   

1.18a) ทดสอบตาม ASTM   

- ค ่าทดสอบจ ุดละ  4,000 
- ค ่าดำเนินการออกสนามของเจ ้าหน ้าที ่ต่อจ ุดทดสอบ 12 3,000-3,800 

- ค่าเตร ียมรายงานโดยว ิศวกร 13 3,000 
1.18b) ทดสอบตาม มยธ.   

- ค่าทดสอบจ ุดละ  4,500 

- ค ่าดำเนินการออกสนามของเจ ้าหน ้าที ่ต่อจ ุดทดสอบ 12 3,000-3,800 

- ค่าเตร ียมรายงานโดยว ิศวกร 13 3,000 



ล าดับ ชื่อ / รายละเอียดเครื่องมือ 
หรือรายการให้บริการด้านวิชาการ 

หมายเหตุ อัตราค่าบริการ 

 1.19 การทดสอบน้ าหน ักบรรท ุกของเสาเข  ม (Pile-Load Test)   

1.19a)  ทดสอบตาม ASTM, มยธ., วสท. (Standard Loading)   

- ค ่าทดสอบจ ุดละ  6,000 
- ค ่าดำเนินการออกสนามของเจ ้าหน ้าที ่ต่อจ ุดทดสอบ 14 9,000-11,400 

- ค่าเตร ียมรายงานโดยว ิศวกร 16 5,000.00 
1.19b)  ทดสอบตาม ASTM, มยธ., วสท. (Cyclic Loading)   

- ค่าทดสอบจ ุดละ  8,000 

- ค ่าดำเนินการออกสนามของเจ ้าหน ้าที ่ต่อจ ุดทดสอบ 15 16,500-20,900 

- ค่าเตร ียมรายงานโดยว ิศวกร 16 5,000 
2 การทดสอบห ินและทราย   

2.1 การทดสอบความสะอาด   

- สารอินทร ีย์ในทราย (Organic  Impurity  Test)  350 

- ด ินเหนียวในหินและทราย (Clay Lump)  400 

2.2  การทดสอบหาสัดส่วนขนาดคละหินและทราย (Gradation) โดย
การรอ่นผ ่านตะแกรง  Fineness Modulus (FM), Effective Size  
(ES), Coefficient of Uniformity (CU) เพ่ิมตวัอย่างละ 100 

  

2.3 การทดสอบความช ื้นของห ินและทราย  150 

2.4 การทดสอบหาความถ ่วงจำเพาะของหนิและทราย 
(Specific Gravity) 

 450 

2.5 การทดสอบหาการสึกกร่อนของหิน(Los Angles Abrasion Test)  700 

2.6 การทดสอบหาหน่วยน้ าหนักรวมของหนิและทราย 
(Bulk Unit Weight) 

  

- แบบหลวม  450 

- แบบกระท ุ ้งแน ่น  450 

2.7 Soundness Test   

- หนิ 1 2,200 

- ทราย 1 2,200 

2.8 Absorption Capacity  300 

2.9 Sand Equivalent Test  450 

2.10 Relative Density  450 

2.11 Flakiness Index 1 500 

2.12 Elongation Index 1 500 

2.13 Average Least Dimension 2 400 



ล าดับ ชื่อ / รายละเอียดเครื่องมือ 
หรือรายการให้บริการด้านวิชาการ 

หมายเหตุ อัตราค่าบริการ 

 2.14  Investigation of Lightweight Materials   

- ห ิน  3,500 

- ทราย  2,500 

2.15 การทดสอบกำลังอัดในแนวแกนของหนิทีเ่จาะมา 3 150 

2.16 การทดสอบหาค ่า Modulus of elasticity ในแนวแกนของ
หนิที ่เจาะมาโดยใช้ Strain Gage 

3 2,500 

2.17      การทดสอบหาค ่า Modulus of elasticity และ Poisson’s 
ratio ของห ินท ี่เจาะมาโดยใช้ Strain Gage 

