
คูม่อืมาตรฐานการใหบ้รกิาร : กระบวนงานสอบเทยีบมาตรฐานเครือ่งวดัรงัส ี
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับเวลาตัง้แตผู่รั้บบรกิารน าสง่เครือ่งวดัรังสใีนวนัทีก่ าหนดไวแ้ละเจา้หนา้ทีต่รวจสอบ

เอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนและเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ/หรอื

มคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอื

เอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

ในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึ

ดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิ
16  ถนนวภิาวดรัีงสติ 

แขวงลาดยาว  เขตจตจุักร 
กรุงเทพมหานคร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 0 - 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูรั้บบรกิารจองควิสอบเทยีบเครือ่งวดัรังสอีอนไลน์ 
(หมายเหต:ุ (www.oaep.go.th/ssdlonline))  

1 นาท ี กองพัฒนาระบบและ

มาตรฐานก ากบัดแูล
ความปลอดภัย 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีก่ าหนดวนัน าสง่และตดิตอ่แจง้วนัน าสง่เครือ่งวัดรังสี

และ ID-code 
(หมายเหต:ุ (เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้วนัน าสง่แกผู่รั้บบรกิาร ภายใน 1 

วนัท าการ 
หลงัวนัจองควิสอบเทยีบออนไลน์))  

1 วนัท าการ กองพัฒนาระบบและ
มาตรฐานก ากบัดแูล

ความปลอดภัย 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูรั้บบรกิารน าสง่เครือ่งวดัรังสใีนวนัทีก่ าหนดไวแ้ละเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (1) เจา้หนา้ทีจ่ะตดิตอ่แจง้เตอืนก าหนด 

วนัสง่เครือ่งวดัรังสลีว่งหนา้กอ่นถงึวนัสง่ 1 สปัดาหท์างอเีมล์
และ SMS 

2) ระยะเวลาในการใหบ้รกิารตามคูม่อืนีจ้ะเริม่นับเวลาตัง้แต่
เจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอ ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้น

คูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

(หมายเหต:ุ -)  

60 นาท ี กองพัฒนาระบบและ

มาตรฐานก ากบัดแูล
ความปลอดภัย 

 

4) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีส่อบเทยีบและออกใบรับรองการสอบเทยีบ 
(หมายเหต:ุ (ภายใน 15 วนัท าการหลงัจากวนัรับเครือ่งวดัรังส)ี)  

15 วนัท าการ กองพัฒนาระบบและ

มาตรฐานก ากบัดแูล
ความปลอดภัย 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ID-code 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากบั

ดแูลความปลอดภัย 

2) 

 

แบบฟอรม์ขอความอนุเคราะหส์อบเทยีบเครือ่งวดัรงัส ี

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากบั

ดแูลความปลอดภัย 

3) 

 

ใบรายงานรายการรบัเครือ่งมอื [Cust] 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากบั

ดแูลความปลอดภัย 

4) 

 

หนงัสอืแจง้รายละเอยีดทีร่ะบุชือ่ผูม้ารบัเครือ่ง และลงนามโดยผูม้ ี

อ านาจของหนว่ยงาน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีใบรายงานรายการรับเครือ่งมอื [Cust] สญูหาย) 

- 

5) 
 

เอกสารทีร่ะบุวา่เป็นเจา้ของเครือ่งวดัรงัส ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีใบรายงานรายการรับเครือ่งมอื [Cust] สญูหาย) 

- 

6) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีใบรายงานรายการรับเครือ่งมอื [Cust] สญูหาย) 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) รอ้งเรยีนดว้ยตัวเอง ณ ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิเลขที ่16 ถนนวภาวดรัีงสติ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 
10900 

(หมายเหต:ุ (ในวนัและเวลาท าการ))  
2) ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิตู ้ปณ. 93  ปณศ. จตจุักร  กรุงเทพฯ  10900 โทร. 0 2596 7600 

(หมายเหต:ุ -)  
3) 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))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 



ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

สรา้งทดแทนกระบวนงานเดมิ8718/คูม่อืเดมิ750788 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: กระบวนงานสอบเทยีบมาตรฐานเครือ่งวดัรังส ี 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิ

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระราชบัญญัต ิพลงังานงานปรมาณูเพือ่สนัต ิพ.ศ. 2504  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 100 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 120 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 80 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] กระบวนงานสอบเทยีบมาตรฐานเครือ่งวดัรังส ี 16/08/2561 09:34 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 16/08/2561 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


