
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรบรกิำรตรวจวดักมัมนัตภำพรงัสใีนตวัอยำ่งสนิคำ้ตำ่งๆ  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต(ิองคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

การบรกิารตรวจวดักมัมันตภาพรังสใีนตวัอยา่งสนิคา้ตา่งๆ  

 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) เป็นหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารตรวจวัดกัมมันตภาพรังสใีนตวัอย่างสนิคา้ตา่งๆ  

เชน่ อาหาร ยปิซัม่ แร่ ดนิ ทราย และน ้า เป็นตน้ เพือ่สรา้งความเชือ่มั่นในความปลอดภัยใหก้บัผูบ้รโิภค และยังเป็นการสนับสนุน

สนิคา้ในภาคอตุสาหกรรมของประเทศอกีดว้ย 

  
วธิกีำร 

ผูรั้บบรกิารสง่ค าขอรับบรกิาร พรอ้มทัง้ตัวอยา่งและเอกสารประกอบการพจิารณาใหค้รบถว้น ถกูตอ้งดว้ยตนเอง ณ ศนูยบ์รกิาร

เบ็ดเสร็จ สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ 

 
 

ข ัน้ตอนกำรสง่ตวัอยำ่ง 

1. ผูรั้บบรกิารกรอกขอ้มลูในแบบค าขอรับบรกิาร (FM-NSC-96) 

2. เจา้หนา้ทีท่ีศ่นูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จ ท าการตรวจรับตวัอย่าง  ตรวจสอบแบบค าขอรับบรกิารรวมทัง้เอกสารแนบอืน่ๆ (หากม)ี    

ใหถ้กูตอ้งตรงกนั และตรวจสอบจ านวนตวัอย่างครบถว้นตามทีร่ะบ ุ  

3. ผูรั้บบรกิารน าแบบค าขอรับบรกิารทีล่งเลขทีแ่ละคดิคา่บรกิารแลว้ ไปยืน่และช าระเงนิกับเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ 

4. ผูรั้บบรกิารน าใบเสร็จรับเงนิพรอ้มแบบค าขอรับบรกิารกลับไปยืน่ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีศ่นูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จเพือ่ใหอ้อกใบนัดรับ

หนังสอืแจง้ผลการวดัรังส ี

 
 

หมำยเหต ุ  

ผูรั้บบรกิารควรทราบชนดิหรอืไอโซโทปทีต่อ้งการวเิคราะหก์อ่นสง่ตวัอย่างใหเ้จา้หนา้ทีรั่บบรกิาร 

 
 

 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
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 

(หมายเหต:ุ -)  
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 

(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จ สาขาจตจุักร 
เบอร ์02-401-9889 ตอ่ 5990 ,02-579-0743 

หอ้งรับตวัอย่าง ส านักงานใหญ่ นครนายก  
เบอร ์02-4019889 ตอ่ 1142/โทรศพัท ์ 

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

 

 

 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วนัท าการ หรอื 30 วนั + 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 าขอรับบรกิารวเิคราะหก์ัมมันตภาพรังสใีนตวัอย่าง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

 
 

คำ่ธรรมเนยีม 

 

รำยกำร รำคำ VAT (%) รำคำรวมVAT หนว่ย 

การวเิคราะหก์มัมันตภาพรังสใีนตวัอยา่ง(แกมมา) 1,500 105 1,605 บาท/ตวัอยา่ง 

การวเิคราะหก์มัมันตภาพรังสใีนตวัอยา่ง(อัลฟาและบตีารวม) 1,500 105 1,605 บาท/ตวัอยา่ง 

 

 

 

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 สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีง่านบรกิารวดักมัมันตภาพรังสใีนตวัอยา่ง/ผูไ้ดรั้บมอบหมาย  
ส านักงานใหญ ่ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยนีวิเคลยีร ์สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) องครักษ์ จ. นครนายก  

26120 โทรศพัท ์037-392-907 หรอื 037-392-901-6 ตอ่ 1815, IP Phoneโทร. 02-4019889 ตอ่ 1142 
 

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/

