
การขออนุญาตตามพระราชบัญญตัพิลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ 
พ.ศ. 2559 

 
นายศักสิทธ์ิ ค าภามิง่ 

 
กลุ่มอนุญาตวสัดุกมัมนัตรังสี 
กองอนุญาตนิวเคลยีร์และรังสี 
ส านักงานปรมาณูเพือ่สันต ิ

20 กมุภาพนัธ์ 2561 



- การขออนุญาตผลติ 
- มไีว้ในครอบครอง หรือใช้วสัดุกมัมนัตรังสี  
- การขออนุญาต น าเข้า/ส่งออก 
- การขออนุญาตน าผ่านวสัดุกมัมนัตรังสี 
- วสัดุกมัมนัตรังสีทีต้่องแจ้งมไีว้ในครอบครอง หรือใช้ 
- วสัดุกมัมนัตรังสีทีไ่ม่อยู่ภายใต้การควบคุมตาม 
   พระราชบัญญตัิพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙                



กฎหมายล าดบัรองต่างๆ 
  - กฎกระทรวงเงือ่นไขการขอรับใบอนุญาตผลติ มีไว้ในครอบครอง 
  - กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขในการแจ้งการมี             
ไว้ในครอบครองหรือใช้ 
  - กฎกระทรวงหลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัความมั่นคง 
    ปลอดภัยทางรังสี 
  - การด าเนินการเกีย่วกบักากกมัมนัตรังสี 
  - การขนส่งวสัดุกมัมันตรังสีและกากกมัมนัตรังสี 
  - กฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิค 
  - กฎกระทรวงเร่ืองการวางหลกัประกนั 
  - กฎกระทรวงเร่ืองค่าธรรมเนียม 
 



แผนภาพการยืน่ขออนุญาต 

พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กฎกระทรวง   

ระเบียบต่างๆ   

กฎกระทรวง
เงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาต  

กฎกระทรวงหลักเกณฑ์และ
วธีิการเก่ียวกับความม่ันคง 
    ปลอดภยัทางรังสี 

การขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี 

กฎกระทรวง
ก าหนดศักยภาพ
ทางเทคนิค 

การด าเนินการ
เก่ียวกับกาก
กัมมันตรังสี 

-หลักเกณฑ์และวธีิการขอรับใบอนุญาต 
-เงื่อนไขการออกใบอนุญาต 
-หลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขการต่อ
ใบอนุญาต และการ  ออกใบแทนใบอนุญาต 
-เงื่อนไขที่ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัต ิ



 
   

แผนภาพแสดงช่วงค่ากมัมนัตภาพรังสีท่ีตอ้งขออนุญาต แจง้มีไวใ้น
ครอบครอง และไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม 



วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีตอ้งขอรับใบอนุญาต 
กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการ

ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสี 

- หมวด ๑ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการขอรับใบอนุญาต 
- หมวด ๒ เง่ือนไขการออกใบอนุญาต 
-  หมวด ๓ หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการต่อใบอนุญาต และการ  
ออกใบแทนใบอนุญาต 

- หมวด ๔ เง่ือนไขท่ีผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติั 



วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีตอ้งขอรับใบอนุญาต(ต่อ) 
กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการ

ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสี 
หมวด ๑ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการขอรับใบอนุญาต 
(การขอรับใบอนุญาตผลิต / มีไวใ้นครอบครองหรือใช ้/ขอน าเขา้
หรือส่งออก/ขอน าผา่น วสัดุกมัมนัตรังสี) 
- การยืน่ขอรับใบอนุญาต ตามแบบค าขออนุญาตท่ีก าหนด 
- การยืน่ขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
- เอกสารประกอบต่างๆ ตามท่ีก าหนด 
- เอกสารแสดงศกัยภาพทางเทคนิค เท่าท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง 



วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีตอ้งขอรับใบอนุญาต(ต่อ) 
กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการ

ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสี 

หมวด ๒ เง่ือนไขการออกใบอนุญาต 
- ระยะเวลาในการพจิารณาออกใบอนุญาต 
   ไม่เกินส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกตอ้ง 
ครบถว้น   

- ขั้นตอนการยืน่ค  าขออนุญาต/การตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร 
 - ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต/ระยะเวลาในการส่งเอกสารเพิม่เติม   
(เอกสารเพิม่เติมก าหนด ๑๕ วนั) 

- การยืน่ค  าขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลในใบอนุญาต 



วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีตอ้งขอรับใบอนุญาต(ต่อ) 
กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการ

ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสี 

หมวด ๓ หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการต่อใบอนุญาต และการ
ออกใบแทนใบอนุญาต 
-  ขั้นตอนการยืน่ค  าขออนุญาตต่ออายใุบอนุญาต/การตรวจสอบ
ความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร 

-  การยืน่ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีสูญหาย พร้อมรายละเอียด
หลกัฐานประกอบ 



วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีตอ้งขอรับใบอนุญาต(ต่อ) 
กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการขอรับ

ใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสี 

หมวด ๔ เง่ือนไขท่ีผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติั 
- จดัท ารายงานการมีไวใ้นครอบครองวสัดุกมัมนัตรังสี 
- แจง้เจา้หนา้ท่ีทนัที หากเกิดวสัดุกมัมนัตรังสีสูญหาย 
- แจง้การเคล่ือนยา้ยวสัดุกมัมนัตรังสี  
- แจง้การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีจดัเกบ็วสัดุกมัมนัตรังสี 
 



