
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่  642/2565) 

เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการใชบริการเคร่อืงมือและการเชาพ้ืนท่ีของโรงงานตนแบบเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

................................................................ 

เพื่อสนับสนุนการวิจัย และนําองคความรู ผลิตภัณฑอาหารตนแบบและนวัตกรรมที่เกี่ยวของมา

ใชในการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมอาหารเชิงพาณิชยเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศไทย 4.0 และเพ่ือ

สงเสริมและสนับสนุน SMEs และ OTOP ทางดานอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหเขาถึงเทคโนโลยีการ

ผลิตอาหารและสามารถผลิตอาหารที่เปนมาตรฐานและปลอดภัย ใหแก คณาจารย นักวิจัย บคุลากร นักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมถึงหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

และเพื่อใหการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใชบริการเครื่องมือ การจางเหมาและการเชาพื้นที่ของโรงงาน

ตนแบบเกษตรและอาหารเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37(1)และ(3)และ(5) แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2558 และขอ 14.2 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 

ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงงานตนแบบเกษตรและ

อาหาร ในการประชุมคร้ัง 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

การคลังและพสัดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมคร้ังที ่1/2565 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2565 จึงใหออก

ประกาศ ไวดังนี ้

ขอ 1 ประกาศนี ้ เรียกวา“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่      /2565) เรื ่อง อัตรา

ค  าธรรมเน ียมการใช บร ิการเคร ื ่ องม ือ และการเช าพ ื ้ นท ี ่ ของโรงงานต นแบบเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน” 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากออกประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศนี ้

 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

   “รองอธ ิการบดี” หมายความว  า  รองอธ ิการบดีฝ ายนว ัตกรรมและว ิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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“อัตราคาใชบริการ” หมายความวา คาใชบริการ วิเคราะห ทดสอบ ดวยเครื่องมือ 

“ตอวัน (5 ชั่วโมง)” หมายความวา การคิดอัตราคาบริการเหมารวมทั้งวัน ซึ่งกําหนดการ

ใหบริการเครื่องจักรสูงสุดตอวันนั้น ไมเกิน 5 ชั่วโมงติดตอกัน 

ขอ 4 อัตราคาธรรมเนียมการใชบรกิารเครื่องมือ และการเชาพื้นที่ของโรงงานตนแบบเกษตรและ

อาหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในบัญชีแนบทายประกาศนี้ 

ขอ 5 ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายมีอํานาจพิจารณาลดหยอนหรือยกเวน

คาธรรมเนียมการใชบริการ ไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ 6 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ กรณีที่มีปญหาในการตีความ

หรือมีปญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและใหคาํวินิจฉัยถือเปนที่สิ้นสุด 

 ประกาศ ณ วันที่  7  มีนาคม พ.ศ.2565 
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บัญชีแนบทาย  

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 642/2565) 

เร่ือง อัตราคาธรรมเนียมการใชบริการเครื่องมือ และการเชาพื้นที่ของอัตราคาใชบริการโรงงานตนแบบ 

เกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ลําดับ รายการ อัตราคาใชบริการ หนวย 

หมวดเครื่องจักรสําหรับการแปรรูป 

1 ตูอบแหงแบบลมรอน ขนาดใหญ* 300 บาท/ช่ัวโมง 

2 เครื่องทําแหงแบบพนฝอย (Spray Dryer)* 

- ตอชั่วโมง 800 บาท/ช่ัวโมง 

- ตอวัน (5 ชั่วโมง)**** 3,500 บาท/วัน 

3 เครื่องทอดแบบสุญญากาศ (Vacuum Fryer)* 

- ตอชั่วโมง 550 บาท/ช่ัวโมง 

- ตอวัน (5 ชั่วโมง)**** 2,500 บาท/วัน 

4 เครื่องฆาเชื้ออาหารเหลว (Pasteurizer)* 

- ตอชั่วโมง 600 บาท/ช่ัวโมง 

- ตอวัน (5 ชั่วโมง)**** 2,500 บาท/วัน 

5 เครื่องฆาเชื้อดวยความดันสูง (High Pressure)* 

- ตอชั่วโมง 2,500 บาท/ช่ัวโมง 

- ตอวัน (5 ชั่วโมง)**** 10,000 บาท/วัน 

6 เครื่องบดสมุนไพร ขนาดเลก็ 150 บาท/กิโลกรัม 

7 เครื่องบดสมุนไพร ขนาดกลาง 150 บาท/กิโลกรัม 

8 เครื่องผสมและเคลือบรสชาติ 250 บาท/ช่ัวโมง 

9 เครื่องอัดพอง ชนิดสกรูคู (Extruder Twin Screw) 

