
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรบรกิำรตรวจประเมนิควำมปลอดภยัเครือ่งก ำเนดิรงัส ี
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต(ิองคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

           

        ตามกฎกระทรวงก าหนดเงือ่นไขวธิกีารขอรับใบอนุญาต และการด าเนนิการทีเ่กีย่วกับวัสดนุวิเคลยีรพ์เิศษ วสัดตุน้ก าลัง 

วสัดพุลอยได ้หรอืพลงังานปรมาณู พ.ศ. 2550 รวมถงึระเบยีบส านักงานปรมาณูเพือ่สนัตวิา่ดว้ยแบบ ค าขอรับใบอนุญาตที่

เกีย่วกบัวัสดพุลอยได ้หรอืพลังปรมาณูจากเครือ่งก าเนดิรังส ีวสัดนุวิเคลยีรห์รอืวสัดตุน้ก าลงั และพลงังานปรมาณูจากเครือ่ง

ปฏกิรณ์ปรมาณู พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิเรือ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางรังส ีพ.ศ.

2549 ไดก้ าหนดใหผู้ข้อรับใบอนุญาตครัง้แรกและตอ่อายใุบอนุญาต จะตอ้งแสดงรายละเอยีดผลการตรวจประเมนิความ

ปลอดภัยเครือ่งก าเนดิรังสโีดยหน่วยงานทีไ่ดรั้บการรับรอง จากส านักงานปรมณูเพือ่สนัต ิ 

ขัน้ตอนการบรกิาร  

1. ผูข้อใชบ้รกิารดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ค าขอรับบรกิารตรวจประเมนิความปลอดภัยเครือ่งก าเนดิรังสฯี  

2. ผูข้อใชบ้รกิารน าสง่แบบค ารอ้งขอฯ ได ้2 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่อเีมล ์หรอื โทรสาร  

3. หน่วยความปลอดภัย น าสง่ใบเสนอราคาพรอ้มรายละเอยีด อตัราคา่บรกิาร วนัเวลาเขา้ตรวจ  

4. หน่วยความปลอดภัย สง่เจา้หนา้ทีอ่อกตรวจประเมนิความปลอดภัยเครือ่งก าเนดิรังสตีามวัน เวลา ที ่ก าหนด  

5. ผูข้อใชบ้รกิารช าระคา่บรกิาร สทน.  

6. สทน. น าสง่ใบเสร็จรับเงนิพรอ้มใบรายงานผลการประเมนิความปลอดภัยเครือ่งก าเนดิรังสใีหก้บัผูข้อใชบ้รกิารดาวนโ์หลด

แบบฟอรม์ FM-NSC-131   

 

 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
 

ศนูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จ อาคาร 9 ชัน้ 1 

16 แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กทม. 10900 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

 

หอ้งรับตวัอย่าง อาคาร 1 ชัน้ 1 สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์
แหง่ชาต ิสาขาส 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.  

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
 

ศนูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จ สาขาจตจุักร 
เบอร ์02-401-9889 ตอ่ 5990 ,02-579-0743 

หอ้งรับตวัอย่าง ส านักงานใหญ่ นครนายก  
เบอร ์02-401-9889 ตอ่ 1142 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วนัท าการ 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบเอกสารความถูกตอ้งและครบถว้นของค ารอ้งและ

ปรมิาณของสนิคา้ทีต่อ้งการตรวจ 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สถาบนัเทคโนโลยี
นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีนั่ดหมายวนัรับหนังสอืแจง้ผลวเิคราะห ์

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 
 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีท่ดสอบตัวอยา่งและจัดท าผลการวเิคราะห ์

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัท าการ สถาบนัเทคโนโลยี
นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูอ้ านวยการลงนามใบรับรอง 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัท าการ สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอรบับรกิำรตรวจประเมนิควำมปลอดภยัทำงรงัสฉีบบัจรงิ 

1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) วสัดุกมัมนัตรงัส ี
 (หมายเหต:ุ * วสัดกุมัมันตรังสตีวัอย่างที ่2 เป็นตน้ไป คดิราคา 500 

บาท/ใบอนุญาต)  

 คำ่ธรรมเนยีม 3,200 บาท/ใบอนุญาต 
  

 

2) เครือ่งก ำเนดิรงัส ี
(หมายเหต:ุ เครือ่งก าเนดิรังสเีครือ่งที ่2 เป็นตน้ไป คดิราคา 500 บาท/

เครือ่ง)  

 คำ่ธรรมเนยีม 3,200 บาท/เครือ่ง 
  

 

 

ระยะทำงจำก สทน. (บำงเขน) ไป-กลบั ไมเ่กนิ 100 คดิคำ่บรกิำรที ่3,200 บำท/ ใบอนุญำต/เครือ่ง * ระยะทำงจำก 

สทน. (บำงเขน) ไป-กลบั 100-200 กโิลเมตร คดิเพิม่ 4,300 บำท * ระยะทำงจำก สทน. (บำงเขน) ไป-กลบั 201-

400 กโิลเมตร คดิเพิม่ 7,800 บำท * ระยะทำงจำก สทน. (บำงเขน) ไป-กลบั เกนิ 400 กโิลเมตร คดิเพิม่ 17,800 

บำท (หมำยเหต:ุ วสัดกุมัมนัตรงัสตีวัอยำ่งที ่2 หรอืเครือ่งก ำเนดิรงัสเีครือ่งที ่2 ตอ้งอยูใ่นสถำนทีป่ระกอบกำร

เดยีวกนักบัตวัอยำ่งที1่หรอืเครือ่งที ่1) 
 

 

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 สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีง่านบรกิารตรวจประเมนิความปลอดภัยทางรังส/ีผูไ้ดรั้บมอบหมาย   

หน่วยความปลอดภัย สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) จตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
 

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/

