
 

 

 

 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ 

เรื่อง อัตราคาบริการการใชงานเครื่องมือภายในศูนยบริการเครื่องมือวิเคราะหวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

        

           เพื่อใหการบริการเครื่องมือกลางของวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปนไปดวยความ

เรียบรอย 
 

           อาศ ัยอำนาจตามประกาศสถาบ ันเทคโนโลย ีพระจอมเกล า เจ าค ุณทหารลาดกระบัง                

เรื ่อง อัตราการใชบริการเครื่องมือกลางของสวนงาน ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับ      

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสวนงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสุ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงออกประกาศดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง เรื่อง อัตราการใชบริการ

เครื่องมือกลางวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขอ ๓ ในประกาศนี้ 

“บุคลากรวิทยาลัย” หมายความวา บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัสด ุ

“บุคลากรสถาบันหรือหนวยงานของรัฐ” หมายความวา พนักงานสถาบัน ขาราชการ ลูกจาง 

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน

อื่นของรัฐ ยกเวนบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ 

“หนวยงานเอกชน” หมายความวา หนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานของรัฐ 

“ศูนยเครื่องมือ” หมายความวา ศูนยบริการเครื่องมือวิเคราะหวัสดแุละนาโนเทคโนโลยี 

ขอ ๔ อัตราคาบริการการใชงานเครื่องมือภายในศูนยบริการเครื่องมือวิเคราะหวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ใหเปนไปตามบัญชีแนบทายประกาศน้ี 

ขอ ๕ การเก็บคาใชบริการและคาบำรุงสถาบันใหเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักบริหารงานวิจัย       

และนวัตกรรมพระจอมเกลาลาดกระบัง 

ขอ ๖ เงินที่ไดจากการใหบริการเครื่องมือภายในศูนยบริการเครื่องมือวิเคราะหวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  

ภายหลังหักคาบำรุงสถาบันตามขอ ๔ ใหเปนเงินรายไดของวิทยาลยัเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ 

ขอ ๗ ใหคณบดีเปนผู รักษาการตามประกาศนี ้และใหมีอำนาจออกหลักเกณฑใด ๆ ซึ่งไมขัดแยงกับ

ประกาศนี้ได พรอมใหมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ 
 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภู  ศรีสืบสาย) 

              คณบดี 
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บัญชีคาบริการการใชงานเครื ่องมือภายในศูนยบริการเครื ่องมือวิเคราะหวัสดุและนาโนเทคโนโลยีของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ  แนบทายประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เรื่อง อัตราคาบริการ

การใช  งานเคร ื ่องม ือภายในศ ูนย บร ิการเคร ื ่องม ือว ิ เคราะห ว ัสด ุและนาโนเทคโนโลยี ฉบ ับประกาศ   

ณ วันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

อัตราคาบริการการใชงานเครื่องมือภายในศนูยบริการเครื่องมือวิเคราะหวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
 

๑. กลองจุลทรรศนแรงอะตอม 

(Atomic Force Microscope)  

ย่ีหอ :  AFMWorkshop   รุน : TT – AFM 

รายการ หนวยราคา 

บุคลากรวิทยาลัย 
บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

คาใชบริการเคร่ืองมือ (บาท / ชั่วโมง) ๒๒๕ ๔๕๐ ๗๕๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ 

 

๒. กลองจุลทรรศนแรงอะตอม ความละเอยีดสูง 

(High Resolution Atomic Force Microscope) 

ย่ีหอ :  Seiko Instruments  รุน : SPI3800N / SPA400 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

คาใชบริการเคร่ืองมือ (บาท / ชั่วโมง) ๓๐๐ ๖๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

 

๓. เครื่องหมุนเหว่ียง 

(Centrifuge) 

ย่ีหอ : HERMLE   รุน : Z36HK 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกต ิ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

คาใชบริการเครื่องมือ (บาท / ชั่วโมง) ๗๕ ๑๕๐ ๒๕๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 
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๔. เครื่องวิเคราะหคุณสมบัติทางความรอนเชิงพลังงาน 

(Differential Scanning Calorimeter) 

ย่ีหอ : NETZSCH   รุน : DSC 3500 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

