
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรบรกิำรตรวจวเิครำะห ์Sr-90  
หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร : สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 
สตรอนเชยีม-90 (Sr-90) เป็นไอโซโทปรังส ีทีเ่ป็นผลผลติจากการแตกตัวของปฏกิริยิานวิเคลยีร ์จงึสามารถ

ปลดปลอ่ยกมัมันตภาพรังสอีอกมาตลอดเวลา อกีทัง้ยังเป็นโลหะกลุม่อลัคาไลนเ์อริท์เชน่เดยีวกับแคลเซยีม (Ca) จงึ

สามารถสะสมในเนือ้กระดกูไดเ้หมอืนแคลเซยีม แตส่ตรอนเชยีม-90 จะปลดปลอ่ยกมัมันตภาพรังส ีในรูปรังสบีตีา (ß-

ray) ซึง่ก็คอือเิล็กตรอนทีม่คีวามเร็วสงู เป็นสาเหตขุองโรคมะเร็งกระดกูและมะเร็งเม็ดเลอืดขาว สตรอนเชยีม-90 มคีา่

ครึง่ชวีติประมาณ 29 ปี เมือ่เขา้สูร่่างกายก็จะคงอยู ่และกอ่อันตรายไดต้อ่เนื่องยาวนาน 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) ไดเ้ล็งเห็นถงึอนัตรายดงักลา่ว จงึไดเ้ปิดใหบ้รกิาร

ตรวจวเิคราะห ์สตรอนเชยีม-90 ในผลติภัณฑต์า่ง ๆ อาท ินม น ้า อาหารทะเลสด และอาหารทะเลแปรรูป เชน่ ปลาสด 

ปลากระป๋อง ปลาแหง้ กุง้สด กุง้แหง้ หมกึสด หมกึแหง้ ปู ปลาเสน้ และ สาหร่าย เป็นตน้ 

หมายเหต ุ: ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจเอกสารถกูตอ้งครบถว้น 

และลงเลขทีค่ าขอเรยีบรอ้ย ซึง่ปรมิาณตวัอย่างทีใ่ชใ้นวเิคราะหข์ัน้ต า่ 1.5 กโิลกรัม 

 
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 1142 

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

 
 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนัท าการ 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

-รับแบบค ารอ้งพรอ้มตวัอยา่ง (แบบฟอรม์ FM-NSC-124) 

-ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารและตวัอยา่ง 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

 

2) กำรพจิำรณำ 

-ช าระคา่ธรรมเนยีม 

-นัดหมายวนัรับหนังสอืแจง้ผลวเิคราะห ์

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาติ

(องคก์ารมหาชน) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97&action=edit&redlink=1


ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) กำรพจิำรณำ 

-น าเอกสารพรอ้มตวัอย่างสง่หอ้งปฏบิัตกิาร 

-หอ้งปฏบิัตกิารด าเนนิการวเิคราะหต์วัอย่าง 

-สง่รายงานผลการวเิคราะห ์(FM-NSC-129) 

(หมายเหต:ุ -)  

25 วนัท าการ สถาบนัเทคโนโลยี

นวิเคลยีรแ์หง่ชาติ
(องคก์ารมหาชน) 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
 

-ผูม้อี านาจลงนามใบรายงานผลวเิคราะห ์ 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัท าการ สถาบนัเทคโนโลยี
นวิเคลยีรแ์หง่ชาติ

(องคก์ารมหาชน) 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบค าขอรับบรกิารวัดกมัมันตภาพรังส ีSr-90       
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ:  FM-NSC-124 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

 
 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท)  

1) การตรวจวดัวเิคราะห ์Sr-90 ในตวัอยา่งสนิคา้ 

(หมายเหต:ุ -)  

8,000  

 
 

2) กรณีขอหนังสอืรับรองฉบับใหม ่(ใบแทน) เนือ่งจากตอ้งการแกไ้ข
เพิม่เตมิ หรอืใบแทนฉบับทีส่ญูหาย 

(หมายเหต:ุ -)  

 

214 
 

 

 
 

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 สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีง่านบรกิารวเิคราะห ์Sr-90 ในตวัอยา่งสนิคา้/ผูไ้ดรั้บ 

มอบหมาย ส านักงานใหญ ่ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยนีวิเคลยีร ์สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)  

องครักษ์ จ. นครนายก 26120  โทรศพัท ์02-4019889 ตอ่ 1142 
 
หรอื ทีศ่นูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) สาขาจตจุักร16 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร 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/

