
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรบรกิำรสอบเทยีบเครือ่งวดัรงัส ี
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

 
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

เครือ่งวดัรังส ีเชน่ เครือ่งส ารวจรังส ี(Survey Meter) เครือ่งวัดรังสปีระจ าตัวบคุคลชนดิปากกา (Pen-type Pocket Dosimeter) 

หรอืเครือ่งวดัรังสปีระจ าตัวบคุคลชนดิดจิติอล (Electronic Personal Dosimeter) ชนดิตา่ง ๆ เป็นตน้ เป็นเครือ่งมอืทีม่ี

ความส าคัญมากส าหรับผูท้ีป่ฏบิตังิานทางรังสเีพราะนอกจากจะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานทราบวา่ ณ ต าแหน่งนัน้ มรีะดับปรมิาณรังสี

เทา่ใดแลว้ ยังสามารถใชค้ านวณเพือ่หาระยะเวลาทีป่ลอดภัยในการปฏบิตังิานบรเิวณนัน้ไดอ้กีเชน่กนั ดงันัน้ จงึจ าเป็นอยา่งยิง่ที่

จะตอ้งมกีารสอบเทยีบเครือ่งวัดรังสใีหม้คีวามเทีย่งตรง และแมน่ย าเสมอ 

  
ข ัน้ตอนกำรขอรบับรกิำร 

1.ผูข้อรับบรกิารดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ค าขอฯ พรอ้มกรอกรายละเอยีดใหเ้รยีบรอ้ย  

2.ยืน่แบบค าขอฯสอบเทยีบเครือ่งวดัรังส ีและคูม่อืการใชง้าน(ถา้ม)ีแกเ่จา้หนา้ทีเ่พือ่ขอรับบรกิาร พรอ้มรับใบนัดรับเครือ่งมอืที ่   

- กรุงเทพฯ ณ ส านักงานสว่นหนา้ (TINT-One Stop Service) อาคาร 9 ชัน้ 1 สทน.บางเขน โทร. 02-401-9889 ตอ่ 

5990  สายตรง 02-579-0743 โทรสาร 02-579-0220 

- นครนายก ณ หอ้ง 107 อาคาร 24 ชัน้ 1 สทน.องครักษ์ โทร. 02-401-9889 ตอ่ 1910 

3.รอการด าเนนิการสอบเทยีบเครือ่งวดัรังส ีซึง่จะแลว้เสร็จภายใน 15 วนัท าการ (กรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จกอ่นวนันัด

รับ จะโทรแจง้และ/หรอืสง่เมลลแ์จง้ใหผู้ข้อรับบรกิารทราบ) 

4.ช าระคา่บรกิาร 

5.รับใบรับรอง พรอ้มเครือ่งวดัรังสแีละคูม่อืการใชง้าน (ถา้ม)ี คนื  

   * ลกูคา้ตอ้งน าใบนัดรับมาแสดงในวนัรับเครือ่งมอืทกุครัง้ 

  ** หอ้งปฏบิัตกิารฯ ไมม่นีโยบายจัดสง่เครือ่งคนืลกูคา้ทางไปรษณียแ์ละผูใ้หบ้รกิารขนสง่อืน่ ๆ ในทกุ 

       กรณี  ลกูคา้จะตอ้งรับผดิชอบในการรับ-สง่ เครือ่งมอืดว้ยตนเอง 

  
 

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 

เจา้หนา้ทีส่อบเทยีบเครือ่งมอืและจัดท าผลการวเิคราะห ์
(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 TLD/OSL ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

2) 

 

แบบค ำขอรบับรกิำรประเมนิคำ่ปรมิำณรงัสปีระจ ำตวับุคคล 

TLD/OSL ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

 
 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

การประเมนิคา่ปรมิาณรังสจีากเครือ่งวดั 
รังสปีระจ าตัวบคุคล (TLD/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) แบบค าขอรับบรกิารอาบรังสแีละสอบเทยีบเครือ่งวดัรังส ี(FM-NSC-75) 
 

2) รายละเอยีดเครือ่งวดัรังส/ีใบนัดรับ (FM-NSC-76) 

 



หมายเหต ุ

 
งานบรกิารตรวจประเมนิการไดรั้บรังสปีระจ าตัวบคุคลสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

เลขที ่9/9 หมูท่ี ่7 ต.ทรายมูล 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/