๑. คาใชบริการเครื่องมือ (บาท / ชั่วโมง) ๑๙๕ ๓๙๐ ๖๕๐ ๑,๓๐๐ ๘๐๐ ๑,๖๐๐ 

๒. คาวัสดุสิ้นเปลือง Al Pan 

(บาท / ตัวอยาง) 

๒๕๐ 

๓. คาทำความสะอาด 

หากปนเปอน 
๑๐๐ 

สำหรับบุคลากรสถาบัน หนวยงานของรัฐ และหนวยงานเอกชน หากใชงานเครื่องเกิน ๖๐ นาที คิดช่ัวโมงละ ๑๐๐ บาท / ตัวอยาง 

 

๕. เครื่องวัดการเรืองแสงสเปคโตรฟลูออโรมิเตอร 

(Fluorescence Spectrophotometer) 

ย่ีหอ : Horiba Scientific  รุน : FluoroMax+ Spectrofluorometer 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

คาใชบริการเครื่องมือ (บาท / ชั่วโมง) ๑๒๐ ๒๔๐ ๔๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๑,๖๐๐ 

 

๖. เครื่องฟูเรียรทรานฟอรมอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร 

(Fourier Transform Infrared Spectrophotometer) 

ย่ีหอ : PerkinElmer Scientific  รุน : Spectrum Two FT - IR Spectrometer 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

คาใชบริการเครื่องมือ (บาท / ชั่วโมง) ๓๐๐ ๖๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
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๗. เตาเผาอุณหภูมิสูง 

(Furnace Box) 

ย่ีหอ : Chavachote   รุน : L9/12P 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

คาใชบริการเครื่องมือ (บาท / ชั่วโมง) ๑๒๐ ๒๔๐ ๔๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๑,๖๐๐ 
 

 

๘. เตาเผาอุณหภูมิสูง แบบทอ 

(Furnace Tube) 

ย่ีหอ : Chavachote   รุน : Tube50/1009P 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

คาใชบริการเครื่องมือ (บาท / ชั่วโมง) ๑๓๕ ๒๗๐ ๔๕๐ ๙๐๐ ๙๐๐ ๑,๘๐๐ 

 

๙. เครื่องโครมาโทรกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 

(High Performance Liquid Chromatography) 

ย่ีหอ :  HITACHI    รุน : Chromaster 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

๑. คาใชบริการเครื่องมือ 

(บาท / ชั่วโมง) 

 

๑.๑ นำคอลัมนและ 

ตัวทำละลายมาเอง 
๑๕๐ ๓๐๐ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๑.๒ ใชบรกิารคอลัมน  

นำตัวทำละลายมาเอง 
๒๑๐ ๔๒๐ ๗๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ ๒,๘๐๐ 

๒. คาตัวทำละลาย (สารเคมี) บาท / ลิตร ๘๐๐ 

๓. คา Ultrapure Water บาท / ลิตร ๑๐๐ 
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๑๐.  เคร่ืองทดสอบความแข็งจุลภาค 

 (Micro Hardness) 

ย่ีหอ :  Shimadzu   รุน : HMV - 2T 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

คาใชบริการเครื่องมือ (บาท / ช่ัวโมง) ๑๖๕ ๓๓๐ ๕๕๐ ๑,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๒,๒๐๐ 

 

๑๑.  เคร่ืองวัดการกระจายตัวของขนาดอนุภาค 

 (Particle Analyzer) 

ย่ีหอ : Beckman Coulter  รุน : Delsa Nano C 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

๑. คาใชบริการเครื่องมือ 

(บาท / ชั่วโมง) 

 

๑.๑ โหมด Particle Sizing ๑๒๐ ๒๔๐ ๔๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๑,๖๐๐ 

๑.๒ โหมด Zeta Potential ๑๕๐ ๓๐๐ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

 

๑๒.  เคร่ืองบดและผสมสารแบบตัง้โตะ 

 (Planetary Ball Milling) 

ย่ีหอ :  MTI corporation   รุน : TMAX - XQM 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

คาใชบริการเครื่องมือ (บาท / ชั่วโมง) ๓๐ ๖๐ - 
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๑๓. เครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟา 

(Potentiostat) 

ย่ีหอ :  Metrohm Autolab  รุน : PGSTAT302N 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

๑. คาใชบริการเครื่องมือ 

บาท / ชั่วโมง 

 

