
แบบ ป.ส. ๑ค 
 
 
                                                                                                         

 

 
 

วันที่………เดือน…………………พ.ศ……...… 
๑.   ช่ือผูขออนุญาต          
                     (๑)  บุคคลธรรมดา   
ขาพเจา ชื่อ.....................................................................................................................  ตําแหนง  ............................................................. 
อายุ.................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขที่……….......……หมูที่...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….........................................................................…… 

 

 (๒)  นิติบุคคล     
ชื่อหนวยงาน.....................................................................................  จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนที่.............................. 
ชื่อสถานที่ทําการ(ที่ติดตอได ณ ปจจุบัน) ……………………………………………………………………….…....................………. 
ที่ตั้งเลขที…่……..........……หมูที่……............…….ตรอก/ซอย…................…............……….. ถนน……......................……………… 
ตําบล/แขวง…………............………..…อําเภอ/เขต………………………………....จังหวัด……………..............……….……………
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….........................................................................……โดยม(ีผูมีอาํนาจขอรับใบอนุญาต)  

(๒.๑)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง  ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขที่……….......……หมูที่...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….........................................................................…… 

 (๒.๒)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขที่……….......……หมูที่...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….........................................................................…… 
 

 (กรณีมากกวา 2 คน ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
 

 

คําขออนญุาต 
 

ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนดิรังสี  

 เลขที่รับ…………………………..    
   วันที่…....……...................……… 

     รหัสหนวยงาน………………….. 
ผูรับคาํขอ……………………….. 
 (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)    

             

     

     

     

             

     

             



 ๒

๒.  ประเภทการใชประโยชน  [    ]     การแพทย  [    ]      อุตสาหกรรม     [    ]       ศึกษาวิจัย  
[    ]     ระบบรักษาความปลอดภัย [    ]   อื่นๆ โปรดระบุ........................................................... 

 เปนการขออนุญาต  [    ]  ครั้งแรก  
    [    ]  ขอตออายุใบอนุญาต  (ใบอนุญาตเดิม  เลขที่......................................................) 
     

๓. สถานที่ผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี 
สถานที่ตั้ง เลขที…่…….......……หมูที่……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................
ตําบล/แขวง…………........….......…อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศพัท…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเลก็ทรอนิกส…...….....................…........... 
 

๔.  ขออนุญาตผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  
 ตามตารางที่ ๔.๑  หนา ๕ 

  

๕.  ช่ือผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับรังสี    จํานวน…………คน ดังนี้ 
 ๕.๑   เจาหนาทีค่วามปลอดภัยทางรังสี (กรณีมากกวา ๑ คน ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
                 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อาย…ุ.....….....…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศพัท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที ่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจดัฝกอบรม หมายเหต ุ
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อเจาหนาที่ความปลอดภยัทางรังสี(๑)……………………………...……… 

 ๕.๒   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(ถามี) 
 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อาย…ุ.......….....…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศพัท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที ่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจดัฝกอบรม หมายเหต ุ
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(๑)……………………….................………...…… 

     

     

             

     

             



 ๓

๖.  ในกรณีท่ีใชทางการแพทย 
 ชื่อแพทยผูรับผดิชอบ………..………….…………………………ตําแหนง………………………………อาย…ุ…..........…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……......................... 
หมูที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............……....…..
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศพัท….......…............…
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….....................................................................................… 
ชื่อสถานที่ทําการ…...………………………………………………………………………………….…........……….……….............… 
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่………………………………ออกให ณ วันที่……………….............…………............................... 
รายการเกี่ยวกับการฝกอบรมและประสบการณทางการใชรังสีของแพทยผูใช........................…………………......................................... 

                                                        ลายมือชื่อแพทยผูรับผิดชอบ (๑)  …………………….………………………….…..…… 
(กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเตมิได) 
 

๗.  ผูปฏิบัติงานรังสี   จํานวน................ คน  ดังตอไปนี้ 
 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อาย…ุ.....….......…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศพัท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ..........................................................……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที ่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจดัฝกอบรม หมายเหต ุ
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อผูปฏิบตัิงานทางรังสี(๑)…………….......………….................…………… 

(กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเตมิได) 
 

๘. พรอมกับคาํขอน้ี  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลกัฐานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของมาเพือ่ประกอบการพจิารณาดวยดังนี ้
กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหซึ่งมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
 (กรณีเปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนาพาสปอรต และใบอนุญาตทาํงานของคนตางดาว) 

    (๒)    หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหของทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอาํนาจ  และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ 
บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

 

กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานหรือเจาหนาท่ีของผู
มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

     

             

     

             



 ๔

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหของทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอาํนาจ 
หมายเหตุ  หนังสือมอบอํานาจของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมตองติดอากรแสตมปตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร 
 

 กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เชน  หางหุนสวนจํากัด   บริษัทจํากัด  เปนตน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิุคคล (กรณีเปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนา
พาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

  (๒)  หนังสอืมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหของทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอาํนาจ   และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ 
บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

 (๓) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  หรือสําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณฑสนธิ   และหนังสือ
รับรองจากกระทรวงพาณิชย 

 

เอกสารและหลักฐานตางๆ ดังตอไปนี้ 

  (๑) รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  เฉพาะที่ขอ
อนุญาตฯ คร้ังแรก หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

  (๑.๑)  สําเนาใบประกาศนียบัตรดานการปองกันอันตรายจากรังสีของผูรับผิดชอบทางเทคนิคเก่ียวกับรังสี หรือวุฒิ
การศึกษาที่สามารถรับผิดชอบตามชนิดเคร่ืองกําเนิดรังสีนั้น  หรือวุฒิบัตรดานรังสี  พรอมเอกสารสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให 

  (๑.๒)  สําเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทยผูรับผิดชอบในกรณีใชรังสีกับผูปวยโดยตรง 

  (๑.๓)  แผนที่ตั้งหนวยงาน  แสดงรายละเอียด เลขที่ตั้ง ถนน ตําบล อําเภอ และจังหวัดที่ชัดเจน 

  (๑.๔)  แผนผังอาคาร หอง  และบริเวณขางเคียง  ที่ติดตั้ง  ที่เก็บ  หรือใชงานเครื่องกําเนิดรังสี  

  (๑.๕)  เอกสารแสดงรายการของเครื่องกําเนิดรังสี (Specification)  เชน กําลัง/พลังงานสูงสดุ รุน ลักษณะการใชงาน 
หมายเลขเครือ่ง  และชื่อผูผลิต   

  (๑.๖)  สําเนาคูมือการปฏิบัตงิาน  แสดงรายละเอียดจดุมุงหมาย วิธีการ และขั้นตอนการผลติหรือการนําเครือ่งกําเนิด
รังสีมาใช 

  (๑.๗)  เอกสารวิธีการท่ีเก่ียวของตามกําหนดในขอ ๘ ของกฎกระทรวงนี้  เชน วิธีการปองกันอันตรายจากรังสี  และ
แผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตฉุุกเฉินทางรังสี  วิธีการตดิตั้ง  และระบบประกันคุณภาพการใชเคร่ืองกําเนิดรังสี 

  (๑.๘)  สําเนาหลักฐานการครอบครอง หรือใชงาน อุปกรณบันทึกรังสีประจําตัวบุคคล 

  (๑.๙)   สําเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกําเนิดรังสี   แสดงรายละเอียด 
ผลการตรวจวัดระดับรังสี  บริเวณที่ติดตั้งหรือบริเวณที่ปฏิบัติงานเปนประจํา และ คุณภาพของเครื่องกําเนิดรังสี  ซึ่งผลการตรวจสอบไม
เกิน 1 ป นับยอนหลังจากวันขออนุญาตฯ  

  (๒)  รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  เฉพาะที่ขอ
ตออายุใบอนุญาตฯ  

  (๒.๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิมทีเ่คยไดรับอนุญาตไว 

  (๒.๒)  สําเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเคร่ืองกําเนิดรังสี     แสดงรายละเอียด    
ผลการตรวจวัดระดับรังสี  บริเวณที่ติดตั้งหรือบริเวณที่ปฏิบัติงานเปนประจํา และ คุณภาพของเครื่องกําเนิดรังสี  ซึ่งผลการตรวจสอบไม
เกิน 1 ป นับยอนหลังจากวันขออนุญาตฯ 



 ๕

  (๒.๓)   สําเนาเอกสารรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องสํารวจรังสี  

  (๒.๔)  สําเนาผลประเมินการไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานรังสี   ยอนหลัง 12 เดือน   / สําเนาหลักฐานการครอบครอง 
หรือใชงาน เครื่องวัดรังสีประจําตัวบุคคล 

  (๓)   อื่นๆ    (โปรดระบ)ุ……………………………………………………………………………………. 
 

  
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมลูทีใ่หเปนจริง  และจะปฎิบัติตามวิธกีารท่ีไดนําเสนอไวทุกประการ 
       

ลายมือชือ่ผูขออนญุาต .................................................................... 
        (                    ) 

 
ลายมือชือ่ผูขออนญุาต .................................................................... 

