
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรบรกิำรวเิครำะหค์ำ่กมัมนัตภำพรงัสใีนน ำ้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

1. ผูข้อรับบรกิาร สามารถเลอืกวธิวีเิคราะหไ์ดด้งันี ้ 

1.1 วเิคราะหก์มัมันตภาพรังสแีอลฟารวมและบตีารวม  

1.2 วเิคราะหก์มัมันตภาพรังสแีกมมา  

1.3 3.วเิคราะหป์รมิาณตรเิตยีมในน ้าดว้ยวธิกีลัน่ 

2. ผูข้อรับบรกิาร ตอ้งเตรยีมตวัอยา่งน ้าอยา่งนอ้ย 1 ลติรตอ่ 1 วธิกีารวเิคราะห ์

 

ข ัน้ตอนกำรยืน่ขอรบับรกิำร 

1.  ใหผู้ข้อรับบรกิารกรอกเอกสาร แบบขอรับบรกิารวเิคราะหค์า่กัมมันตภาพรังสใีนน ้า ใหช้ดัเจน สามารถดาวน์โหลดแบบ

ขอรับบริการวเิคราะห์ค่ากัมมันตภาพรังสใีนน ้า ไดท้ี ่https://www.tint.or.th/index.php/th/services/2013-07-31-

07-56-58 

2.  สง่ตัวอย่าง ตามจ านวนทีร่ะบุไวพ้รอ้มแบบค าขอรับบรกิารวเิคราะหค์่ากัมมันตภาพรังสใีนน ้า พรอ้มแนบหลักฐานการ

ช าระคา่บรกิาร ไดท้ีศ่นูยจั์ดการกากกมัมันตรังส ี 

3.  นักวิทยาศาสตร์และ/หรือ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ที่รับผิดชอบด าเนินการเตรียมตัวอย่าง และวิเคราะห์ค่า

กัมมันตภาพรังสใีนตัวอย่างน ้า  ตามก าหนดเวลา 5 วันท าการหลังสง่ตัวอย่างมายังศนูยจั์ดการกากกัมมันตรังส ี ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัจ านวนตวัอยา่งทัง้หมดในขณะนัน้และวธิกีารวเิคราะหท์ีเ่ลอืก 

4.  การตดิตามสถานะงาน ผูข้อรับบรกิารสามารถสอบถามเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ศนูยจั์ดการกากกัมมันตรังส ีสถาบันเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) ส านักงานสาขาจตจัุกร 

5.  เจา้หนา้ทีบ่ริหารของศูนย์จัดการกากกัมมันตรังส ีจะด าเนินการส่งรายงานผลการวเิคราะห์ทางอีเมลและจัดส่งผล

วเิคราะหฉ์บับจรงิตามทีผู่ข้อรับบรกิารระบุไวใ้นแบบขอรับบรกิารวเิคราะหค์่ากัมมันตภาพรังสใีนน ้า หรอืผูข้อรับบรกิาร

สามารถตดิตอ่รับผลดว้ยตนเอง โดยแสดงหลักฐานการสง่ตัวอย่างและใบเสร็จรับเงนิ ไดท้ีศ่นูยจั์ดการกากกัมมันตรังส ี

ในวนั-เวลาท าการ 

 
 

 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยจั์ดการกากกมัมันตรังส ีอาคาร 9 ชัน้ 1 หอ้ง 105 
เลขที1่6 แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กทม. 10900/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 

 

 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วนัท าการ 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. รับแบบค าขอรับบรกิารวเิคราะหค์า่กมัมันตภาพรังสใีนน ้า 
(FM-WMC-22) 

2. ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบขอรับบรกิารฯ  เอกสารและ
ตวัอยา่ง 

3. ตรวจหลกัฐานการช าระคา่บรกิาร 
(หมายเหต:ุ )  

20 นาท ี ศนูยจ์ัดการกาก

กมัมันตรังส ี

https://www.tint.or.th/index.php/th/services/2013-07-31-07-56-58
https://www.tint.or.th/index.php/th/services/2013-07-31-07-56-58


ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรพจิำรณำ 

1. ทวนค าขอรับบรกิาร 
2. น าแบบขอรับบรกิารฯ พรอ้มตวัอยา่ง สง่หอ้งปฏบิตักิาร

ตรวจวดักมัมันตภาพรังส ี
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี หอ้งปฏบิตักิารตรวจวัด

กมัมันตภาพรังส ี
 

ศนูยจ์ัดการกาก
กมัมันตรังส ี

3) กำรพจิำรณำ 

(หมายเหต:ุ -)  
4 วนัท าการ หอ้งปฏบิตักิารตรวจวัด

กมัมันตภาพรังส ี
 

ศนูยจ์ัดการกาก
กมัมันตรังส ี

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูจ้ัดการศนูยฯ์ลงนามใบรับรอง 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ศนูยจ์ัดการกาก

กมัมันตรังส ี

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบขอรบับรกิำรวเิครำะหค์ำ่กมัมนัตภำพรงัสใีนน ำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ศนูยจั์ดการกากกมัมันตรังส ี

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท) 

1) วเิครำะหป์รมิำณกมัมนัตภำพรงัสแีอลฟำรวมและบตีำรวม 
 

(หมายเหต:ุ ราคารวมภาษี)  

1,605  
 

2) วเิครำะหป์รมิำณกมัมนัตรภำพรงัสแีกมมำในน ำ้ 

 

(หมายเหต:ุ ราคารวมภาษี)  

1,605  

 

 

3) วเิครำะหป์รมิำณตรเิตยีมในน ำ้ดว้ยวธิกีล ัน่ 
 

(หมายเหต:ุ ราคารวมภาษี)  

1,605  

 

4) กรณีขอหนงัสอืรบัรองฉบบัใหม ่(ใบแทน) เนือ่งจำกตอ้งกำรเพิม่

หรอืใบแทนฉบบัทีส่ญูหำย 
 

(หมายเหต:ุ ราคารวมภาษี)  

107  

 
 

5) กรณีขอหนงัสอืรบัรองฉบบัใหมเ่ป็นภำษำองักฤษ 
 

(หมายเหต:ุ ราคารวมภาษี)  

107  
 

 
 

 

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 สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากศนูยจั์ดการกากกมัมันตรังส ีสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ    

(องคก์ารมหาชน) 16 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กทม. 10900 

โทรศพัท ์ 02-401-9889 ตอ่ 5901 และ 5941 
 

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/

