
 

 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเขำ้ใชบ้รกิำรสอบเทยีบเครือ่งวดัรงัส[ีN] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนปรมำณูเพือ่สันต ิกระทรวงกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร ์วจัิยและนวัตกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับเวลำตัง้แตผู่รั้บบรกิำรน ำสง่เครือ่งวัดรังสใีนวันทีก่ ำหนดไวแ้ละเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบ

เอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชนและเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนไมค่รบถว้น และ/หรอื

มคีวำมบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ำมำรถพจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบันทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอื

เอกสำรหลักฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด

ในบันทกึดงักลำ่ว มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูย้ ืน่ค ำขอละทิง้ค ำขอ โดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทกึ

ดังกลำ่ว และจะมอบส ำเนำบันทกึควำมบกพร่องดงักลำ่วใหผู้ย้ ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลักฐำน โดยมชีอ่งทำงกำร

ตดิตอ่ดังนี้ ทำงโทรศพัท ์0 2596 7600 ตอ่ 1401, 1402 โทรสำร 0 2562 0093 อเีมล ์ssdl@oap.go.th และ

http://ssdl.oap.go.th 

 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ -)  
หอ้ง one stop service (หอ้ง 103) 
อำคำร1 ชัน้ 1ส ำนักงำนปรมำณูเพือ่สนัต ิ
เลขที ่16 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพ 10900 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:00 - 17:00 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับกำรจองควิขอรับบรกิำรสอบเทยีบเครือ่งวัด
รังส)ี)  
http://ssdl.oap.go.th/ssdlonline//เว็บไซตแ์ละชอ่งทำง
ออนไลน ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 
ชัว่โมง 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับกำรน ำสง่เครือ่งวัดรังสเีขำ้ระบบกำรสอบ
เทยีบ 
และกำรรับคนืเครือ่งวัดรังสพีรอ้มใบรับรองผลกำรสอบเทยีบ))  
หอ้งปฏบัิตกิำรวัดรังสมีำตรฐำนทตุยิภมู ิ
อำคำรทีท่ ำกำร ชัน้ 4  หอ้ง SSDL/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:00 - 17:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วันท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบเอกสำร ตรวจสภำพภำยนอกของเครือ่งวัดรังสแีละกำร

ตอบสนองตอ่รังสเีบือ้งตน้ 
(หมำยเหต:ุ (หมำยเหต ุ1. ถำ้เครือ่งไมพ่รอ้มใชง้ำนจะไมรั่บ
เครือ่งเขำ้ระบบ ถำ้เครือ่งพรอ้มใหด้ ำเนนิกำรตอ่ 2. ระยะเวลำใน
กำรใหบ้รกิำรตำมคูม่อืนี้ จะเริม่นับเวลำ เมือ่เจำ้หนำ้ทีรั่บ
เครือ่งวัดรังสจีำกผูรั้บบรกิำร))  

1 วัน ส ำนักงำนปรมำณูเพือ่
สันต ิ

 

2) กำรพจิำรณำ 
เมือ่เจำ้หนำ้ทีส่อบเทยีบเครือ่งวัดรังสตีรวจสอบควำมพรอ้มใช ้

9 วัน ส ำนักงำนปรมำณูเพือ่
สันต ิ



 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

งำนของเครือ่งมอืกอ่นสอบเทยีบแลว้ จะด ำเนนิกำรสอบเทยีบ 
บันทกึสภำวะแวดลอ้ม และสอบเทยีบเครือ่งวัดรังส ีค ำนวณ
คำ่ปรับแก ้คำ่ควำมไมแ่น่นอน ตดิสตกิเกอร ์และจัดท ำใบรับรอง
ผลกำรสอบเทยีบ 
 
 
(หมำยเหต:ุ -)  

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
หัวหนำ้หอ้งปฏบัิตกิำรฯ พจิำรณำควำมถกูตอ้งของผลกำรสอบ
เทยีบ และควำมครบถว้นของใบรับรอง กอ่นกำรลงนำม จำกนัน้
สง่ใหเ้จำ้หนำ้ทีส่แกน เก็บเป็นไฟล ์และแจง้นัดหมำยผูข้อรับ
บรกิำร มำรับเครือ่งวัดรังสทีีผ่่ำนกำรสอบเทยีบ และใบรับรอง 
ตอ่ไป 
(หมำยเหต:ุ -)  

5 วัน ส ำนักงำนปรมำณูเพือ่
สันต ิ

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ID-code 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(- ID-code เป็นรหัสกำรจองควิสอบเทยีบทีเ่ป็นขอ้มลูของผู ้
ขอรับบรกิำร เชน่ หน่วยงำน ทีอ่ยู ่และ รุ่นของเครือ่งวัดรังสทีีผู่ข้อรับ
บรกิำรตอ้งกำรจองควิสอบเทยีบ ) 

ส ำนักงำนปรมำณูเพือ่สันต ิ

2) 
 

หนงัสอืชีแ้จงกรณีใบนดัรบัเครือ่งหำย พรอ้มระบุชือ่ผูท้ ีม่ำรบั
เครือ่ง ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของหนว่ยงำน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(หมำยเหต ุ(กรณใีบรำยงำนกำรรับเครือ่งมอื [Cust] สญู
หำย)) 

ส ำนักงำนปรมำณูเพือ่สันต ิ

3) 
 

ใบนดัรบัตวัอยำ่ง (FM-37) (Cust) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนปรมำณูเพือ่สันต ิ

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) รอ้งเรยีนดว้ยตัวเอง ณ ส ำนักงำนปรมำณูเพือ่สันต ิเลขที ่16 ถนนวภำวดรัีงสติ แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 
10900 
(หมำยเหต:ุ ((หมำยเหต ุ: (ในวันและเวลำท ำกำร))))  

2) รอ้งเรยีนทำงโทรศพัท ์ณ ส ำนักงำนปรมำณูเพือ่สันต ิเลขที ่16 ถนนวภำวดรัีงสติ แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2596 7600 ตอ่ 4204 
(หมำยเหต:ุ ((หมำยเหต ุ: -)))  

3) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลดัส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  



 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(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 ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่จองควิสอบเทยีบ Survey meter ผำ่นระบบออนไลน ์
(หมำยเหต:ุ -)  

2) แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่จองควิสอบเทยีบ Dosimeter  ผ่ำนระบบออนไลน ์
(หมำยเหต:ุ -)  

3) แผนผังขัน้ตอนและกระบวนกำรเขำ้ใชบ้รกิำรสอบเทยีบเครือ่งวัดรังส ี
(หมำยเหต:ุ -)  

 

หมำยเหต ุ

&quot;ขัน้ตอนกอ่นกำรด ำเนนิกำร&quot; 
 
ประกอบดว้ยกำรจองควิ 
- กำรจองควิสอบเทยีบเครือ่งวัดรังสอีอนไลน์ ที ่http://ssdl.oap.go.th - ผูข้อรับบรกิำรจะได ้ID-code ทันทหีลังจำกจองควิ
สอบเทยีบเครือ่งวัดรังสอีอนไลน์และรอแจง้วันนัดหมำย 1 วันท ำกำร 
 
 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มูลกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคบัใช:้ 28/01/2563 

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