        (                ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
๑.เอกสารประกอบคําขออนุญาตทุกฉบับตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองพรอมวันทีโ่ดยผูขออนญุาตหรือผูรับมอบอํานาจ 
พรอมประทับตราประจําหนวยงาน  

๒.โปรดใสเครื่องหมาย / ลงในชอง  หนาขอความที่ตองการ  หนาขอ ๘ 



ตารางที่ ๔.๑  รายละเอยีด (เฉพาะที่ระบไุด) ของเครือ่งกําเนดิรังสีทั้งหมดที่ขออนุญาต 
 

ลําดับ 
ทะเบียน
อางอิง 

*
รหัส 

ประเภท
เครื่อง 

ผูผลิต 
รุน 

(Model) 

หมายเลข 
เครื่อง 
(Serial 

Number) 

ลักษณะการใชงาน 
(Fixes, 
Mobile, 

Portable, 
Stationary) 

กําลัง / พลังงานสูงสุด 

ชื่อหอง /สถานที่เก็บ
ติดตั้ง 

หรือใชงาน 

บริษัท 
ผูแทน 
จําหนาย 
(ที่อยู) 

กิโลโวลต 
(kV) 

เมกกะ 
อิเลคตรอนโวลต 

(MeV) 

มิลลิ
แอมแปร 

(mA) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                        

(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได) 

๖ 



 

 

คําอธิบาย    การกรอกขอมลูในตารางที่ ๔.๑ รายละเอียด (เฉพาะที่ระบุได)  ของเครื่องกําเนดิรังสีทั้งหมดที่ขออนุญาต 

 

1. ลําดับ ใหระบุหมายเลขลาํดับเครื่องกําเนิดรังสีที่ยื่นคําขอ 
2. ทะเบียนอางอิง ใหระบุหมายเลข ID number (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก) 
3. รหัสประเภทการใชงาน ใหระบุหมายเลข 2 หลัก ตามทีต่รงกับการใชงานจริง 

01.  Security X-ray System                 02.   Industrial X-Ray  
03.  Research X-Ray                 04.  Medical Diagnostic X-Ray 
05.   Radiotherapy X-Ray                 06.   LINAC   
07.  Cyclotron           08.  Synchrotron         09  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................. 

4.  ผูผลิต ใหระบุชื่อผูผลิตเครื่องกําเนิดรังสีตามเอกสารกํากับเครื่องกําเนดิรังสี หรือ ตามปายตดิ
กํากับเครื่องกาํเนิดรังสี 

5. รุน ใหระบุรุนหรือรหัสสินคาตามเอกสารกํากับเครื่องกําเนิดรังส ี
6. หมายเลขเครื่องกําเนิดรังส ี ใหระบุหมายเลขหรือรหัสเครื่องกําเนิดรังสีตามเอกสารกาํกับเครื่องกําเนิดรังสี หรือ ตาม

ปายตดิกาํกับเครือ่งกําเนิดรังส ี
7. ลักษณะการใชงาน ใหระบุลักษณะการใชงานที่ยื่นคําขออนุญาต  ดังนี้ 

1. Fixes        หมายถึง  ลักษณะการใชงานตดิตั้งถาวร ไมมีการเคลือ่นยาย 
2. Mobile     หมายถึง  ลักษณะการใชงานแบบเคลื่อนยายได 
3. Portable     หมายถึง  ลักษณะการใชงานแบบหิ้วได 
4. Stationary     หมายถึง  ลักษณะการใชงานแบบติดตั้งประจําที่  

8. กําลัง / พลังงานสูงสุด  
      8.1  กิโลโวลต ใหระบุคากําลัง / พลังงานสูงสุดของเครื่องกําเนิดรังสีในหนวย กิโลโวลต 
      8.2  เมกกะอิเลคตรอนโวลต ใหระบุคากําลัง / พลังงานสูงสุดของเครื่องกําเนิดรังสีในหนวย  เมกกะอิเลคตรอนโวลต 
      8.3  มิลลิแอมแปร ใหระบุคากําลัง / พลังงานสูงสุดของเครื่องกําเนิดรังสีในหนวย  มิลลิแอมแปร 
9. ชื่อหอง/สถานที่เก็บติดตั้งหรือใชงาน ใหระบุชื่อหอง/สถานที่เก็บตดิตัง้หรือใชงาน 
10. บริษัทผูแทนจําหนาย (ที่อยู) ใหระบุชื่อ-ที่อยูของบริษัทผูแทนจําหนาย 

 

 

 

๗ 