ประเภทของวสัดุกมัมนัตรังสี 
• ประเภทท่ี ๑ หรือเรียกวา่ วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีเป็นอนัตรายสูงสุด 

(extremely dangerous)  
• ประเภทท่ี ๒ หรือเรียกวา่ วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีเป็นอนัตรายมาก (very 

dangerous)  
• ประเภทท่ี ๓ หรือเรียกวา่ วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีเป็นอนัตราย 

(dangerous)  
• ประเภทท่ี ๔ หรือเรียกวา่ วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีมีโอกาสเป็นอนัตราย 

(unlikely to be dangerous)  
• ประเภทท่ี ๕ หรือเรียกวา่ วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีไม่เป็นอนัตราย (not 

dangerous)  



การจ าแนกประเภทของวสัดุกมัมนัตรังสี ใหย้ดึหลกัเกณฑ์
ตามล าดบัความส าคญัดงัต่อไปน้ี  

• ตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ 

     เคร่ืองรังสีรักษาระยะไกล (teletherapy) , เคร่ืองฉายรังสีแกมมา
ส าหรับฆ่าเช้ือโรคหรือถนอมอาหาร (irradiators used in 
sterilization and food preservation) , อุปกรณ์
ถ่ายภาพดว้ยรังสีแกมมา (industrial radiography) , เคร่ือง
รังสีรักษาระยะใกล ้(brachytherapy)  

• ตามค่าอตัราส่วนระหวา่งค่ากมัมนัตภาพและค่าความเป็นอนัตรายของ
วสัดุกมัมนัตรังสี  





ลกัษณะการน าวสัดุกมัมนัตรังสีไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ 



ลกัษณะการน าวสัดุกมัมนัตรังสีไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ (ต่อ) 



ลกัษณะการน าวสัดุกมัมนัตรังสีไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ (ต่อ) 



ลกัษณะการน าวสัดุกมัมนัตรังสีไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ (ต่อ) 



กฎกระทรวงก าหนด หลกัเกณฑ์ วธีิการและเงือ่นไขการแจ้งมีไว้
ในครอบครอง หรือใช้วสัดุกมัมนัตรังสี  

- ใหผู้แ้จง้ยืน่ค  าแจง้การมีไวใ้นครอบครอง หรือใชว้สัดุกมัมนัตรังสีต่อส านกังานภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดน้ าเขา้มาในราชอาณาจกัรหรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวสัดุ 
กมัมนัตรังสีนั้น 

- หลกัเกณฑใ์นการแจง้ ตอ้งมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
        (ขอ้มูลของผูแ้จง้  สถานท่ีเกบ็รักษา ติดตั้ง หรือใช ้ ขอ้มูลของวสัดุกมัมนัตรังสีและ

อุปกรณ์ประกอบ  แผนจดัการกากกมัมนัตรังสี  ขอ้มูลอ่ืนเท่าท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง เช่น 
การประเมินความปลอดภยัทางรังสี การติดฉลากหรือป้ายสญัลกัษณ์รังสี  ) 

- ในกรณีท่ีเห็นวา่ขอ้มูลท่ีแจง้ไม่เพียงพอหรือไม่ถูกตอ้งครบถว้น ใหแ้จง้ผูแ้จง้ ด าเนินการ
ส่งขอ้มูลเพ่ิมเติมใหถู้กตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

- ในกรณีท่ีตรวจสอบแลว้เห็นวา่ขอ้มูลหรือขอ้มูลเพ่ิมเติมถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ให ้
เลขาธิการออกใบรับแจง้เพ่ือเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูแ้จง้ 

- ผูแ้จง้ตอ้งจดัท าบญัชีรายการวสัดุกมัมนัตรังสีและส่งใหส้ านกังานทุกๆ ๑ ปี นบัแต่วนัแจง้ 



วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีตอ้งแจง้การมีไวใ้นครอบครองหรือใชไ้ม่วา่จะหลาย
ชนิดรวมกนัหรือไม่กต็าม ซ่ึงมีอตัราส่วนระหวา่งค่ากมัมนัตภาพ หรือ
ค่ากมัมนัตภาพรวม ต่อค่าความเป็นอนัตราย นอ้ยกวา่ ๐.๐๑ และสูงกวา่
ค่ากมัมนัตภาพของวสัดุกมัมนัตรังสีท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม และตาม
ประเภทท่ีก าหนด (ตาราง ๑ ตาราง ๒ ตามแนบทา้ยกฎกระทรวง) 
(๐.๐๑ > A/D และ A > exempt) 

A คือ ค่ากมัมนัตภาพ (Activity) หรือ ค่ากมัมนัตภาพรวม (Aggregated 

activity) 

D คือ ต่อค่าความเป็นอนัตราย (Dangerous value หรือ D-value)   
   

กฎกระทรวงก าหนด หลกัเกณฑ์ วธีิการและเงื่อนไขการ
แจ้งมไีว้ในครอบครอง หรือใช้วสัดุกมัมนัตรังสี (ต่อ) 



  ลกัษณะการใช้ประโยชน์ของวัสดุกมัมนัตรังสีทีต้่องแจ้งการมไีว้ในครอบครอง หรือใช้ 



  ลกัษณะการใช้ประโยชน์ของวัสดุกมัมนัตรังสีทีต้่องแจ้งการมไีว้ในครอบครอง หรือใช้(ต่อ) 



  ลกัษณะการใช้ประโยชน์ของวัสดุกมัมนัตรังสีทีต้่องแจ้งการมไีว้ในครอบครอง หรือใช้(ต่อ) 