- ตอ 3 ชั่วโมง 13,000 บาท/ 3 ชั่วโมง 

10 เครื่องสกัดสารดวยคารบอนไดออกไซดแบบของไหลวิกฤติ ขนาด 1 ลิตร* 

- ตอชั่วโมง 500 บาท/ช่ัวโมง 

- ตอวัน (5 ชั่วโมง)**** 2,000 บาท/วัน 
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ลําดับ รายการ อัตราคาใชบริการ หนวย 

11 เครื่องสกัดสารดวยคารบอนไดออกไซดแบบของไหลวิกฤติ ขนาด 120 ลิตร* 

- ตอชั่วโมง 2,000 บาท/ชั่วโมง 

- ตอวัน (5 ชั่วโมง)**** 8,000 บาท/วัน 

12 แกสคารบอนไดออกไซด ขนาด 1.5 คิว** 1,000 บาท/ถัง 

13 แกสคารบอนไดออกไซด ขนาด 6 คิว** 1,200 บาท/ถัง 

14 เอทิลแอลกอฮอล 95% (Food Grade)** 100 บาท/ลิตร 

15 เครื่องสีขาว (ขั้นตํ่า 200 กิโลกรัม ขาวเปลือก)*** 4 บาท/กิโลกรัม 

หมวดเครื่องจักรสําหรับการบรรจุ 

16 
เครื่องบรรจุอาหารแหงระบบอัตโนมัติและ

ก่ึงอัตโนมัติ  
800 บาท/ช่ัวโมง 

17 เครื่องปดผนึกแบบสุญญากาศ/เติมแกส 300 บาท/ช่ัวโมง 

18 เครื่องบรรจุของเหลวหนืดแบบตั้งโตะ 300 บาท/ช่ัวโมง 

19 เครื่องบรรจุแบบแนวนอน 450 บาท/ช่ัวโมง 

20 เครื่องบรรจุของเหลวหนืดลงซองอัตโนมัติแบบซอง 350 บาท/ช่ัวโมง 

21 เครื่องปดผนึกถวยพลาสติกก่ึงอัตโนมัติ 400 บาท/ชั่วโมง 

22 เครื่องซีลแบบสายพาน แบบแนวนอน 150 บาท/ช่ัวโมง 

หมวดการบริการผลิตสินคา 

23 ใบเตยผง (ข้ันตํ่า 5 กิโลกรัม ผง)*** 2,800 บาท/งาน 

24 จิ้งหรีดผง (ขั้นตํ่า 25 กิโลกรัม ผง)*** 4,500 บาท/งาน 

25 กลวยผง (ขั้นตํ่า 3 กิโลกรัม ผง)*** 1,800 บาท/งาน 

26 เผือกและมันทอด (ขั้นตํ่า 500 กิโลกรัม)*** 21,000 บาท/งาน 

27 นํ้ายานางผง (ข้ันตํ่า 3 กิโลกรัม ผง)*** 5,500 บาท/งาน 

28 ไขแดงผง (ข้ันตํ่า 12 กิโลกรัม ผง)*** 3,500 บาท/งาน 

29 ไขขาวผง (ขั้นตํ่า 7 กิโลกรัม ผง)*** 3,500 บาท/งาน 

30 นํ้าผลไม HPP (ขั้นตํ่า 400 ขวด ขนาด 250 มล.)*** 7,500 บาท/งาน 
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หมายเหตุ :  1. *อัตราคาบริการกําหนดขั้นตํ่า 3 ชั่วโมง 

  2. **อัตราคาบริการอาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามราคากลาง 