3 3,000 

2.18 การทดสอบ Ultrasonic Test ของห ินทีเ่จาะมา 3 1,000 
หมายเหตุ : 
1 = จะต้องทาการทดสอบ Sieve Analysis รวมดว้ย 
2 = อาจจะต้องมีการทดสอบอย ่างอ ื่นร่วมด ้วย เพือ่น าผลท ี่ไดม้าใช ้ใน
การเตร ียม ต ัวอย ่าง / ว ิเคราะหผ์ล 

3   =   ไมร่วมค ่าตดัแต่งหร ือเตร ียมต ัวอย ่าง  400   บาท   / ตวัอย ่าง 

  

3 การทดสอบโลหะ   

3.1 แรงดง (Tension Test)   

-   เหล  กสำหรบัคอนกร ีตเสรมิเหล กและคอนกร ีตอัดแรง   

ขนาดเส ้นผ่าศ ูนย์กลาง 6 – 12 มม.  150 

ขนาดเส ้นผ ่าศ ูนย์กลาง 15 – 16 มม.  200 

ขนาดเส ้นผ ่าศ ูนย์กลาง 19 – 22 มม.  250 

ขนาดเส ้นผ ่าศ ูนย์กลาง 25 มม.  300 

ขนาดเส ้นผ่าศ ูนย์กลางใหญ่กว ่า 25 มม.  500 
- ลวดหร ือเคเบ ิ้ลร ับกำลังส ูง  500 

- โลหะผสมและเหล  กหล่อ  500 

- เหล  กร ูปพรรณชนิดต่างๆ 1 500 
3.2 การดัดงอเย  น (Cold Bend Test)  500 

3.3 แรงด ัด (Modulus of Rupture)  500 

3.4 แรงบ ิด (Torsion Test)  500 
3.5 ค ่า E Modulus  1,000 

3.6 การทดสอบนั่งร ้าน ช ุดละ  6,000 

3.7 ทดสอบสาค้ ายัน ต่อ 1 ต ัวอย่าง  1,000 
หมายเหต ุ

1 = จะต้องทำการข ึ้นร ูปตามอัตราค ่าธรรมเน ียมของโรงงานอุตสาหกรรม 



ล าดับ ชื่อ / รายละเอียดเครื่องมือ 
หรือรายการให้บริการด้านวิชาการ 

หมายเหตุ อัตราค่าบริการ 

4 การทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกร ีต   
4.1 แรงกด (Compression Test)   

- ทรงกระบอก  150 

- ล ูกบาสก์  100 

- คอนกร ีตบล  อค  250 

4.2 แรงดดั (Modulus of Rupture Test)  500 

4.3 แรงด ึงแยก (Splitting Tensile Test)                          500 
4.4   ทดสอบท่อคอนกร ีตตาม มอก.128-2549 ท่อนละ   

- ขนาดเส้นผ ่าศ ูนย์กลาง ต ั้งแต ่ 0.30 ม. ลงมา  1,800 
- ขนาดเส้นผ ่าศ ูนย์กลาง 0.60 ม  1,800 
- ขนาดเส้นผ ่าศ ูนย์กลาง 0.80 ม.  1,800 
- ขนาดเส้นผ ่าศ ูนย์กลาง 1.00 ม  1,800 
- ขนาดเส้นผ ่าศ ูนย์กลาง 1.20 ม.  2,000 
- ขนาดเส้นผ ่าศ ูนย์กลาง ตั้งแต่ 1.50 ม. ขึน้ ไป  3,000 

4.5 การออกแบบสวนผสมคอนกร ีต พร้อมรายงาน (Mixed Design)  6,000 

4.6   - กำลังอัดคอนกร ีตในบรเิวณทั่วไปโดยใช้ 1 ฆ้อนสมิทซ์ จ ุดละ                                                 500 
- กำลังอัดคอนกร ีตในบร ิเวณทีม่ ีผลกระทบ จากอัคคภีัย โดยใช ้