วสัดุกมัมนัตรังสีทีไ่ม่อยู่ภายใต้การควบคุมตาม พระราชบัญญตัิ
พลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๑) วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีมีปริมาณไม่เกิน 3 ตนั และมีความเขม้ขน้กมัมนัตภาพหรือ กมัมนัตภาพ
รวมของนิวไคลดก์มัมนัตรังสีใดๆ ไม่เกินกวา่ท่ีก าหนดในตารางท่ี ๑ ทา้ยกฎกระทรวงน้ี  

 
(๒) วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีอยูใ่นรูปของแขง็และถูกผลิตข้ึนท่ีมีปริมาณมากกวา่ ๓ ตนั และมีความ

เขม้ขน้กมัมนัตภาพไม่เกินกวา่ท่ีก าหนดในตารางท่ี ๒ ทา้ยกฎกระทรวงน้ี  
 
(๓) วสัดุท่ีประกอบดว้ยนิวไคลดก์มัมนัตรังสีท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และน ามาใชป้ระโยชน์

ในทางอุตสาหกรรมหรือเกิดข้ึนจากอุตสาหกรรมปริมาณมากกวา่ ๓ ตนัและมีความ
เขม้ขน้กมัมนัตภาพไม่เกินกวา่ท่ีก าหนดในตารางท่ี 3 ทา้ยกฎกระทรวงน้ี  

 
(๔) สารผสมของวสัดุกมัมนัตรังสีท่ีมีผลรวมของอตัราส่วนระหวา่งความเขม้ขน้ กมัมนัตภาพ

หรือกมัมนัตภาพรวมของนิวไคลดก์มัมนัตรังสีแต่ละชนิดในสารผสมดงักล่าวกบัค่าตาม
ตารางท่ี ๑ หรือตารางท่ี ๒ ของนิวไคลดก์มัมนัตรังสีชนิดนั้นๆไม่เกิน 1    



ตวัอยา่งตารางท่ี ๑ 



ตวัอยา่งตารางท่ี ๒ 



ตวัอยา่งตารางท่ี ๓ 



ลกัษณะการน าวสัดุกมัมนัตรังสีไปใชง้านทางดา้นการแพทย ์
ลักษณะการใช้งาน วัสดุกัมมันตรังสี 

Teletherapy Co-60 

Remote Brachy Therapy Co-60,Ir-192 ,Cs-137  

Low dose rate eye applicators 
and permanent implant 
sources   

Sr-90,Ru-106 
I-125, Pd-103 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์   
รังสีรักษา 
รังสีวินิจฉัย 

 

I-131, Sm-153, Y-90, Sr-89 

Ga-67, In-111, Mo,Tc-99m, Tl-201 

Standard/Calibration Source  Co-60, Cs-137, Sr-90,Ba-133 etc. 



ตวัอยา่งประเภทการใชง้านทางดา้นอุตสาหกรรม 

Teletherapy  
 

High/medium dose rate brachytherapy   

Blood/tissue irradiators    
Multi-beam teletherapy 
(gamma knife)     



ตวัอยา่งประเภทการใชง้านทางดา้นอุตสาหกรรม (ต่อ) 

permanent implant sources   

Standard/Calibration Source  



ขั้นตอนและมาตรการ การด าเนินการในปัจจุบนั การเตรียมความ
พร้อมรองรับเม่ือกฎหมายล าดบัรองมีผลบงัคบัใช ้

- แบบค าขอรับใบอนุญาต 
- ช่องทางการยืน่ค  าขออนุญาต 
(ดว้ยตนเอง ทางไปรษณีย ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ) 

- One stop service 
(รับหนงัสือ รับค าขออนุญาต รับสมคัรสอบเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี ) 

- ใชร้ะบบไอทีเพื่อความสะดวก 
(ยืน่ขออนุญาตทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ระบบแจง้ขอ้เทจ็จริง) 

- การประชาสัมพนัธ์ 
(มีการประชาสัมพนัธ์กฎหมายฉบบัใหม่ใหป้ระชาชนเขา้ใจมากข้ึน) 

- จดัท าขอ้มูลการแจง้ผูป้ระกอบการท่ีเวบ็ไซตส์ านกังาน 
(จดัท าขอ้มูลท่ีส าคญัไวบ้นเวบ็ไซตส์ านกังาน เช่น ค าขอท่ีผา่นการพิจารณาแลว้ 
ตวัอยา่งการกรอกแบบค าขอ ขอ้มูลดา้นกฎหมาย ความรู้ต่างๆ ) 

 



แบบค าขอรับใบอนุญาต (วสัดุกมัมนัตรังสี) 
 พ.ร.บ. 2559 พ.ร.บ. 2504 

- ขออนุญาต ผลติ มีไวใ้นครอบครอง หรือใช้
วสัดุกมัมนัตรังสี (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ) 

- ขออนุญาต ผลิต มีไวใ้นครอบครอง หรือใชว้สัดุ
พลอยได ้(แบบ ป.ส. ๑ก) 

- ขออนุญาต มีไวใ้นครอบครองหรือใชว้สัดุ
นิวเคลียร์ (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ) 

- ขออนุญาต ผลิต มีไวใ้นครอบครอง หรือใชว้สัดุ
นิวเคลียร์ (แบบ ป.ส. ๑ข) 

- ขออนุญาต น าเขา้ ส่งออก หรือน าผ่านวสัดุ
กมัมนัตรังสี (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ) 

