
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรบรกิำรฉำยรงัส ี
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต(ิองคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

ศนูยฉ์ายรังสใีหบ้รกิารฉายรังสแีกมมาแกบ่คุคลทั่วไป โดยผลติภัณฑท์ีส่ามารถฉายรังสนัีน้มหีลากหลายชนดิ เชน่ 

ผลติผลทางการเกษตร อาหารแปรรูป อาหารสตัว ์สมนุไพร เครือ่งเทศ ผลไมส้ง่ออกไปสหรัฐอเมรกิา เวชภัณฑ ์เครือ่งมอืแพทย ์

เป็นตน้ โดยทัว่ไปมวีตัถปุระสงคใ์นการฉายรังสดีงันี้ 

 

 1.ยับยัง้การงอก (ปรมิาณรังสดีดูกลนืสงูสดุทีอ่นุญาต 1 กโิลเกรย)์ 

 2.ชะลอการสกุ (ปรมิาณรังสดีดูกลนืสงูสดุทีอ่นุญาต 2 กโิลเกรย)์ 

 3.ควบคมุการแพร่พันธุข์องแมลง (ปรมิาณรังสดีดูกลนืสงูสดุทีอ่นุญาต 2 กโิลเกรย)์ 

 4.ลดปรมิาณปรสติ (ปรมิาณรังสดีดูกลนืสงูสดุทีอ่นุญาต 4 กโิลเกรย)์ 

 5.ยดือายกุารเก็บรักษา (ปรมิาณรังสดีดูกลนืสงูสดุทีอ่นุญาต 7 กโิลเกรย)์ 

 6.ลดปรมิาณจุลนิทรยีแ์ละจลุนิทรยีท์ีท่ าใหเ้กดิโรค (ปรมิาณรังสดีดูกลนืสงูสดุทีอ่นุญาต 10 กโิลเกรย)์ 

            7.การปลอดเชือ้ (สเตอรไิลเซชนั) (ปรมิาณรังสรีะหวา่ง 10 - 50 กโิลเกรย)์ 

            
 

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.  

 

 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 วนัท าการ 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบเอกสารความถูกตอ้งและครบถว้นของใบค าขอและ

ปรมิาณของสนิคา้ทีต่อ้งการฉายรังส ี

(หมายเหต:ุ (ศนูยฉ์ายรังส)ี)  

30 นาท ี ศนูยฉ์ายรังส ี 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีนั่ดหมายวนั/เวลาในการฉายรังส ี

(หมายเหต:ุ (ศนูยฉ์ายรังส)ี)  

30 นาท ี ศนูยฉ์ายรังส ี 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ที ่ฉายรังสสีนิคา้และจัดท าใบรายงานผลปรมิาณรังส ี
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาขึน้อยู่กับวตัถปุระสงคข์องการฉายรังส)ี)  

20 วนัท าการ ศนูยฉ์ายรังส ี 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีอ่อกใบแจง้หนี้ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี ศนูยฉ์ายรังส ี 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ  

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

สญัญำกำรบรกิำรฉำยรงัสแีกมมำ   
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ– 
 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

2) 

 

แบบค ำขอฉำยรงัสผีลติภณัฑแ์ละอำหำร (FM-01)  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ– 
 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

3) 

 

ใบค ำขอรบัหนงัสอืรบัรองกำรฉำยรงัส ี(FM-126) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ– 
 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

4) 

 

แบบฟอรม์กำรขอรบัสง่ผลติภณัฑท์ำงไปรษณีย ์(FM-174) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ– 
 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

 
 

 

คำ่ธรรมเนยีม  

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) บรกิำรฉำยรงัสที ัว่ไป      
 

(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีมขึน้อยู่กบัจ านวนตูท้ีใ่ช ้1 
ตู ้ราคา 900 บาท/ชม. ไปจนถงึ 9 ตู ้

ราคา 3,200 บาท/ชม. 

2) ผลไมส้ง่ออก    
 

(หมายเหต:ุ -)  

คา่ฉายรังสผีลไม ้7 บาท/กก. , คา่ขน
ถา่ยผลไม ้0.5 บาท/กก. , คา่ตวัวดั

ปรมิาณรังส(ีสอบถามไดจ้ากชอ่งทาง

ใหบ้รกิาร)  
  

 

3) สนิคำ้ตวัอยำ่งหรอืสนิคำ้ทดลอง  
 

(หมายเหต:ุ -)  

1,070 บาท/ครัง้ 
  

 

4) หนงัสอืรบัรองกำรฉำยรงัส ี(Certificate of Gamma 

Irradiation) 

(หมายเหต:ุ -) 

100 บาท/ใบ 

 

 

 

 

 



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 สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีง่านบรกิารฉายรังสศีนูยฉ์ายรังส ีสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร ์

แหง่ชาต ิ(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/