ฆ้อนสมทิซ์ จ ุดละ 

 1,000 

4.7 การทดสอบ Ultrasonic Test ของก้อนคอนกร ีต ต่อก้อน  1,000 

4.8 ทดสอบพ ื้นสำเร จร ูป ต่อ 1 แผ ่นทดสอบ 1 6,000 

4.9 ทดสอบเสาเข  ม ตาม มอก. 396-2549 ต ่อ1 เสาทดสอบ 1 10,000 
หมายเหต ุ

1   =   ทดสอบนอกสถานท่ี   ตอ้งจัดรถรับส่งวศิวกรและเจ้าหนา้ทีพ่ร้อมท้ังช าระเบี้ยเลี้ยง 
-  วิศวกร  1,500  –  2,000  บาท/วัน (ในและนอกเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น) 
- ผู้ช่วยวศิวกร/ช่างเทคนิค 1,000 – 1,200 บาท/วัน (ในและนอกเขต อ.เมอืง จ. ขอนแก่น) 

- เจ้าหนา้ที ่2 ท่านๆ ละ 500 – 700 บาท/คน/วัน (ในและนอกเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น) 
5 การทดสอบป ูนซีเมนต์   

5.1 ระยะเวลาการก ่อต ัวของซ ีเมนตเพสต์   

-    การก่อต ัวระยะต้น (Initial  Setting Time of Paste)  1,000 

-   การก่อต ัวระยะปลาย(Final Setting Time of Paste)  1,000 
 

 

 



ล าดับ ชื่อ / รายละเอียดเครื่องมือ 
หรือรายการให้บริการด้านวิชาการ 

หมาย
เหตุ 

อัตราค่าบริการ 

1 
 

 
 

การทดสอบด ิน   
1.1 พิกัด Atterberg (Atterberg Limits)  400 

- พิกัดเหลว (Liquid Limit)   
- พิกัดพลาสต ิก (Plastic Limit)   

6 การปรับคา่เคร ื่องม ือ (Calibration)   
6.1 ปรบัคา่เครื่องทดสอบคอนกร ีต 1 2,000 
6.2 ปรบัค ่าเครื่องด ึงลวด 1 2,000 
6.3 ปร ับค ่าเครื่องชั่งน้ าหนัก 1 1,000 
6.4  ปร ับค ่าเคร ื่องกดท ่อ ,Proving  ring, Dynanometer 1 2,000 
 6.5 ปรบัคา่ตุ้มน้ าหนัก   

- ขนาด 10 กก. ต ัวอย ่างละ 1 100 
- ขนาด 20 กก. ต ัวอย ่างละ                                1 100 

 6.6 ปรบัค ่าเครื่องว ัดความยาว 1 1,000 
7 การทดสอบไม ้   
  7.1 แรงกด (Compression Test)  300 
  7.2 แรงด ัด (Modulus of Rupture Test)  300 
  7.3 ความแข  งแรงผ ิว (Hardness Test)  300 
  7.4 แรงเฉอืนโดยตรง ตามเส้น  300 
  7.5 แรงด ึง  300 
8 การทดสอบอ ิฐและคอนกร ีตบล อค 

 

  
   8.1 ขนาดและความบดเบ ี้ยว  150 
 8.2 แรงกด (Compression Test)  250 

 8.3 แรงดัด (Modulus of Rupture Test)  250 

 8.4 ความช ื้น (Moisture)  150 

 8.5 ความดูดกล ืนน้ า  250 

9 การทดสอบ Asphalt   

 9.1 การทดสอบการทะลวง (Penetration Test) ของ Asphalt  500 

 9.2 การทดสอบความย ืด (Ductility) ของ Asphalt  500 

 9.3 การออกแบบ Asphaltic Concrete  5,000 

 9.4 การทดสอบการหล ุดออก (Stripping)  1,500 

 9.5 การคำนวณหาอัตราการโรย  2,500 

หมายเหต ุ 1 =  ทดสอบนอกสถานท่ี  ตอ้งจัดรถรับส่งวศิวกรและ เจ้าหน้าทีพ่ร้อมท้ังช าระเบีย้เลี้ยง โดย 
วิศวกร  1,500  –  2,000  บาท/วัน  (ในและนอกเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น)  ผู้ช่วยวศิวกร/ช่างเทคนคิ 1,000 – 1,200 