- น าหรือสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัร น าหรือส่งออก
นอกราชอาณาจกัร การน าผา่น(ครอบครอง น ำเข้ำ 
สง่ออก) ซ่ึงวสัดุพลอยได ้(แบบ ป.ส. ๓ก) 

- ขออนุญาต น าเขา้ ส่งออก หรือน าผ่านวสัดุ
นิวเคลียร์ (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ) 

- น าหรือสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัร น าหรือส่งออก
นอกราชอาณาจกัร 
ซ่ึงวสัดุนิวเคลียร์ (แบบ ป.ส. ๓ข) 



แบบค าขอรับใบอนุญาต (เคร่ืองก าเนิดรังสี) 

พ.ร.บ. 2559 พ.ร.บ. 2504 
- ขออนุญาต ท าเคร่ืองก าเนิดรังสี 
        (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ) 

- 

- ขออนุญาต มีไวใ้นครอบครอง หรือใช้
เคร่ืองก าเนิดรังสี 

       (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ) 

- ผลิต มีไวใ้นครอบครอง หรือใชซ่ึ้ง
พลงังานปรมาณูจากเคร่ืองก าเนิดรังสี  

       (แบบ ป.ส. ๑ค) 
- ขออนุญาต น าเขา้หรือส่งออกเคร่ือง

ก าเนิดรังสี (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ) 
- 



ช่องทางการยืน่ขอรับใบอนุญาต 
พระราชบัญญัตพิลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ พ.ศ. 2559 

 
 



การยืน่ขออนุญาต ยืน่เหมือนเดิมตามปกติ (ยืน่ดว้ยตนเอง หรือทาง
ไปรษณีย)์ 

แบบค าขออนุญาต ยงัใชแ้บบเดิมจนกวา่กฎกระทรวงเก่ียวกบัแบบค าขอ
อนุญาตจะประกาศใช ้(ปส. ๑ก  ปส.๑ข  ปส.๑ค  ปส.๓ก  
ปส.๓ข เป็นตน้) 

ยนืค าขอช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 

เป็นไปตามกฎกระทรวง (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ) 

แบบรายงาน 
(การมีไวใ้นครอบครองฯ
ทุกๆ 1 ปี) 

ยงัใชแ้บบเดิมจนกวา่กฎกระทรวงหรือระเบียบเก่ียวกบั
แบบรายงานจะประกาศใช ้(สร.๑  สร.๓  เป็นตน้) 



กฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ ต่างๆ 

ยงัคงใช ้ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ต่างๆ ท่ีออกตาม 
พ.ร.บ. 2504 จนกวา่จะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
ท่ีออกตาม พ.ร.บ. 2559  

ใบรับรอง หรือการอนุญาตท่ี
ออกก่อนท่ี พ.ร.บ. 2559  

ยงัคงใชต่้อไปจนกวา่จะส้ินอาย ุ

เม่ือยืน่ขอต่ออายใุบอนุญาต
แลว้ 

สามารถประกอบกิจการต่อไปได ้จนกวา่เลขาธิการจะสั่ง
ไม่ต่ออายใุบอนุญาตนั้น 



การยืน่ค าขอรับใบอนุญาต 

• ยืน่ค  าขออนุญาตดว้ยตนเอง 
• ยืน่ค  าขออนุญาตทางไปรษณีย ์
• ยืน่ค  าขออนุญาตผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 

 

ช่องทางการยืน่ค าขออนุญาต 



การยืน่ค าขอรับใบอนุญาต 

• ยืน่ค  าขออนุญาตดว้ยตนเอง 
• ยืน่ค  าขออนุญาตทางไปรษณีย ์
• ยืน่ค  าขออนุญาตผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 

 

ช่องทางการยืน่ค าขออนุญาต 



รูปภาพแสดงขั้นตอนการยืน่ค  าขออนุญาตดว้ยตนเอง 



1. ผู้ยืน่ขออนุญาตดาวน์โหลดแบบค าขออนุญาตทีเ่วบ็ไซต์ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ 
http://www.oap.go.th หรือสามารถขอรับแบบค าขออนุญาตได้ที่ส านักงานปรมาณู
เพือ่สันติ (ตัวอย่างการกรอกค าขออนุญาต) 

2. กรอกค าขออนุญาตพร้อมแนบเอกสารประกอบใหค้รบถว้น รายละเอียดตามแนบ
ทา้ยค าขออนุญาต หากมีขอ้สงสัยสามารถโทรสอบถามไดท่ี้                                                     
เบอร์โทรศพัท ์02-5967600 ต่อ 1121, 1511, 1517 

3. ยืน่ค  าขออนุญาตท่ีส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ เลขท่ี 16 แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900 ท่ีหอ้ง one stop service วนัและเวลาราชการ 

ยืน่ค  าขออนุญาตดว้ยตนเอง 

http://www.oap.go.th/


4. เจ้าหน้าทีส่ านักงานปรมาณูเพือ่สันติตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร   ค าขอ
อนุญาต และออกเลขรับค าขออนุญาตพร้อมแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารให้กบัผู้ยืน่ค า
ขออนุญาตทราบ 
หมายเหตุ หากครบถ้วนจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป แต่หากไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่
แจ้งให้หน่วยงานส่งเอกสารเพิม่เติมตามก าหนด 

5. พิจารณาออกใบอนุญาตตามขั้นตอน ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นคู่มือประชาชน         
ตาม พ.ร.บ. อ  านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

6. ออกใบอนุญาต 

หน่วยงานสามารถมารับไดด้ว้ยตนเอง หรือส่งใหท้างไปรษณีย ์

ยืน่ค  าขออนุญาตดว้ยตนเอง(ต่อ) 



