
                                        แบบ ปส. ๒ค 

ค ำขอรับใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เคร่ืองก ำเนิดรังสี 
 
 เลขรับค ำขอที่.................................................. (เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ี)             วันท่ี...................................................................... 

 

ประเภทกำรขอรับใบอนุญำต    ขอครั้งแรก    ขอต่ออำยุใบอนุญำตเลขท่ี .............................................................................. 

วัตถุประสงค์ 
      มีไว้ในครอบครองเพื่อจ ำหน่ำย  
      มีไว้ในครอบครองหรือใช้เพื่อตนเอง 

ประเภทกำรใช้ประโยชน ์
  กำรแพทย์               ศึกษำวิจัย 
  อุตสำหกรรม            ระบบรักษาความปลอดภัย 
  อื่นๆ ………………………….......................................... 

๑. ผู้ขอรับใบอนุญำต 
  บุคคลธรรมดำ 
ช่ือผู้ขอ...................................................................................................................................................................................... 

เลขประจ ำตัวประชำชน  
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมำยเลขโทรศัพท์.....................................หมำยเลขโทรสำร.................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................................. 
  นิติบุคคล 
ช่ือหน่วยงำน ........................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล 
๑.๑ ..................................................................................................ต ำแหน่ง........................................................................ 
๑.๒ ..................................................................................................ต ำแหน่ง........................................................................ 
๑.๓ ..................................................................................................ต ำแหน่ง........................................................................ 
ช่ือสถำนท่ีท ำกำร ..................................................................................................................................................................... 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร  
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมำยเลขโทรศัพท์.....................................หมำยเลขโทรสำร.................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................................. 
 

๒. สถำนที่เก็บรักษำ ติดต้ัง หรือใช้เคร่ืองก ำเนิดรังสี 

ช่ือสถำนท่ี................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่......................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมำยเลขโทรศัพท์.......................................หมำยเลขโทรสำร................................. 
เวลำเปดิท ำกำร ...................................................................................................................................................................... 
 

๓. เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี 

ช่ือ............................................................................................................................................................................................ 

เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน  
หลักฐำนกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี 

  เลขท่ีใบอนุญำตเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี................................................................................................... 
  ได้แนบค ำขอรับใบอนุญำตเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสีมำพร้อมกับค ำขอนี ้

หมำยเลขโทรศัพท์..............................................................หมำยเลขโทรสำร.......................................................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................................. 
 



 
๔. ผู้ปฏิบัติงำนรังสี 

ล ำดับที ่ ช่ือ-สกุล เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน กำรฝึกอบรม 
    
    
    
    

       (กรณีช่องว่ำงไม่พอให้ใช้เอกสำรแนบได้) 
 
๕. พร้อมกับค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย ดังนี้ 
    โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง    และรับรองส ำเนำถูกต้อง พร้อมประทับตรำหน่วยงำน (ถ้ำม)ี 

 

๑. ผู้ขอรับใบอนุญำต 
 ๑.๑ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 
 ๑.๒ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  ออกให้ไว้ไม่เกิน ๓ เดือนนับถึง

วันท่ียื่น หรือหนังสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย 
 ๑.๓ หนังสือมอบอ ำนำจ (ในกรณีที่มอบอ ำนำจให้ผู้อื่นกระท ำกำรแทน พร้อมติดอำกรแสตมป์จ ำนวน ๑๐ บำท ส ำหรับ

กำรกระท ำกำร ๑ อย่ำง หรือ ๓๐ บำท ส ำหรับกำรกระท ำกำรแทนมำกกว่ำ ๑ อย่ำง ส ำหรับนิติบุคคลที่เป็น
หน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน ไม่ต้องติดอำกรแสตมป์) 

๒. สถำนทีเ่ก็บรักษำ ติดต้ัง หรือใช้เคร่ืองก ำเนิดรังส ี
 ๒.๑ แผนที่ตั้งของสถำนท่ีเก็บรักษำ ติดตั้ง หรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสีและบริเวณใกล้เคียง 
 ๒.๒ แผนผังอำคำร ห้อง และบริเวณข้ำงเคียง ทีเ่ก็บรักษำ ติดตั้ง หรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสี 

๓. เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี  
 ๓.๑ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว  (รับรองส ำเนำว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ควำม