บาท/วัน (ในและนอกเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น)   เจ้าหนา้ที ่500 – 700 บาท/วัน (ในและนอกเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น) 



ล าดับ ชื่อ / รายละเอียดเครื่องมือ 
หรือรายการให้บริการด้านวิชาการ 

อัตราค่า 
บริการ 

เงื่อนไข 

10 บรกิารว ิชาการด้านสำรวจ   

 10.1ทำหม ุดควบคุมดว้ยเคร ื่องม ือจ ีพีเอส   

 - ค ่าดำเน ินการเบ ื้องต้น 20,000 จำนวน 1-3 หม ุด 

 - ค ่าดำเน ินการต่อหม ุดเพ่ิมเติม 8,500 ราคาต ่อหมดุ ทีเ่พ ิ่ม
จากแรก 

 10.2  ทำหม ุดควบคมุดว้ยกล้องสำรวจ แบบประมวลผลรวม 4,000 ราคาตอ่ว ัน 

 10.3 ทำหม ุดควบค ุมทางด่ิงกล้องระดับ 3,000 ราคาตอ่ว ัน 

 10.4 ตรวจสอบหร ือถา่ยค ่าระด ับ 3,000 ราคาตอ่ว ัน 

 10.5 รังวัดแผนที่ภ ูมิประเทศ   
 - ค ่าดำเนินการงานสนามเบ ื้องต้น 5,000  

 - ค ่าดำเนินการงานสนามต่อไร่ 100-2,000 ราคาต่อไร่(ขึน้อยู่กับ
ลักษณะของพืน้ท่ี) 

 - คำนวณหาปริมาตรดิน 5,000-10,000 เหมาจ ่าย 

 - คำนวณและเขียนแผนที่ 5,000-10,000 เหมาจ ่าย 

 หมายเหตุ ค ่า  print  แผนที ่ ข ึ้นอยูกั่บขนาดของกระดาษ เก บตามจริง อ ้างอ ิงจากร ้านค ้าท ั่วไป 
 10.6 ตรวจสอบหร ือหาพ ื้นที่ 4,000 ราคาตอ่ว ัน 

 10.7 ลงตำแหน่งและวางแนวก่อสร ้าง 4,000 ราคาตอ่ว ัน 

 10.8 ตรวจสอบหร ือหาทิศทางอะซิมัท ด้วยกล ้องเข  มท ิศ 
ตรวจสอบหร ือหาละติจ ูด ลองติจ ูด หร ือหา ทิศทางอะซิมัท
โดยการส่อง 

1,000 ราคาต่อแนว อ้างอิง 

 10.9 ดวงดาว / ดวงอาทิตย์  5,000 ราคาต ่อจ ุดหร ือ 
ต่อแนวอ้างอิง 

 10.10 ทำแผนท ี่จากภาพถ ่ายทางอากาศ/ ภาพถ่ายดาวเท ียม 25,000 ราคาต ่อโมเดล 

 10.11 ปรับเทียบเครื่องมือส ารวจ 500-5,000 ขึ้นอยู่กับชนิดของ
เครื่องมือ 

 หมายเหตุ  ราคาขา้งต้นนีไ้มร่วมเบี้ยเลี้ยงและค่าเชา่รถอัตราค่าบริการ (เบี้ยเลี้ยง) 
- วิศวกร 1,500 – 2,000 บาท/วัน (ในและนอกเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น) 
-  ผู้ช่วยวศิวกร/ช่างเทคนิค 1,000  –  1,200  บาท/วัน  (ในและนอกเขต อ.เมือง  จ.ขอนแก่น) 

- เจ้าหนา้ที ่500 – 700 บาท/วัน (ในและนอกเขต อ.เมือง จ.ขอนแกน่) 
ติดต่อใช้อุปกรณ์ที่ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  โทรศัพท์ : +043 202846 , 043 
202847 Fax : +66 43 202847 ต่อ 102. E-mail : encivil@kku.ac.th 