การยืน่ค าขอรับใบอนุญาต 

• ยืน่ค  าขออนุญาตดว้ยตนเอง 
• ยืน่ค  าขออนุญาตทางไปรษณีย ์
• ยืน่ค  าขออนุญาตผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 

 

ช่องทางการยืน่ค าขออนุญาต 



รูปภาพแสดงขั้นตอนการยืน่ค  าขออนุญาตทางไปรษณีย ์



ยืน่ค  าขออนุญาตทางไปรษณีย ์

1. ผู้ยืน่ขออนุญาตดาวน์โหลดแบบค าขออนุญาตทีเ่วบ็ไซต์ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ 
http://www.oap.go.th หรือสามารถขอรับแบบค าขออนุญาตได้ที่ส านักงานปรมาณู
เพือ่สันติ (ตัวอย่างการกรอกค าขออนุญาต) 

2. กรอกค าขออนุญาตพร้อมแนบเอกสารประกอบใหค้รบถว้น รายละเอียดตามแนบ
ทา้ยค าขออนุญาต หากมีขอ้สงสัยสามารถโทรสอบถามไดท่ี้                                                     
เบอร์โทรศพัท ์02-5967600 ต่อ 1121, 1511, 1517 

3. ยืน่ค  าขออนุญาตท่ีส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ เลขท่ี 16 แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900 ท่ีหอ้ง one stop service วนัและเวลาราชการ 

http://www.oap.go.th/


ยืน่ค  าขออนุญาตทางไปรษณีย(์ต่อ) 
4. เจ้าหน้าทีส่ านักงานปรมาณูเพือ่สันติตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร   ค าขอ
อนุญาต และออกเลขรับค าขออนุญาตพร้อมแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารให้กบัผู้ยืน่ค า
ขออนุญาตทราบ 
หมายเหตุ หากครบถ้วนจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป แต่หากไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่
แจ้งให้หน่วยงานส่งเอกสารเพิม่เติม (หนังสือ) 

5. พิจารณาออกใบอนุญาตตามขั้นตอน ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นคู่มือประชาชน         
ตาม พ.ร.บ. อ  านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

6. ออกใบอนุญาต 

หน่วยงานสามารถมารับไดด้ว้ยตนเอง หรือส่งใหท้างไปรษณีย ์



การยืน่ค าขอรับใบอนุญาต 

• ยืน่ค  าขออนุญาตดว้ยตนเอง 
• ยืน่ค  าขออนุญาตทางไปรษณีย ์
• ยืน่ค  าขออนุญาตผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 

 

ช่องทางการยืน่ค าขออนุญาต 



รูปภาพแสดงขั้นตอนการยืน่ค  าขออนุญาตผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 



1. ผู้ขออนุญาตกรอกข้อมูลเพือ่ขอใช้สิทธ์ิในการยืน่ขออนุญาตทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-
license) ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ แล้วพมิพ์แบบค าขอใช้สิทธ์ิพร้อมแนบเอกสาร
ประกอบตามทีก่ าหนด 

2. ส่งแบบค าขอใชสิ้ทธ์ิดว้ยตนเองหรือส่งไปรษณียจ่์าหนา้ซองถึงส านกังานปรมาณู
เพื่อสันติ เลขท่ี 16 แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

3. เจา้หนา้ท่ีส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติตรวจสอบความถกูตอ้งของค าขอใชสิ้ทธ์ิในการ
ยืน่ขออนุญาตทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

หากครบถว้นจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หากไม่ครบถว้นจะแจง้ใหห้น่วยงานส่ง
เอกสารเพ่ิมเติม 

ยืน่ค  าขออนุญาตผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 



4. ส านักงานปรมาณูเพือ่สันตส่ิง username และ password ให้กบัผู้ขอใช้สิทธ์ิในการ
ยืน่ขออนุญาตทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

5. ผูข้ออนุญาตยืน่ขออนุญาตทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-license) ส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ 
ตามประเภทค าขออนุญาตท่ีตอ้งการพร้อมแนบเอกสารประกอบผา่นทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมด 

6. พิจารณาออกใบอนุญาตตามขั้นตอน 

หมายเหตุ หลงัจากขอใชสิ้ทธ์ิในการยืน่ขออนุญาตทางอิเลก็ทรอนิกส์คร้ังแรกแลว้  ใน
คร้ังต่อไปผูข้ออนุญาตสามารถยืน่ค  าขออนุญาตทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-license) 
ส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติไดเ้ลย โดยเอกสารประกอบถา้ไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ 
สามารถใชเ้อกสารชุดเดิมได ้ซ่ึงสะดวกต่อผูย้ืน่ขออนุญาต 

ยืน่ค  าขออนุญาตผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์(ต่อ) 



มาตรา ๒๘ ผูข้อรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ตอ้ง
เป็นนิติบุคคล เวน้แต่วสัดุกมัมนัตรังสีหรือเคร่ืองก าเนิดรังสีบาง
ประเภทท่ีผูข้อรับใบอนุญาตจะเป็นบุคคลธรรมดากไ็ด ้ทั้งน้ี ตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

