
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรเข้ำใช้บริกำรสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสี[N] 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับเวลำตั้งแต่ผู้รับบริกำรน ำส่งเครื่องวัดรังสีในวันที่ก ำหนดไว้และเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ

เอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือประชำชนและเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือ

มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำท่ีจะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือ

เอกสำรหลักฐำนท่ีต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด

ในบันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละท้ิงค ำขอ โดยเจ้ำหน้ำท่ีและผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก

ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน โดยมีช่องทำงกำร

ติดต่อดังนี้ ทำงโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1401, 1402 โทรสำร 0 2562 0093 อีเมล์ ssdl@oap.go.th และ

http://ssdl.oap.go.th 

 

 

 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 
(หมำยเหตุ: -)  
ห้อง one stop service (ห้อง 103) 

อำคำร1 ชั้น 1ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
เลขท่ี 16 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร 
กรุงเทพ 10900 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:00 - 17:00 น. 

 สถำนท่ีให้บริกำร 

(หมำยเหตุ: (ส ำหรับกำรจองคิวขอรับบริกำรสอบเทียบเครื่องวัด
รังสี))  
http://ssdl.oap.go.th/ssdlonline//เว็บไซต์และช่องทำง
ออนไลน์  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรตลอด 24 

ชั่วโมง 

 สถำนท่ีให้บริกำร 

(หมำยเหตุ: (ส ำหรับกำรน ำส่งเครื่องวัดรังสีเข้ำระบบกำรสอบ
เทียบ 

และกำรรับคืนเครื่องวัดรังสีพร้อมใบรับรองผลกำรสอบเทียบ))  
ห้องปฏิบัติกำรวัดรังสีมำตรฐำนทุติยภูมิ 
อำคำรท่ีท ำกำร ชั้น 4  ห้อง SSDL/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:00 - 17:00 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 15 วันท ำกำร 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบเอกสำร ตรวจสภำพภำยนอกของเครื่องวัดรังสีและกำร
ตอบสนองต่อรังสีเบ้ืองต้น 

(หมำยเหตุ: (หมำยเหตุ 1. ถ้ำเครื่องไม่พร้อมใช้งำนจะไม่รับ
เครื่องเข้ำระบบ ถ้ำเครื่องพร้อมให้ด ำเนินกำรต่อ 2. ระยะเวลำใน
กำรให้บริกำรตำมคู่มือนี้ จะเริ่มนับเวลำ เมื่อเจ้ำหน้ำท่ีรับ
เครื่องวัดรังสีจำกผู้รับบริกำร))  

1 วัน ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อ

สันติ 
 

2) กำรพิจำรณำ 

เมื่อเจ้ำหน้ำท่ีสอบเทียบเครื่องวัดรังสีตรวจสอบควำมพร้อมใช้

9 วัน ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อ

สันติ 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

งำนของเครื่องมือก่อนสอบเทียบแล้ว จะด ำเนินกำรสอบเทียบ 

บันทึกสภำวะแวดล้อม และสอบเทียบเครื่องวัดรังสี ค ำนวณ
ค่ำปรับแก้ ค่ำควำมไม่แน่นอน ติดสติกเกอร์ และจัดท ำใบรับรอง

ผลกำรสอบเทียบ 
 

 
(หมำยเหตุ: -)  

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

หัวหน้ำห้องปฏิบัติกำรฯ พิจำรณำควำมถูกต้องของผลกำรสอบ
เทียบ และควำมครบถ้วนของใบรับรอง ก่อนกำรลงนำม จำกนั้น

ส่งให้เจ้ำหน้ำท่ีสแกน เก็บเป็นไฟล์ และแจ้งนัดหมำยผู้ขอรับ

บริกำร มำรับเครื่องวัดรังสีท่ีผ่ำนกำรสอบเทียบ และใบรับรอง 
ต่อไป 

(หมำยเหตุ: -)  

5 วัน ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อ

สันติ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ID-code 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(- ID-code เป็นรหัสกำรจองคิวสอบเทียบท่ีเป็นข้อมูลของผู้
ขอรับบริกำร เช่น หน่วยงำน ท่ีอยู่ และ รุ่นของเครื่องวัดรังสีท่ีผู้ขอรับ

บริกำรต้องกำรจองคิวสอบเทียบ ) 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 

2) 

 

หนังสือชี้แจงกรณีใบนัดรับเครื่องหำย พร้อมระบุชื่อผู้ท่ีมำรับ

เครื่อง ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของหน่วยงำน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(หมำยเหตุ (กรณีใบรำยงำนกำรรับเครื่องมือ [Cust] สูญ
หำย)) 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 

3) 

 

ใบนัดรับตัวอย่ำง (FM-37) (Cust) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ร้องเรียนด้วยตัวเอง ณ ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ เลขท่ี 16 ถนนวภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 

(หมำยเหตุ: ((หมำยเหตุ : (ในวันและเวลำท ำกำร))))  
2) ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ ณ ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ เลขท่ี 16 ถนนวภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2596 7600 ต่อ 4204 

(หมำยเหตุ: ((หมำยเหตุ : -)))  
3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 

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

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อจองคิวสอบเทียบ Survey meter ผ่ำนระบบออนไลน์ 
(หมำยเหตุ: -)  

2) แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อจองคิวสอบเทียบ Dosimeter  ผ่ำนระบบออนไลน์ 

(หมำยเหตุ: -)  
3) แผนผังขั้นตอนและกระบวนกำรเข้ำใช้บริกำรสอบเทียบเครื่องวัดรังสี 

(หมำยเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

&quot;ขั้นตอนก่อนกำรด ำเนินกำร&quot; 

 
ประกอบด้วยกำรจองคิว 

- กำรจองคิวสอบเทียบเครื่องวัดรังสีออนไลน์ ท่ี http://ssdl.oap.go.th - ผู้ขอรับบริกำรจะได้ ID-code ทันทีหลังจำกจองคิว
สอบเทียบเครื่องวัดรังสีออนไลน์และรอแจ้งวันนัดหมำย 1 วันท ำกำร 

 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 28/01/2563 

http://www.info.go.th/

