
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรบรกิำรตรวจวเิครำะหอ์ำยตุวัอยำ่งดว้ยวธิคีำรบ์อน-14 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

 
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต                                                  

 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) หรอื สทน. ไดใ้หบ้รกิารตรวจวเิคราะหอ์ายุดว้ยวธิคีารบ์อน-14 ใน

ตวัอยา่งทีม่คีารบ์อนเป็นองคป์ระกอบ เชน่ ตัวอยา่งถา่น ไม ้พที เศษผา้ เปลอืกหอย กระดกู และชิน้สว่นบางประเภทของพชืและ

สตัว ์เป็นตน้ การวเิคราะหอ์ายุนีเ้หมาะกบัตวัอยา่งทีเ่คยมชีวีติอยู ่ระหวา่ง 200 ถงึ 30,000 ปีทีแ่ลว้ เนือ่งจากเป็นการวเิคราะห์

แบบท าลายตวัอยา่ง (ผูรั้บบรกิารจะไม่สามารถขอรับตวัอยา่งคนืได)้ ปรมิาณทีใ่ชใ้นการวเิคราะหจ์งึมคีวามส าคัญ โดยปรมิาณ

ของตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวเิคราะหจ์ะแตกตา่งกนัตัง้แต ่10 กรัม ถงึ 500 กรัม ขึน้อยูก่ับชนดิของตวัอยา่ง โดยทั่วไปการตรวจ

วเิคราะหอ์ายดุว้ยวธิคีารบ์อน-14 อาศยัหลักการ เมือ่ส ิง่มชีวีติขณะทีม่ชีวีติอยูจ่ะมกีารแลกเปลีย่นแกส๊คารบ์อนไดออกไซดก์บั

สิง่แวดลอ้มตลอดเวลาท าใหป้รมิาณคารบ์อน-14 ในสิง่มชีวีติมคีา่คงทีแ่ละใกลเ้คยีงกับปรมิาณคารบ์อน-14 ในสิง่แวดลอ้มนัน้ ๆ 

แตเ่มือ่ส ิง่มชีวีติตายลง การรับคารบ์อน-14 จากสิง่แวดลอ้มนัน้จงึหยดุลงดว้ย และปรมิาณคารบ์อน-14 ทีส่ะสมอยูใ่นสิง่มชีวีติจะ

คอ่ย ๆ ลดลง ตามคา่ครึง่ชวีติ (5,730 ปี) หมายความวา่ทกุ ๆ 5,730 ปี ปรมิาณของคารบ์อน-14 ในซากพชืซากสตัว ์จะลดลง

ครึง่หนึง่ ดงันัน้เมือ่น าผลทีไ่ดจ้ากการตรวจวดัปรมิาณของคารบ์อน-14 ในตวัอยา่ง ไปค านวณตามกฎการสลายตวัของสาร

กมัมันตรังส ีเปรยีบเทยีบกบัสารมาตรฐาน ไดแ้ก ่กรดออกซาลกิ และ ANU Sucrose ทีไ่ดจ้ากการสกดัจากตน้ไมท้ีม่ชีวีติอยู่

ในชว่งกอ่นปี พ.ศ.2493 จะสามารถระบอุายขุองตวัอยา่งนัน้ๆ ได ้อยา่งไรก็ตาม ความถกูตอ้งของผลการวเิคราะหข์ึน้อยู่กบัปัจจัย

หลายประการ โดยการลดปรมิาณการปนเป้ือนของคารบ์อน-14 ในปัจจบุนั เป็นปัจจัยทีส่ าคัญ ดงันัน้การเลอืกตวัอย่างทีม่คีวาม

เหมาะสม การเก็บรักษา รวมทัง้กระบวนการเตรยีมตวัอยา่งและระบบการวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิัตกิารลว้นมผีลตอ่ความถกูตอ้งและ

ความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลู 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จ อาคาร 9 ชัน้ 1 
สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิเลขที ่16 แขวงลาดยาว 
เขตจตจุักร กทม. 10900/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น.  

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
หอ้งรับตวัอย่าง อาคาร 1 ชัน้ 2 สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์
แหง่ชาต ิส านักงานใหญ ่ 9/9  ต.ทรายมลู อ.องครักษ์ จ.

นครนายก/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนัท าการ 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบเอกสารความถูกตอ้งและครบถว้นของค ารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีนั่ดหมายวนัรับหนังสอืแจง้ผลวเิคราะห ์
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีท่ดสอบตัวอยา่งและจัดท าผลการวเิคราะห ์
(หมายเหต:ุ -)  

25 วนัท าการ สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูจ้ัดการศนูยฯ์ลงนามใบรับรอง 
(หมายเหต:ุ -)  

4 วนัท าการ สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอรบับรกิำรวเิครำะหต์วัอยำ่ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

 
 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่บรกิำรตรวจวเิครำะห ์
(หมายเหต:ุ (ตอ่ตวัอยา่ง))  

คำ่ธรรมเนยีม 7,490 บาท 
 

 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)  Call Center 02-401-9885 
 (หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

FM-RDD-10 
 

 

หมำยเหตุ 

 

หากมขีอ้สงสยั สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีง่านบรกิารวเิคราะหด์ว้ยเทคนคิเชงินวิเคลยีรส์ านักงานใหญ ่
ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยนีวิเคลยีร ์สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 9/9 หมู ่7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ. 

นครนายก 26120  โทรศพัท ์: 02-401-9889 ตอ่ 1802 

 
หรอื ทีศ่นูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) สาขาจตจุักร16 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม. 10900 

โทรศพัท ์02-401-9889 ตอ่ 5990 สายตรง 02-579-0743 โทรสาร 02-579-0220 
สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต(ิองคก์ารมหาชน) Call Center 02-401-9885 

 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 28/09/2561 
 

http://www.info.go.th/