เงือ่นไขคุณสมบัตขิองผู้ขอรับใบอนุญาต 



มาตรา ๒๙ ผูข้อรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
(๑) คุณสมบติั 
(ก) มีอายไุม่ต ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ 
(ข) มีศกัยภาพทางเทคนิคเพยีงพอในการดูแลความปลอดภยัและความมัน่คงปลอดภยั 
ของวสัดุกมัมนัตรังสีท่ีขออนุญาต การด าเนินการเม่ือเลิกใชง้าน และการจดัการกากกมัมนัตรังสี หรือ
มีศกัยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภยัของเคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีขออนุญาต แลว้แต่
กรณี ทั้งน้ี ศกัยภาพทางเทคนิคใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
๑) สถานท่ีจดัเกบ็หรือสถานท่ีประกอบกิจการ 
๒) เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช ้
๓) เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี 
๔) แผนป้องกนัอนัตรายจากรังสี 
 

เงือ่นไขคุณสมบัตขิองผู้ขอรับใบอนุญาต (ต่อ) 



(๒) ลกัษณะตอ้งหา้ม 
(ก) เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(ข) เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถกูสั่งพกัใชใ้บอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี 
(ค) เคยถกูเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี โดยยงัไม่พน้หา้ปีนบัแต่วนัท่ีถกู
เพิกถอนใบอนุญาต 
(ง) เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกเน่ืองจากกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี 
โดยไดพ้น้โทษมายงัไม่ถึงหา้ปีในวนัท่ียืน่ค  าขอรับใบอนุญาต 

เงือ่นไขคุณสมบัตขิองผู้ขอรับใบอนุญาต (ต่อ) 



ตัวอย่างผู้ขอรับใบอนุญาตนิติบุคคล 
ผู้ขออนุญาต ผู้มีอ านาจของนิตบุิคคล 

บริษทั จ ากดั (มหาชน) กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัได ้โดยมีช่ือและนามสกลุ 
และจ านวน ตามท่ีระบุใน หนงัสือรับรองจากกระทรวงพานิชย ์

บริษทั จ ากดั กรรมซ่ึงลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัได ้โดยมีช่ือและนามสกลุ และ
จ านวน ตามท่ีระบุใน หนงัสือรับรองจากกระทรวงพานิชย ์

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หุน้ส่วนผูจ้ดัการผูมี้อ  านาจลงนาม ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรองจาก
กระทรวงพานิชย ์

โรงเรียน ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

มหาวิทยาลยั อธิการบดีมหาวิทยาลยั 

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของ
กรมการแพทย ์

อธิบดีกรมการแพทย ์

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดักรมอา
นามยั 

อธิบดีกรมอานามยั 

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของ
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ปลดักระทรวงสาธารณสุข 



ตวัอย่างผู้ขอรับใบอนุญาตนิตบุิคคล (ต่อ) 
ผู้ขออนุญาต ผู้มอี านาจของนิติบุคคล 

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของกองทพับก ผูบ้ญัชาการทหารบก 

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของกองทพัเรือ ผูบ้ญัชาการทหารเรือ 

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของกองทพัอากาศ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ 

ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของกรมราชทณัฑ ์ อธิบดีกรมราชทณัฑ ์

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของสภากาชาดไทย เลขาธิการสภากาชาดไทย 

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของกรุงเทพมหานคร ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่อการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ผูว้า่การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 



ตวัอย่างผู้ขอรับใบอนุญาตนิตบุิคคล (ต่อ) 

ผู้ขออนุญาต ผู้มอี านาจของนิตบุิคคล 

หน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่อกรมศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร 
องคก์ารมหาชน ผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชน 

มูลนิธิ ประธานกรรมการมูลนิธิ 
 

 



• ค าขออนุญาตผลิตวสัดุกมัมนัตรังสี 
• ค าขออนุญาตมีไวใ้นครอบครอง หรือใชว้สัดุกมัมนัตรังสี/วสัดุ

นิวเคลียร์ 
• ค าขออนุญาตน าเขา้ ส่งออก น าผา่น วสัดุกมัมนัตรังสี/วสัดุ

นิวเคลียร์ 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตประเภทต่างๆ 



การเตรียมเอกสารประกอบ (แบบค าขออนุญาต) 
แบ่งเป็น 3 ส่วน 

1.ส่วนทางดา้นกฎหมายเก่ียวกบัผูข้อรับใบอนุญาต เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั
ทางรังสี ผูป้ฏิบติังานทางรังสี ผูแ้ทนจ าหน่าย เป็นตน้  

2. ส่วนทางดา้นเทคนิค ความปลอดภยัของสถานท่ีจดัเกบ็วสัดุกมัมนัตรังสี 
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของวสัดุกมัมนัตรังสี มาตรการดา้นความ
ปลอดภยัทางรังสี คู่มือปฏิบติังานเก่ียวกบัรังสี แผนฉุกเฉินทางรังสี แผน
ขนส่งวสัดุกมัมนัตรังสี การจดัการกากกมัมนัตรังสี เป็นตน้ 

3. อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัอนัตรายจากรังสี เช่น เคร่ือง
ส ารวจรังสี อุปกรณ์บนัทึกรังสีประจ าตวับุคคล เส้ือตะกัว่ ฉากตะกัว่ เป็นตน้ 



1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรอืน่ที่ทางราชการออกให้ซ่ึงมีเลขประจ าตัว
ประชาชน ๑๓ หลกั (กรณีเป็นชาวต่างประเทศใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ต และใบอนุญาต
ท างานของคนต่างดา้ว) 
2. หนังสือมอบอ านาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติก าหนด)  ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหข้องทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ  และหนงัสือมอบอ านาจตอ้งติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ บาท เม่ือมอบอ านาจ
ใหก้ระท าการแทนมากกวา่ ๑ อยา่ง   
 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมันตรังสี 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 



1. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน    ส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการหรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
2. หนังสือมอบอ านาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติก าหนด)  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหข้องทั้งผูม้อบอ านาจ
และผูรั้บมอบอ านาจ 
หมายเหตุ  หนงัสือมอบอ านาจของส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจไม่ตอ้งติดอากร
แสตมป์ตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร 
 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล (ประเภทส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกจิ
หรือองค์การมหาชน)  

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 



1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ต และใบอนุญาตท างานของคนต่างดา้ว) 
2. หนังสือมอบอ านาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ที่ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติก าหนด)  ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหข้องทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ   และหนงัสือมอบอ านาจตอ้งติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ บาท เม่ือมอบ
อ านาจใหก้ระท าการแทนมากกวา่ ๑ อยา่ง   
 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล (ประเภทเอกชน  เช่น  ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั   บริษัทจ ากดั  เป็นต้น) 



3. ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  หรือส าเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  
และหนงัสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย ์
 
 
  
 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล (ประเภทเอกชน  เช่น  ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั   บริษัทจ ากดั  เป็นต้น) 



1. ส าเนาใบประกาศนียบัตรด้านการป้องกนัอนัตรายจากรังสีของผู้รับผดิชอบทางเทคนิค
เกีย่วกับรังสี) หรือปริญญาบัตรตามวุฒิที่สามารถรับผดิชอบวสัดุกมัมันตรังสีน้ัน  หรือ
วุฒิบัตรด้านรังสี  พร้อมเอกสารส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการ
ออกให ้
2. ส าเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทยผ์ูรั้บผดิชอบในกรณีใชรั้งสีกบัผูป่้วยโดยตรง 
3. แผนที่ตั้งหน่วยงาน  แสดงรายละเอียด เลขท่ีตั้ง ถนน ต าบล อ าเภอ และจงัหวดัท่ีชดัเจน 
4. แผนผงัอาคาร ห้อง  และบริเวณข้างเคยีง  ท่ีผลิต ท่ีติดตั้ง  ท่ีเกบ็  หรือใชง้านวสัดุ
กมัมนัตรังสี 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณีขออนุญาตฯ คร้ังแรก หรือกรณทีีมี่การเปลีย่นแปลง 



5. ส าเนาเอกสารก ากบัวสัดุกมัมันตรังสี (Source certificate)  แสดงรายละเอียด  ช่ือธาตุ  เลข
มวล ค่ากมัมนัตภาพ รูปร่าง ลกัษณะ หมายเลขก ากบั ช่ือผูผ้ลิต  วนัท่ีผลิต  และอายกุารใชง้าน 
6. ส าเนาคู่มือการปฏิบัติงาน  แสดงรายละเอียดจุดมุ่งหมาย วธีิการ และขั้นตอนการผลิตหรือ
การน าวสัดุกมัมนัตรังสีมาใช ้
7. เอกสารวธีิการที่เกีย่วข้อง  เช่น วธีิการป้องกนัอนัตรายจากรังสี  แผนปฏิบติักรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี  วธีิการจดัการ/ส่งคืนกากกมัมนัตรังสี   และวธีิการขนส่งวสัดุกมัมนัตรังสี  
วธีิการรักษาความมัน่คงวสัดุกมัมนัตรังสี เป็นตน้  

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณีขออนุญาตฯ คร้ังแรก หรือกรณทีีมี่การเปลีย่นแปลง 



8. ส าเนาหลกัฐานการครอบครอง หรือใช้งานอุปกรณ์บันทึกรังสีประจ าตัวบุคคล ทั้งน้ี ติดต่อ
ขอรับบริการไดท่ี้ศูนยบ์ริการเทคโนโลยนิีวเคลียร์ สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน) (สทน.) โทรศพัท ์๐-๒๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๒๒๑๘ หรือกองรังสีและ
เคร่ืองมือแพทย ์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์โทรศพัท ์๐-๒๙๕๑-๐๐๐๐ 
9. ส าเนาเอกสารการครอบครองเคร่ืองส ารวจรังสี  

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณีขออนุญาตฯ คร้ังแรก หรือกรณทีีมี่การเปลีย่นแปลง 



1. ส าเนาใบอนุญาตเดิมท่ีเคยไดรั้บอนุญาตไว ้
2. ส าเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี (โดยผูรั้บผดิชอบด าเนินการ
ทางเทคนิคเก่ียวกบัรังสี) แสดงรายละเอียด ผลการตรวจวดัระดบัรังสี  การเปรอะเป้ือนทางรังสี  
และการร่ัวไหลของวสัดุกมัมนัตรังสี  และสภาพการท างานของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวสัดุกมัมนัตรังสี 
3. ส าเนาเอกสารรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเคร่ืองส ารวจรังสี ทั้งน้ีสามารถรับบริการ
ปรับเทียบมาตรฐานเป็นประจ าทุกปีไดท่ี้ ส านกัสนบัสนุนการก ากบัดูแลความปลอดภยัจาก
พลงังานปรมาณู (สส.) ส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศพัท ์๐-๒๕๖๒-๐๐๙๖ หรือกองรังสีและ
เคร่ืองมือแพทย ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์โทรศพัท ์๐-๒๙๕๑-๐๐๐๐ และ สถาบนัเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) (สทน.) โทรศพัท ์๐-๒๕๗๙-๕๒๓๐ 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมนัตรังสี(ต่อ) 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณขีอต่ออายุใบอนุญาตฯ  