๑.๑ นำขั้ว Reference และ 

Counter มาเอง 
๑๙๐ ๓๘๐ 

- 
๑.๒ ใชบริการข้ัว Reference ๒๙๐ ๕๘๐ 

๑.๓ ใชบริการข้ัว Counter ๒๙๐ ๕๘๐ 

๑.๔ ใชบริการทั้งข้ัว Reference 

และ Counter 
๓๙๐ ๗๘๐ 

 

๑๔. เคร่ืองรามานสเปกโทรมิเตอร 

(Raman Spectrometer) 

ย่ีหอ :  Thermo Scientific  รุน : DXR SmartRaman 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

คาใชบริการเครื่องมือ (บาท / ชั่วโมง) ๑๕๐ ๓๐๐ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

 

๑๕. เครื่องระเหยสารแบบหมนุ 

(Rotavapor) 

ย่ีหอ :  BUCHI    รุน : R - 100 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

คาใชบริการเครื่องมือ (บาท / ชั่วโมง) ๑๒๐ ๒๔๐ ๔๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๑,๖๐๐ 
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๑๖. เครื่องจำลองแสงอาทิตย 

(Solar Simulator) 

ย่ีหอ :  Solar Light   รุน : Xenon Lamp Power Supply Model XPS - 300 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

คาใชบริการเครื่องมือ (บาท / ช่ัวโมง) ๙๐ ๑๘๐ - 

 

๑๗. กลองจุลทรรศนสเตอริโอไมโครสโคป 

(Stereo Microscope) 

ย่ีหอ : Olympus   รุน : SZ61TR 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

คาใชบริการเครื่องมือ (บาท / ชั่วโมง) ๓๖ ๗๒ ๑๒๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๔๘๐ 

 

๑๘. เครื่องวิเคราะหพ้ืนท่ีผิวและรูพรุน 

(Surface Area and Pore Size Analyzer) 

ย่ีหอ : Quantachrome   รุน : Autosorb iQ – C – XR – XR - XR 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

๑. คาใชบริการเคร่ืองมือ 
(บาท / ชั่วโมง 

/ ตัวอยาง) 
๔๕ ๙๐ ๑๕๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๖๐๐ 

๒. Liquid nitrogen บาท / ครั้ง ๓๐๐ 

๓. Outgas บาท / ตัวอยาง ๕๐๐ 

 

 

 

 

 



 

-๘- 
 

๑๙. เครื่องวิเคราะหเชิงอณุหภูมิความรอน 

(Thermogravimetric Analysis) 

ย่ีหอ : NETZSCH   รุน : TG 209 F3 Tarsus 
 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

๑. คาใชบริการเครื่องมือ   

๑.๑ อุณหภูมิ ต่ำกวา  

๑๐ K/min 

(บาท / ชั่วโมง) 

๑๒๐ ๒๔๐ ๔๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๑,๖๐๐ 

๑.๒ อณุหภมู ิ๑๐ K/min ๑๐๕ ๒๑๐ ๓๕๐ ๗๐๐ ๗๐๐ ๑,๔๐๐ 

๑.๓ อณุหภมู ิ๒๐ K/min ๙๐ ๑๘๐ ๓๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๑,๒๐๐ 

๑.๔ อุณหภูมิ มากกวา  

๒๐ K/min 
๑๐๕ ๒๑๐ ๓๕๐ ๗๐๐ ๗๐๐ ๑,๔๐๐ 

๒. คายืม Crucible บาท / ครั้ง ๖๐๐ 

๓. คาทำความสะอาด 

หากปนเปอน 

บาท / 

ตัวอยาง 
๑๐๐ 

 

๒๐. กลองจุลทรรศนชนิดมองวัตถุจากดานบน 

(Upright Microscopes) 

ย่ีหอ : Olympus   รุน : BX43 
 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

คาใชบริการเครื่องมือ (บาท / ชั่วโมง) ๙๐ ๑๘๐ ๓๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๑,๒๐๐ 

 

๒๑. เครื่องวัดสเปกตรัมของแสงในยานยูวี – วิส - เนียรไออาร 

(UV – Vis - NIR Spectrophotometer) 

ย่ีหอ : HITACHI   รุน : UH4150 
 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

