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2. ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษ ีและรายงานผลวิเคราะห์ทดสอบ 
นาม ........................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ ....................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................…….............................. 
เลขประจําตัวผู้เสยีภาษีอากร …………………….............……................ สาขาท่ี…………………................... 

3. ที่อยู่ในการจัดสง่เอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษ ีและรายงานผลวิเคราะห์ทดสอบ 
จัดส่งตาม         ขอ้ 1       ข้อ 2      อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. การจัดสง่ใบแจ้งหน้ี  
          ส่งทาง E-mail…………………………………………………………….   
          ส่งตน้ฉบับทางไปรษณีย์ 

      ส่งก่อนชําระเงนิ    ส่งพร้อมใบเสรจ็รับเงิน 

หมายเหต ุ: 1. กรณีต้องการรายงานภาษาอังกฤษ กรุณากรอกชื่อ-ที่อยู่ของหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ 2. กรณีต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าจัดส่งเพิ่ม  

 
 

แบบขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย 
        (Anti-bacterial test) 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 8. รายละเอียดตัวอย่าง 

ลําดับ
ที ่

ชื่อหรือรหัสตัวอย่าง จํานวน 
ลักษณะตัวอย่าง 

 
หมายเหต ุ 

สถานะ ส ี อ่ืนๆ 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

    
ลงชื่อ ……………………………………………………. ผูส้่งตัวอย่าง       

เฉพาะเจ้าหน้าที ่:                                                   วันที่ ...............................................  
          เจ้าหน้าที่ผู้รับตวัอย่าง ................................................. วันทีร่ับตัวอย่าง ..............................  
ตัวอย่างตรงตามขอ้มูลที่ลูกค้าระบุ         ใช่        ไม่ใช่ เนื่องจาก .......................................... จํานวนตัวอย่าง        ครบถว้น         ไม่ครบถ้วน เนือ่งจาก .........................................     

ข้อสงวนสิทธิ ์
การรับรองผลการตรวจสอบเกิดจากการตรวจสอบเฉพาะตัวอย่างช้ินงานที่อยู่ภายใต้สภาวะและเคร่ืองมือที่กําหนดเท่านั้น ไม่สามารถขยายผลสรุปการตรวจสอบที่นอกเหนือจากที่

ระบุไว้ได้ ทั้งนี้ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการนําข้อมูลนี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติไม่ใช่
หน่วยงานที่มีอํานาจในการรับรองผลการตรวจสอบใดๆ และห้ามนําช่ือของศูนย์ฯ หรือสัญลักษณ์ (โลโก้) ของศูนย์ฯ ไปใช้ไม่ว่ากรณีใด หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่จะได้รับการอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อํานวยการศูนย์ฯ แล้วเท่านั้น                                   
                                                                                ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ   National Nanotechnology Center 
                                                         สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    National Science and Technology Development Agency 
   143 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120    143 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani  12120. 
                                                                    โทร.0-2564-7100 โทรสาร 0-2117-6702    Tel. +66 2564-7100  Fax. +66 2117-6701  http://www.nanotec.or.th 

1. ข้อมูลผู้ขอรับบริการ/ผู้ส่งตัวอย่าง 
ชื่อ-นามสกลุ  .......................................................................................................................................... 
หน่วยงาน ............................................................................................................................................... 
ที่อยู่ ..……………………………………………………………………......................................................................... 
…………………………………………………………………………………..…................................................................ 
โทรศัพท ์…………………………………………………………………....................................................................... 
โทรสาร………………………................E-mail ………………………………………................................................. 

4. รูปแบบผลการวิเคราะห์ทดสอบ  
          ไฟล์ขอ้มูล  
          รูปแบบรายงาน  (มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม) 

  ภาษาไทย        ภาษาอังกฤษ  

11. วิธีสง่ตัวอย่าง   
      ส่งทางไปรษณีย์        ส่งด้วยตนเอง       

เฉพาะเจ้าหน้าที ่
เลขที่รับ ............................................................................................ 
วันที่ .................................................................................................. 
เลขที่ใบสั่งขาย .................................................................................. 
เลขที่ใบแจ้งหนี้ ................................................................................. 

6. การรบัตัวอย่างคืน 
          ยินยอมให้ทําลาย 
          รับคืนด้วยตนเอง (หากไม่มารับคืนภายใน 30 วันหลังจาก  
                ส่งผลวิเคราะห์ทดสอบยินยอมให้ทําลายทันที) 
          ส่งคืนทางไปรณีย์  

5. การรับผลวิเคราะห์ทดสอบ  
   มารับดว้ยตนเอง           ส่งทางไปรษณย์ี 

          ส่งทาง E-mail: …………………………………………….. 

10. การเกบ็รักษาตัวอยา่ง  
            อุณหภูมิห้อง  
            แช่เย็น  
            แช่แข็ง  
            อื่น ๆ ................................. 

9. วิธมีาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ  
…………………………………………………  
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………... 
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รายละเอียดการวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย (Anti-bacterial test) 
 

1) วิธีการทําให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization technique) 

� นึ่งด้วยความดันไอน้ํา (Autoclave) ที่อณุหภูมิ 121°C เป็นเวลา 15 นาท ี                      

� เช็ดด้วยแอลกอฮอล ์(Ethanol) 70%  

� ฉายดว้ยแสงยวู ี(UV)   
� อื่นๆ .......................................................................................................................................................................................................... 

2) เชื้อจุลินทรีย์ที่ทาํการทดสอบ (Strain of bacteria)  

แกรมบวก (Gram positive) 

� Staphylococcus aureus (ATCC 6538, 6538P or 25923) 

แกรมลบ (Gram negative)   

� Escherichia coli (ATCC 8739 or 25922) 

� Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352 or 700603)  

� Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442 or 27853) 

� Samonella enterica (ATCC 10708) 

3) วิธีมาตรฐาน (Standard test method) 

เชิงคุณภาพ (Qualitative)      
� AATCC 147–2004  Antibacterial activity assessment of textile materials 

� JIS L 1902:1998  Testing method for antibacterial of textiles 

� CLSI M2–A11  Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests (Clear zone test) 

เชิงปริมาณ (Quantitative)  

� AATCC 100–2012  Assessment of antibacterial finishes on textile materials  

� JIS L 1902: 1998  Testing method for antibacterial of textiles  

� JIS Z 2801: 2010  Antimicrobial products-Test for antimicrobial activity and efficacy  

� ISO 22196: 2011  Measurement of antibacterial activity on plastic surfaces (Accredited ISO/IEC 17025:2005) 

� CLSI M7–A9  Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically (MIC) 

� ASTM E2149–13a  Standard test method for determining the antimicrobial activity of immobilized antimicrobial agents under  
 dynamic contact conditions 

อ่ืนๆ (Others)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 