ปลอดภัยทำงรังสีของหน่วยงำนท่ียื่นขอรับใบอนุญำต) 
 ๓.๒ ส ำเนำใบอนุญำตเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี หรือค ำขอรับใบอนุญำตเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี 

๔. เอกสำรเกี่ยวกับกำรประเมินควำมปลอดภัยทำงรังสี 

  กรณีขอรับใบอนุญำตคร้ังแรก 

 ๔.๑.๑ หลักฐำนกำรครอบครองหรือใช้อุปกรณ์บันทึกปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคล 
 ๔.๑.๒ เอกสำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องก ำเนิดรังสีและห้องที่ติดตั้งที่ได้มำตรฐำนของเครื่องก ำเนิดรังสี

ที่ใช้งำนปกติ มีอำยุไม่เกิน ๑ ปี นับจำกวันที่ตรวจสอบถึงวันท่ียื่นค ำขอรับใบอนุญำต (กรณีเป็นเครื่องเก่ำ) 
 ๔.๑.๓ เอกสำรแสดงข้อมูลทำงด้ำนเทคนิคของเครื่องก ำเนิดรังสี (Specification) ฉบับภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ 
 ๔.๑.๔ รูปถ่ำยเครื่องก ำเนิดรังสีที่แสดงข้อมูลผู้ผลิต รุ่น หมำยเลขเครื่อง ก ำลัง/พลังงำนสูงสุด 
 ๔.๑.๕ ส ำเนำคู่มือกำรปฏิบัติงำน ฉบับภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ที่แสดงรำยละเอียดวิธีกำร ขั้นตอนกำรใช้งำน

เครื่องก ำเนิดรังสี 
 ๔.๑.๖ วิธีกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี เท่ำท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้องตำมประเภทของเครื่องก ำเนิดรังสี 
 ๔.๑.๗ แผนปฏิบัติกำรกรณีเหตุฉุกเฉินทำงรังสี 
 ๔.๑.๘ หลักฐำนกำรครอบครอง หรือใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อันจ ำเป็นเพื่อป้องกันอันตรำยจำกรังสี เช่น 

เครื่องส ำรวจรังสี หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรปรับเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ดังกล่ำว ที่มีอำยุไม่
เกิน ๑ ปี นับถึงวันท่ียื่นค ำขอรับใบอนุญำต (เฉพำะเครื่องก ำเนิดรังสีประเภท ๑) 

 ๔.๑.๙ ส ำเนำรำยงำนกำรประเมินควำมปลอดภัยทำงรังสีของสถำนที่เก็บรักษำ ติดตั้ง และใช้งำนเครื่องก ำเนิดรังสี
ด ำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีของหน่วยงำนผู้ขอรับใบอนุญำต (เฉพำะเครื่องก ำเนิดรังสี
ประเภท ๑) 

 ๔.๑.๑๐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................ 

  กรณีต่ออำยุใบอนุญำต 



 ๔.๒.๑ เอกสำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องก ำเนิดรังสีและห้องที่ติดตั้งที่ได้มำตรฐำนของเครื่องก ำเนิดรังสี
ที่ใช้งำนปกติ มีอำยุไม่เกิน ๑ ปี นับจำกวันที่ตรวจสอบถึงวันท่ียื่นค ำขอรับใบอนุญำต 

 ๔.๒.๒ ส ำเนำรำยงำนผลกำรประเมินกำรได้รับปริมำณรังสีของผู้ปฏิบัติงำนรังสี 
 ๔.๒.๓ วิธีกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี เท่ำที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องตำมประเภทของเครื่องก ำเนิดรังสี  (กรณีมีกำร

เปลี่ยนแปลง) 
 ๔.๒.๔ แผนปฏิบัติกำรกรณีเหตุฉุกเฉินทำงรังสี (กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลง) 
 ๔.๒.๕ ส ำเนำหนังสือรับรองกำรปรับเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ อันจ ำเป็นเพื่อระงับหรือป้องกันอันตรำย

จำกรังสี ซึ่งมีอำยุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันท่ียื่นค ำขอรับใบอนุญำต (เฉพำะเครื่องก ำเนิดรังสีประเภท ๑) 
 ๔.๒.๖ ส ำเนำรำยงำนกำรประเมินควำมปลอดภัยทำงรังสีของสถำนที่เก็บรักษำ ติดตั้ง และใช้งำนเครื่องก ำเนิดรังสี

ด ำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีของหน่วยงำนผู้ขอรับใบอนุญำต  (กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลง 
เฉพำะเครื่องก ำเนิดรังสีประเภท ๑) 

 ๔.๒.๗ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................ 