คาใชบริการเครื่องมือ (บาท / ชั่วโมง) ๒๑๐ ๔๒๐ ๗๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ ๒,๘๐๐ 
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๒๒. เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง ชนดิลำแสงคู 

(Double Beam UV - Vis Spectrophotometer)  

ย่ีหอ : PG Instruments   รุน : T92+ Spectrophotometer 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกต ิ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

คาใชบริการเครื่องมือ (บาท / ชั่วโมง) ๑๒๐ ๒๔๐ ๔๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๑,๖๐๐ 

 

๒๓. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ชนิดลำแสงเดี่ยว 

(Single Beam UV – Vis Spectrophotometer) 

ย่ีหอ :  Thermo Scientific Orion  รุน : AquaMate 8000 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

คาใชบริการเครื่องมือ (บาท / ชั่วโมง) ๑๐๕ ๒๑๐ ๓๕๐ ๗๐๐ ๗๐๐ ๑,๔๐๐ 
 

 

๒๔. เคร่ืองวิเคราะหการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ 

(X - ray Diffractometer) 

ย่ีหอ :  Rigaku    รุน : SmartLab 

รายการ หนวยราคา 
บุคลากรวิทยาลัย 

บุคลากรสถาบันหรือ

หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชน 

ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา ปกติ นอกเวลา 

๑. คาใชบริการเครื่องมือ 

(บาท / ชั่วโมง ) 

 

๑.๑ โหมดปกต ิ ๒๗๐ ๕๔๐ ๙๐๐ ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ ๓,๖๐๐ 

๑.๒ โหมด In-situ temperature  

๑.๒.๑ อุณหภูมิ  

ต่ำกวา ๔๐๐ oC 
๓๐๐ ๖๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

๑.๒.๒ อุณหภูมิอยูในชวง 

๔๐๐ - ๘๐๐ oC 
๔๕๐ ๙๐๐ ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 

๑.๒.๓ อุณหภูมิ  

สูงกวา ๘๐๐ oC 
๖๐๐ ๑,๒๐๐ ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 

สำหรับโหมด In-situ temperature จะคิดคาบริการของโหมดปกติรวมดวย 
 
 

 

 

 

 



 

-๑๐- 
 

หมายเหตุ 
 

๑. ทางศูนยเคร่ืองมือไมมีบริการเตรียมตัวอยาง ทางผูใชบริการตองเตรียมตัวอยางมาเอง  

๒. กรณีที่ตองใชสารเคมีหรือตัวทำละลายเฉพาะสำหรับตัวอยาง ผูใชบริการตองเตรียมตัวทำละลายมาเอง  

ทางศูนยเคร่ืองมือจะไมมีบริการเตรียมสารเคมีหรอืตัวทำละลายให 

๓. หากเวลาที่ใชบริการมีเศษของชั่วโมงจะนับเพิ่มเปน ๑ ชั่วโมง เชน ทดสอบตัวอยางใชเวลา ๑ ชม. ๑๕ นาที 

จะคดิเปน ๒ ชั่วโมง  

๔. กรณีที่เจาหนาที่ไดดำเนินการทดสอบตัวอยางตามเงื่อนไขที ่แจงมาในใบคำรองขอทดสอบตัวอยางแลว  

และผู ใช บริการไดดำเนินการชำระคาบริการเป นที ่ เร ียบรอยแลว ทางศูนยเครื ่องม ือขอสงวนสิทธิ์ 

การเรียกรองขอเงินคืนของผูใชบริการในทุกกรณี  

๕. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดที่  

ศูนยบริการเคร่ืองมือวิเคราะหวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  

(Nanotechnology and Materials Analytical Instrument Service Unit: NMIS)  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

กรณีติดตอดวยตนเอง: ชั้น ๑ อาคารวิจัยนาโนเทคโนโลยีสิรินธร 

ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา ฯ 

กรุณาติดตอภายในวันและเวลาทำการ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วันจันทร – ศุกร 

(หยุดวันเสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) 

เว็บไซต : www.cmit.kmitl.ac.th 

อีเมล : nanoinstru@kmitl.ac.th 

เบอรติดตอ : ๐๒ – ๓๒๙ - ๘๐๐๐ ตอ ๓๑๐๘ และ ๓๑๒๑ 


