
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรบรกิำรตรวจวเิครำะหท์ำงจลุชวีวทิยำ 
หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร : สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

วตัถปุระสงคก์ารฉายรังสทีีส่ าคัญคอืเพือ่ลดปรมิาณเชือ้จลุนิทรยี ์และจุลนิทรยีท์ีก่อ่โรคในผลติภัณฑต์า่งๆ เชน่ อาหาร สมนุไพร 

และเครือ่งส าอาง เพือ่ท าใหผ้ลติภัณฑป์ลอดภัยมากขึน้ตอ่ผูบ้รโิภค  แตเ่นือ่งจากผูม้าใชบ้รกิารบางรายไมท่ราบวา่ผลติภัณฑ์

ของตนเองมปีรมิาณเชือ้จลุนิทรยีเ์ทา่ใด และมเีชือ้จลุนิทรยีท์ีก่อ่โรคในผลติภัณฑห์รอืไม ่รวมถงึไมท่ราบวา่จะตอ้งใหป้รมิาณรังสี

ปรมิาณเทา่ใดเพือ่ทีจ่ะลดเชือ้จลุนิทรยีใ์หไ้ดต้ามทีล่กูคา้ตอ้งการ  

 

ศนูยฉ์ายรังส ีสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิจงึมหีอ้งปฏบิตักิารตรวจวเิคราะหท์างจุลชวีวทิยาทีม่คีวามพรอ้มในการ

ใหบ้รกิาร ตรวจวเิคราะหห์าปรมิาณเชือ้จุลนิทรยีท์ัง้หมด และการตรวจวเิคราะหด์า้นจุลชวีวทิยาอืน่ๆ เชน่ การตรวจหาเชือ้กอ่โรค 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Clostridium spp., Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus. Salmonella 

spp. เป็นตน้ ในผลติภัณฑอ์าหาร เครือ่งส าอาง ยาสมนุไพรและวตัถดุนิสมนุไพรแลผลติภัณฑอ์ืน่ๆ  หรอืการใหบ้รกิารจ าแนก

ชนดิของเชือ้จลุนิทรยีโ์ดยเครือ่ง VITEK 2 Systems ของบรษัิท bioMerieux, Inc.แกผู่ท้ีม่าขอใชบ้รกิารฉายรังส ีและส าหรับ

บคุคลทัว่ไปทีส่นใจ ซึง่ผลการวเิคราะหท์ีไ่ดจ้ะสามารถน ามาก าหนดปรมิาณรังสทีีเ่หมาะสมใหแ้กผ่ลติภัณฑไ์ด ้โดยใชร้ะยะ

ด าเนนิการประมาณ 20 วนัท าการ   

 

 

ขอบขา่ยทีไ่ดรั้บการรับรอง ISO/IEC17025 

 

ผลติภัณฑ:์ วตัถดุบิสมนุไพร และเครือ่งเทศ 

 

วธิกีาร : AOAC Official Method 2002.07 Detection and Quantification of Total Aerobic Microorganisms SimPlate 

Total Plate Count-Color Indicator (TPC-CI) Method 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
 

ศนูยฉ์ายรังส ีสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์าร
มหาชน) 
37 หมู ่3 เทคโนธาน ีต.คลองหา้ 
อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี12120 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

 
คณุประสทิธชิยั ตริกจิพงษ์พันธ ์/ คณุวรรณา คงเสอื 

โทรศพัท ์02-401-9889  ตอ่ 6101-6103 หรอื 02-577-4168 
โทรสาร   02-577-1945   

 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
 
Email : tic@tint.or.th 

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

 
 

 

 

 

 

 

mailto:tic@tint.or.th


 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 วนัท าการ 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบเอกสารความถูกตอ้งและครบถว้นของใบค าขอรับ

บรกิารตรวจวเิคราะหท์างจลุชวีวทิยาและรายการวเิคราะห ์

(หมายเหต:ุ (ศนูยฉ์ายรังส)ี)  

30 นาท ี สถาบนัเทคโนโลยี
นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีนั่ดหมายวนั/เวลาในการวเิคราะห ์และออกใบแจง้หนี้ 

(หมายเหต:ุ (ศนูยฉ์ายรังส)ี)  

30 นาท ี สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 
 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีรั่บช าระคา่บรกิาร 

(หมายเหต:ุ (ศนูยฉ์ายรังส)ี)  

30 นาท ี สถาบนัเทคโนโลยี
นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 
 

4) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ที ่ตรวจวเิคราะหท์างจุลชวีวทิยาและจัดท ารายงานผล

การวเิคราะห ์
(หมายเหต:ุ (ขึน้อยูก่ับรายการวเิคราะหแ์ตไ่มเ่กนิ 20 วนั))  

20 วนัท าการ สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 
 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ใบค ำขอรบับรกิำรตรวจวเิครำะหท์ำงจุลชวีวทิยำ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ– 
 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

 

 
 

 

คำ่ธรรมเนยีม    

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม 

 

คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

 

1) รำยละเอยีดตำมเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 

(หมายเหต:ุ -) 
 

 300 บาทถงึ 2,000 บาทตอ่ 1 การ

ทดสอบขึน้อยูก่ับประเภทของการ
ทดสอบ 

  
 

 

 

 

 

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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

 
หากมขีอ้สงสยั สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีง่านบรกิารตรวจวเิคราะหท์างจุลชวีวทิยาศนูยฉ์ายรังส ีสถาบนั

เทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 37 หมู ่3 เทคโนธาน ีต.คลองหา้  อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี12120 
โทรศพัท ์02-401-9889 ตอ่ 6101 - 6103 หรอื 02-577-4168 

โทรสาร  02-577-1945  Email : tic@tint.or.th 

 
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 
 

mailto:tic@tint.or.th
http://www.info.go.th/