 

 

 

     ลำยมือช่ือผู้ขอรับใบอนุญำต ……………………………………………… 

   (………………………………………………) 

     ลำยมือช่ือผู้ขอรับใบอนุญำต ……………………………………………… 

   (………………………………………………) 

     ลำยมือช่ือผู้ขอรับใบอนุญำต ……………………………………………… 

   (………………………………………………) 

 

 



ตำรำงท่ี ๑ ข้อมูลของเครื่องก ำเนิดรังสีทีข่อรับใบอนุญำตครอบครองหรือใช้ 

ล ำดับ 
รหัส

ลักษณะ
กำรใช้งำน 

ชนิด ประเภท ผู้ผลิต  รุ่น หมำยเลข 

ก ำลัง/พลังงำนสูงสุด 
กำรใช้

ประโยชน ์

วันท่ี
ตรวจสอบ
คุณภำพ 

(กรณีต่ออำยุ) 

อำคำร/ห้อง/
สถำนท่ีเก็บ
รักษำ ติดตั้ง 

หรือใช้ 

สถำนภำพ 
๑. ใช้งำนปกต ิ
๒. ไม่ใช้งำน/
ช ำรุด  

ควำมต่ำงศักย์
(keV/kV/MeV/MV) 

กระแสไฟฟ้ำ 
(mA/mAs) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

(กรณีช่องว่ำงไม่พอให้ใช้เอกสำรแนบได้)



ค ำอธิบำย กำรกรอกข้อมูลในตำรำงที่ ๑ 

๑. ล ำดับ ให้ระบุหมำยเลขล ำดบัเครื่องก ำเนดิรังสีที่ยื่นค ำขอ 

๒. รหสัลักษณะกำรใช้งำน ใหร้ะบุรหสัลักษณะกำรใช้งำน 

๓. ชนิด ให้ระบุชนิดของเครื่องก ำเนดิรังสี เช่น Generator, Control Unit, หลอดรังสีเอกซ์ 
(Tube), อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเปน็เครื่องก ำเนิดรังสีอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

๔. ประเภท ให้ระบุว่ำเป็นเครื่องก ำเนิดรังสีประเภทที่ ๑ ๒ หรือ ๓ 

๕. ผูผ้ลติ ให้ระบุผูผ้ลติเครื่องก ำเนิดรังส ี

๖. รุ่น ให้ระบุรุ่นของเครื่องก ำเนิดรังส ี

๗. หมำยเลข ให้ระบุหมำยเลข (Serial Number) ของเครื่องก ำเนิดรังส ี

๘. ก ำลัง/พลังงำนสูงสุด ให้ระบุก ำลัง/พลังงำนสูงสดุของเครื่องก ำเนิดรังส ี
 ควำมต่ำงศักย์ (keV/kV/MeV/MV) 
 กระแสไฟฟ้ำ (mA/mAs) 

๙. กำรใช้ประโยชน ์ ให้ระบุกำรใช้ประโยชน์ 

๑๐. วันท่ีตรวจสอบคณุภำพ ให้ระบุวันท่ีล่ำสุดที่มีกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องก ำเนิดรังสี (กรณตี่ออำยุ) 

๑๑. อำคำร/ห้อง/สถำนท่ีเก็บรักษำ ติดตั้ง หรือใช้ ให้ระบุชื่ออำคำร/ห้อง/สถำนท่ีเกบ็รักษำ ติดตั้ง หรือใช้ 

๑๒. สถำนภำพ - ให้ระบุ “1” กรณเีครื่องก าเนดิรงัสีมีการใช้งาน 
- ให้ระบุ “2” กรณเีครื่องก าเนดิรงัสีไม่มีการใช้งานหรือช ารุด 
- ให้ระบุสถานภาพ ณ ปัจจุบัน ในกรณีอื่นๆ 

 


