
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรบรกิำรวเิครำะหห์ำปรมิำณควำมชืน้ในตวัอยำ่ง 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

ทางสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาตเิปิดใหบ้รกิารวเิคราะหป์ระมาณความชืน้ในตวัอยา่งดนิ หนิ แร่ และตวัอยา่งอืน่ๆ  

เพือ่อ านวยความสะดวกแกห่น่วยงานเอกชน นักศกึษา และหน่วยงานราชการทีม่คีวามประสงคต์อ้งการทราบปรมิาณความชืน้ 

ในตวัอย่างดนิ หนิ แร่ และตัวอยา่งอืน่ๆ เพือ่วตัถปุระสงคท์างการคา้ งานวจิัย และอืน่ๆ โดยปรมิาณตวัอย่างทีต่อ้งการขัน้ต า่  

100 กรัม 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

ศนูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จ อาคาร 9 ชัน้ 1 สาขาจตจุักร 
16 แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กทม. 10900 

เบอรโ์ทรศพัท ์02-401-9889 ตอ่ 5990 ,02-579-0743  

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
 
หอ้งรับตวัอย่าง อาคาร 1 ชัน้ 1 สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์
แหง่ชาต ิส านักงานใหญ ่ 9/9  ต.ทรายมลู อ.องครักษ์            
จ.นครนายก/ ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
เเบอรโ์ทรศพัท ์02-4019-9889 ตอ่ 1141 

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

 

 

 
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วนัท ำกำร 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) เจา้หนา้ทีธ่รุการศนูยบ์รกิารเทคโนโลยนีวิเคลยีร/์เจา้หนา้ที่
ศนูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จ รับตวัอย่างและแบบค าขอรับบรกิาร

วเิคราะหต์วัอย่างความชืน้ (FM-NSC-118) จากผูข้อรับบรกิาร 
 (หมายเหต:ุ -)  

40 นาท ี สถาบนัเทคโนโลยี
นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

2) เจา้หนา้ทีธ่รุการ/เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จ ตรวจทานใบค า

ขอรับบรกิาร และประสานงานกับนักวทิยาศาสตรน์วิเคลยีร ์เพือ่
พจิารณาวา่สามารถใหบ้รกิารวเิคราะหไ์ดห้รอืไม่ กรณีทีไ่ม่

สามารถใหบ้รกิารไดใ้หแ้จง้ผูใ้ชบ้รกิารทราบและสง่ตวัอยา่งคนื 
กรณีทีส่ามารถใหบ้รกิารได ้ผูข้อรับบรกิารช าระเงนิคา่บรกิาร 

โดยเจา้หนา้ทีก่ารเงนิออกใบเสร็จใหพ้รอ้มออกใบนัดรับหนังสอื

แจง้ผลวเิคราะหต์วัอยา่ง (FM-NSC-21) ใหผู้ใ้ชบ้รกิาร ผูข้อรับ
บรกิารสามารถสง่ตวัอย่างมาทางไปรษณียห์รอืโอนเงนิเขา้บัญชี

โดยตรง  
 (หมายเหต:ุ -)  

40 นาท ี สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

3) เจา้หนา้ทีธ่รุการ/เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จ ลงทะเบยีน

ตวัอยา่ง ตดิฉลากชีบ้ง่ตวัอยา่งและสง่ตวัอย่างไปหอ้งปฏบิตักิาร 
(หมายเหต:ุ -) 

 

40 นาท ี สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

4) นักวทิยาศาสตรน์วิเคลยีรเ์ตรยีมตวัอย่าง วัดวเิคราะห ์และ
ค านวณหาปรมิาณความชืน้ในตวัอยา่ง  

(หมายเหต:ุ -) 

3 วนั สถาบนัเทคโนโลยี
นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

5) นักวทิยาศาสตรน์วิเคลยีรจั์ดท าหนังสอืแจง้ผลการวเิคราะห ์

(FM-NSC-121, FM-NSC-122) 
(หมายเหต:ุ -) 

3 วนั สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

6) หัวหนา้ฝ่ายตรวจวดัวเิคราะหโ์ดยเทคนคิเชงินวิเคลยีร ์(หวน.)/ผู ้
ไดรั้บมอบหมาย ตรวจทานหนังสอืแจง้ผลการวเิคราะห ์ถา้พบ

ขอ้ผดิพลาดหรอืขอ้สงสยั แจง้ใหนั้กวทิยาศาสตรน์วิเคลยีร ์ถา้

ไมพ่บขอ้ผดิพลาด ใหน้ าเสนอผูจ้ัดการศนูยบ์รกิารเทคโนโลยี
นวิเคลยีร ์ลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหต:ุ -) 

1.5 วนั สถาบนัเทคโนโลยี
นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

7) เจา้หนา้ทีธ่รุการ/เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จ แจง้ผลทีไ่มเ่ป็น
ทางการทางโทรสารใหก้ับผูข้อรับบรกิารทีร่อ้งขอผลแบบไมเ่ป็น

ทางการ จากนัน้สง่หนังสอืแจง้ผลการวเิคราะหฉ์บบัจรงิให ้
ผูใ้ชบ้รกิาร โดยแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารมารับผลวเิคราะห ์หรอืสง่ผล

วเิคราะหท์างไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ -) 

1.5 วนั สถาบนัเทคโนโลยี
นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

 

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบค ำขอรบับรกิำรวเิครำะหป์รมิำณควำมชืน้ในตวัอยำ่ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

 
 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) วเิครำะหห์ำปรมิำณควำมชืน้ในตวัอยำ่ง 

(หมายเหต:ุ (ธาตแุรก  500 ธาตตุอ่ไปธาตลุะ 300))  
 

500 

 
 

 

 

 

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 ชือ่เอกสำร/แบบฟอรม์ หมำยเลขแบบฟอรม์ 

 

1) แบบค าขอรับบรกิารวเิคราะหต์ัวอย่างความชืน้  FM-NSC-118  
 

2) หนังสอืแจง้ผลการวเิคราะห ์(ภาษาไทย)  FM-NSC-121  
 

3) หนังสอืแจง้ผลการวเิคราะห ์(ภาษาองักฤษ)  FM-NSC-122  
 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 

 
หากมขีอ้สงสยั สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีง่านบรกิารวเิคราะหต์ัวอยา่งส านักงานใหญ ่ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยี

นวิเคลยีร ์สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) องครักษ์ จ. นครนายก 26120 

โทรศพัท ์037-392-907 , 037-392-901 - 6 ตอ่ 1814 ,02-401-9889 ตอ่ 1141 โทรสาร : 037-392-912 
 

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/

