
 
 

รายการบริการทดสอบ / วิเคราะห์ตวัอย่าง  
 

ค าอธิบายอัตราการจัดเก็บ 
อัตรา  1  หมายถึง อัตราส าหรับบคุคลภายในคณะฯ  ทดสอบเอง 
อัตรา  2  หมายถึง อัตราส าหรับบคุคลภายในคณะฯ  เจ้าหน้าท่ีทดสอบให้  
อัตรา  3  หมายถึง อัตราส าหรับบคุคลภายนอกคณะฯ  
หมายเหตุ   อัตราที่ 1  หากมีการใช้วัสดุ สารเคมสีิ้นเปลือง  คิดราคาตามชนิดและปรมิาณที่ใช้  

 ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ   
ล าดับ รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ ระยะเวลาใน 

การทดสอบ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1 เครื่องวัดความขรุขระผิววัสด ุ

(Surface Roughness tester) 
- 70 300   ต่อตัวอย่าง 15 วันท าการ 

2 เครื่องทดสอบแบบเอนกประสงค ์
(Universal Testing Machine)          

- 100 200 ต่อตัวอย่าง 15 วันท าการ 

3 เครื่องวัดความแข็งผิวของวัสดุ  
(Micro-hardness Tester)       

- 100 250 ต่อตัวอย่าง ต่อ 5 
รอยกด 

15 วันท าการ 

4 เครื่องวัดขนาดอนุภาคของวัสดุ (Particle size)                        - 500 2,000 ต่อตัวอย่าง 15 วันท าการ 
5 เครื่องวัดความแข็งแรงของขนแปรงสีฟัน - 150 300 ต่อตัวอย่าง 30 วันท าการ 
6 เครื่องเปลีย่นแปลงอุณหภูมริ้อน-เย็น ชนิดเป็นจังหวะ 

(Thermocycling)  
(ใช้บริการไม่เกิน 24  ชั่วโมง โครงการละ 500 บาท)  

* ไม่ไห้
บริการ 

1,000 ต่อโครงการ  
   

10 วันท าการ 

 

 ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก    
ล าดับ รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ ระยะเวลาใน

การทดสอบ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1 การเตรียมเซลล์พื้นฐานส าหรับทดสอบ                                  - 300 500 ต่อตัวอย่าง 30 วันท าการ  
2 การทดสอบเซลล์โดยวิธี Agar diffusion test      - 5,200 7,500 ต่อตัวอย่าง 30 วันท าการ  
3 การทดสอบเซลล์โดยวิธี MTT cytotoxicity test                     - 5,200 7,500 ต่อตัวอย่าง 30 วันท าการ  
4 วิเคราะหส์ารแรงดันสูงด้วย HPLC 

 ค่าทดสอบ Standard 
 ค่าทดสอบตัวอยา่ง 

 
- 
- 

 
200 
100 

 
400 
600 

 
ต่อตัวอย่าง 
ต่อตัวอย่าง 

30 วันท าการ  

5 เครื่องสกัดน้ าออกจากเซลล ์(Lyophilizer)   - 100 200 ต่อขั้ว/ต่อวัน 30 วันท าการ  
6 เครื่องตรวจวดักลิ่นปากและลมหายใจมีกลิ่น 

(Halimeter)     
- 50 100 ต่อช่ัวโมง 30 วันท าการ  

7 การทดสอบสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพต่อเช้ือ   
 Streptococcus mutans 
 Streptococcus mutans 
 Candida  albicans                                 

 
** 
** 
** 

 
3,000 
3,000 
3,000 

 
4,000 
4,000 
4,000  

 
ต่อตัวอย่าง 
ต่อตัวอย่าง 
ต่อตัวอย่าง 

30 วันท าการ  

                  * หมายถึง  ในกรณีที่ใช้เครื่องเกิน  24 ชั่วโมง  คิดเหมาจ่ายโครงการละ 500  บาท          ** หมายถึง  ไม่ให้ทดสอบเอง   
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 ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค   
ล าดับ รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ ระยะเวลาใน

การทดสอบ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดสอ่งกราด (SEM) 

 รุ่น JSM  5410  LV 
300 500 1,000 ต่อช่ัวโมง 20 วันท าการ 

2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดสอ่งกราด (SEM)  
รุ่น JSM  6610  LV 

300 500 1,000 ต่อช่ัวโมง 20 วันท าการ 

3 วิเคราะห ์EDS        30 50 80 ต่อธาต ุ 20 วันท าการ 
4 ติด Stub            50 100 200 ต่อครั้งไมเ่กิน 3 Stubs 15 วันท าการ 
5 เครื่องท าแห้งตัวอย่าง ณ จุดวิกฤต (Critical Point Drier)     - 200 400 ต่อครั้ง 15 วันท าการ 
6 เครื่องฉาบผิวตัวอยา่งด้วยโลหะหนัก (Sputter/Carbon 

Coater)       
 Gold 
 Carbon 

 
 

100 
100 

 
 

100 
100 

 
 

300 
300 

 
 
ต่อครั้งไมเ่กิน 3 Stubs 
ต่อครั้ง/Stub 

15 วันท าการ 

7 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสอ่งผ่าน (TEM)  ** 700 1,500 ต่อช่ัวโมง  20 วันท าการ 
 

 หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย 
ล าดับ รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ ระยะเวลาใน

การทดสอบ อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 3 
1 เครื่องตัดช้ินตัวอย่าง (Micro Cutting Instrument) - 50 150 ต่อรอยตดั 30 วันท าการ 
2 วิเคราะหต์ัวอย่างด้วยเครื่อง AAS      

 ค่าทดสอบ Standard 
 ค่าบริการตัวอย่าง 

 
- 
- 

 
100 
30 

 
200 
60 

 
ต่อ 1 ธาตุ 
ต่อตัวอย่าง 

30 วันท าการ 

3 เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยระบบแก๊ส 
(Gas Chromatography)    
 ค่าทดสอบ Standard 
 ค่าบริการตัวอย่าง 

 
 
- 
- 

 
 

150 
50 

 
 

300 
100 

 
 
ต่อชนิดสารที่ทดสอบ
ต่อตัวอย่าง 

30 วันท าการ 

4 เครื่องวิเคราะห์ฟลูออไรด์ในสารละลาย 
(Fluoride  Ion Analyzer) 

- 200 400 ต่อตัวอย่าง 15 วันท าการ 

5 เครื่องวิเคราะห์ความหนาแน่นตัวอย่างแบบโทโมกราฟ 
(Micro CT Scan) รุ่น  Skyscan 1173 
 ค่าสแกนช้ินตัวอย่าง ประมวลผลและสรา้งภาพ 3 มิติ  
    (Scan- Recon- 3D Image) 
 ค่าวิเคราะห์ผลตัวอยา่งด้วย  Analyze Software  
    (Scan- Recon- Analyze)     

 
 

** 
 

** 

 
 

600 
 

1,000 

 
 

1,200 
 

2,500 

 
 
ต่อตัวอย่าง 
 
ต่อตัวอย่าง 

30 วันท าการ 

 
        ** หมายถึง  ไม่ให้ทดสอบเอง   
 
 
 
 