3. ***อัตราคาบริการในการผลิตสินคาเปลี่ยนแปลงไดตาม TOR จางงานและผลิตภัณฑ 

4. ****กําหนดการใหบริการสูงสุดตอวันไมเกิน 5 ชั่วโมงติดตอกัน 

5. อัตราคาบริการเบื้องตน ไมรวมคาบรรจุภัณฑและวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองเพิ่มเติม ซึ่งผู

ขอใชบริการจะตองนํามาเอง 

อัตราคาใชบริการหองปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร (Food Analysis Laboratory) 
 

ลําดับ รายการ อัตราคาใชบริการ หนวย 

1 การวิเคราะหความชื้น 300  บาท/ตัวอยาง  

2 การวิเคราะหน้ําอิสระ 450  บาท/ตัวอยาง  

3 การวิเคราะหโปรตีน/ไนโตรเจน 550  บาท/ตัวอยาง  

4 การวิเคราะหเย่ือใยอาหาร (Crude Fiber) 850  บาท/ตัวอยาง  

5 การวิเคราะหไขมันรวม (Total Fat) 850  บาท/ตัวอยาง  

6 การวิเคราะหไขมันหยาบ (Crude Fat) 600  บาท/ตัวอยาง  

7 การวิเคราะหพลังงานแคลอรี่ 500  บาท/ตัวอยาง  

8 การวิเคราะหเถา 300  บาท/ตัวอยาง  

9 การวิเคราะหคาความเปนกรดดาง (pH) 100  บาท/ตัวอยาง  

10 ตูบมควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ 

- ตอวัน  5,000 บาท/วัน (24 ชั่วโมง) 

- ตอสัปดาห 8,000 บาท/สัปดาห 

- ตอเดือน 16,000 บาท/เดือน 

11 การหาอายุการเก็บรักษา (เริ่มตน)* 2,500 บาท/ตัวอยาง 

หมายเหตุ : 1. *อัตราคาบริการหาอายุการเก็บรักษาเปลี่ยนแปลงไดตาม TOR การวิเคราะห ระยะเวลาและ

ผลิตภัณฑ 
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อัตราคาใชบริการของเคร่ืองบรรจุและเครื่องแปรรูปของโรงงานตนแบบสําหรับแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรและผลิตภัณฑอาหาร ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

ลําดับ รายการ อัตราคาใชบริการ หนวย 

หมวดเครื่องจักรสําหรับการแปรรูป 

1 
เครื่องอบแหงภายใตสภาวะสุญญากาศ (Vacuum 

drying oven)  
1,000 บาท/วัน (8 ชั่วโมง) 

2 ตูอบแหงแบบลมรอน ขนาดเล็ก 200 บาท/ชั่วโมง 

3 
เครื่องอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศ (Microwave 

vacuum rotary dryer)* 
300 บาท/ชั่วโมง 

4 ตูแชแข็งแบบลมเย็น (Air blast freezer) 300 บาท/ชั่วโมง 

5 เคร่ืองทําแหงแบบเยือกแข็ง ระดับ pilot scale  10,000 บาท/วัน (24 ชั่วโมง) 

6 เคร่ืองอบแหงแบบลูกกลิ้ง (Twin drum dryer) 1,500 บาท/ชั่วโมง 

หมวดเครื่องจักรสําหรับการบรรจุ 

7 เคร่ืองพิมพพรอมแปะ (Print & Apply) 200 บาท/ชั่วโมง 

8 เคร่ืองบรรจุและปดผนึกแบบดัดแปลงบรรยากาศ  800 บาท/ชั่วโมง 

9 เคร่ืองปดผนึกดวยความรอนแบบตอเนื่อง  1,000 บาท/ชั่วโมง 

10 เคร่ืองปดผนึกแบบสุญญากาศ (Vacuum Seal) 500 บาท/ชั่วโมง 

11 เครื่องวิเคราะหและผสมกาซในบรรจุภัณฑแบบสุมตรวจ 

- ตัวอยางแรก 200 บาท/ตัวอยาง 

- ตัวอยางถัดไป 50 บาท/ตัวอยาง 

หมายเหตุ : 1. *อัตราคาบริการกําหนดขั้นตํ่า 3 ชั่วโมง 

  2. อัตราคาบรกิารขางตน ไมรวมคาบรรจุภัณฑเพ่ิมเติม ซึ่งผูขอใชบรกิารจะตองนํามาเอง 

............................................................ 
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