
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรบรกิำรประเมนิคำ่ปรมิำณรงัสจีำกเครือ่งวดัรงัสปีระจ ำตวับคุคล (OSL) 

หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

  

การปฏบิตังิานเกีย่วกบัสารกมัมันตรังสหีรอืวัสดนุวิเคลยีร ์เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัยแกผู่ป้ฏบิัตงิาน กฎหมายไดก้ าหนดไวว้า่ 

ผูป้ฏบิัตงิานจะตอ้งไดรั้บปรมิาณรังส ีไมเ่กนิ 20 มลิลซิเีวริต์ตอ่ปี โดยเฉลีย่ตลอด 5 ปี ฉะนัน้เพือ่ใหไ้ดรั้บปรมิาณรังสไีมเ่กนิที่

กฎหมายก าหนด จงึไดน้ าอปุกรณ์วดัรังสบีคุคลมาใชบ้นัทกึปรมิาณการไดรั้บรังส ีเชน่ หรอื Optical Stimulated Luminescent 

Dosimeter (OSL) ใชแ้สงเลเซอรเ์ป็นตัวกระตุน้ใหป้ลอ่ยอเิล็กตรอนแทนการใชค้วามรอ้น และก็สามารถทีจ่ะบนัทกึปรมิาณรังสี

ไดท้ัง้ บตีา แกมมา เอ็กซ ์และนวิตรอน เชน่เดยีวกนั การใหบ้รกิารเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ของ

หอ้งปฏบิตักิาร การขยายตัวของภาคอตุสาหกรรมในประเทศไทยท าให ้งานบรกิารนี้ไดใ้หบ้รกิารตรวจวดัและประเมนิการไดรั้บ

ปรมิาณรังสแีกเ่จา้หนา้ทีด่า้นรังสทีัง้ภาครัฐและเอกชนทัว่ประเทศมานานกวา่ 8 ปี ปัจจุบนั TINT มลีกูคา้ประจ ามากกวา่ 17,000 

คนตอ่ปี 

 

ประเภทกำรใหบ้รกิำร 

1. อปุกรณ์วดัรังสปีระจ าบคุคลชนดิ Optical Stimulated Luminescent Dosimeter (OSL) 

 

ข ัน้ตอนกำรบรกิำร 

1. ผูข้อใชบ้รกิารแจง้ความประสงคข์อใช ้OSL 

2. ศนูยบ์รกิารฯ แจง้ตอบรับการใหบ้รกิารพรอ้มรายละเอยีดการใชง้าน และแจง้อตัราคา่บรกิาร 

3. ผูข้อรับบรกิารจา่ยคา่บรกิาร (ยกเวน้ผูรั้บบรกิารภายใน) สทน. รับคา่บรกิารและออกใบเสร็จรับเงนิ 

4. สง่การด์ OSL ใหผู้รั้บบรกิารส าหรับใชง้าน 

5. เมือ่การด์ครบก าหนดการใชง้าน ผูรั้บบรกิารจะตอ้งจัดสง่การด์กลับมาศนูยบ์รกิาร 

6. ศนูยบ์รกิารฯ ท าการประเมนิผลและออกใบรายงานผล 

 

  
 

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:ุ -)  
หอ้งรับตวัอย่างอาคาร 9 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.  

 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วนัท าการ 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบเอกสารความถูกตอ้งและครบถว้นของค ารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบิตักิารตรวจเชค็เครือ่งมอืวดัรังส ีนัดหมายวัน
รับเครือ่ง 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีจ่ัดสง่การด์ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วนัท าการ สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูอ้ านวยการลงนามใบรับรอง 

(หมายเหต:ุ -)  

4 วนัท าการ สถาบนัเทคโนโลยี
นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 
 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบฟอรม์ประวตัผิูข้อรบับรกิำรประเมนิคำ่ปรมิำณรงัสปีระจ ำตวั
บุคคล OSL ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

2) 

 
แบบค ำขอรบับรกิำรประเมนิคำ่ปรมิำณรงัสปีระจ ำตวับุคคล OSL 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

 
 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

การประเมนิคา่ปรมิาณรังสจีากเครือ่งวดั 
รังสปีระจ าตัวบคุคล (OSL) 

บาท/ชดุ/ปี 
(รายงานผลทกุ 3 เดอืน) 

1,000 

บาท/ชดุ/ปี 
(รายงานผลทกุ เดอืน) 

2,000 

บาท/ชดุ/2 ปี 
(รายงานผลทกุ เดอืน) กรณีส าหรับผูใ้ชบ้รกิาร 

ตัง้แต ่100 ชดุขึน้ไป) 

3,600 

หมายเหต:ุ ราคานีร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% แลว้ 
 

 

 

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 

1) แบบฟอรม์ประวตัผิูข้อรับบรกิารประเมนิคา่ปรมิาณรังสปีระจ าตัวบคุคล OSL (หมายเหต:ุ -)  
2) แบบค าขอรับบรกิารประเมนิคา่ปรมิาณรังสปีระจ าตวับคุคล OSL (หมายเหต:ุ -)  

 

 

 

หมำยเหตุ 

หากมขีอ้สงสยั สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีง่านบรกิารตรวจประเมนิการไดรั้บรังสปีระจ าตวับคุคล 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) เลขที ่9/9 หมูท่ี ่7 ต.ทรายมลู อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 

โทรศพัท ์: 02-401-9889 ตอ่ 1902, 037-392-945, 037-392-901-6 ตอ่ 1552 

โทรสาร : 037-392-945 

 

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/