4. ส าเนาผลประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานรังสี    ย้อนหลัง 12 เดอืน  
5. อ่ืนๆ........................................ 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณขีอต่ออายุใบอนุญาตฯ(ต่อ)  



1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรอืน่ที่ทางราชการออกให้ซ่ึงมีเลขประจ าตัว
ประชาชน ๑๓ หลกั (กรณีเป็นชาวต่างประเทศใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ต และใบอนุญาต
ท างานของคนต่างดา้ว) 
2. หนังสือมอบอ านาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ทีส่ านักงานปรมาณูเพือ่สันติก าหนด)  ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหข้องทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ  และหนงัสือมอบอ านาจตอ้งติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ บาท เม่ือมอบอ านาจ
ใหก้ระท าการแทนมากกวา่ ๑ อยา่ง   
 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือ
น าผ่านวสัดุกมัมันตรังสี 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 



1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
2. หนังสือมอบอ านาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีส านักงานปรมาณูเพือ่สันติก าหนด)  ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหข้องทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ 
หมายเหตุ  หนงัสือมอบอ านาจของส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ตาม
มาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร 
 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล(ประเภทส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกจิ
หรือองค์การมหาชน)  

เอกสารประกอบค าขออนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือ
น าผ่านวสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 



1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ต และใบอนุญาตท างานของคนต่างดา้ว) 
2. หนังสือมอบอ านาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ที่ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติก าหนด)  ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหข้องทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ   และหนงัสือมอบอ านาจตอ้งติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ บาท เม่ือมอบ
อ านาจใหก้ระท าการแทนมากกวา่ ๑ อยา่ง   
 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เช่น  ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั   บริษัทจ ากดั  เป็นต้น) 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือ
น าผ่านวสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 



3. ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  หรือส าเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลและ
หนงัสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย ์
 
 
  
 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เช่น  ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั   บริษัทจ ากดั  เป็นต้น) (ต่อ) 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือ
น าผ่านวสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 



1. ส าเนาใบอนุญาตมไีว้ครอบครอง  หรือใช้  ซ่ึงวสัดุกมัมนัตรังสี ของผูข้ออนุญาต 
2. ส าเนาเอกสารการส่ังซ้ือหรือสัญญาซ้ือขาย  ซ่ึงวสัดุกมัมนัตรังสี 
3. ส าเนาเอกสารก ากบัวสัดุกมัมนัตรังสี (Source certificate) 
4. ส าเนาเอกสารใบรับรองการออกแบบหีบห่อ (Certificate for package design)  เฉพาะ
หีบห่อแบบ  B(U) , แบบ  B(M), และแบบ  C 
5. ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารยนืยนั  หรือบนัทึกข้อตกลง  การมไีว้ครอบครองหรือใช้  
หรือน าเข้า  ซ่ึงวสัดุกมัมนัตรังสีจากประเทศปลายทาง  เฉพาะกรณีขออนุญาต  น าหรือ
ส่งออกนอกราชอาณาจกัร  ซ่ึงวสัดุกมัมนัตรังสี 
 
  
 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือ
น าผ่านวสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 



6. ส าเนาเอกสารรับรองความปลอดภัยทางรังสีส าหรับการขนส่ง  เฉพาะกรณีขออนุญาต น า
หรือส่งออกนอกราชอาณาจกัร  ซ่ึงวสัดุกมัมันตรังสี 

7. เอกสารแสดงปริมาณของวสัดุกมัมันตรังสีท่ีมีไว้ในครอบครอง ณ ปัจจุบัน  วา่มีการเพิ่ม
หรือลดลงหรือคงเหลือเท่าใด 
8. รายละเอยีดแผนผงัเส้นทางการขนส่งภายในประเทศ  ผู้ควบคุมการขนส่ง  และรายละเอยีด
พาหนะขนส่ง 
9. อืน่ๆ    (โปรดระบ)ุ……………………………………………………………………… 
  
 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือ
น าผ่านวสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 



รายละเอียดท่ีตอ้งกรอกในค าขออนุญาต 
ผลติ มีไว้ใน

ครอบครอง
หรือใช้ 

น าเข้า ส่งออก น าผ่าน แจ้งการมีไว้
ใน
ครอบครอง 

ผู้ขออนญุาต / / / / / / 
สถานที่ผลิตและเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี/สถานท่ีเก็บ

รักษา ติดตั้ง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 
/ / - - - / 

สถานที่เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีชั่วคราวขณะรอ

จ าหน่ายหรือส่งต่อให้ผูใ้ช้ปลายทาง 
- - / / / - 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี / / - - - - 

ผู้ปฏิบัติงานรังส ี / / - - - - 



ผลติ มไีว้ใน
ครอบครอง
หรือใช้ 

น าเข้า ส่งออก น าผ่าน แจ้งการมี
ไว้ใน
ครอบครอง 

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยทางรังสี / / / / / / 
น ำเข้ำ/ส่งออก/น ำผ่ำน วัสดุกัมมันตรังสีโดยทำง - - / / / - 

ด่านศุลกากรที่ใช้ในการน าเข้า/ส่งออก/น าผ่าน วัสดุ

กัมมันตรังสี 
- - / / / - 

ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการน าเข้า/ส่งออก/ 

น าผ่าน 
- - / / / - 

ผู้ด าเนินการตามพิธีศุลกากร - - / / / - 

ผู้รับปลายทางของวัสดุกัมมันตรังสี ส่งออก/น าผ่าน - - - / / - 

รายละเอียดท่ีตอ้งกรอกในค าขออนุญาต(ต่อ) 



ปัญหาและการแกไ้ขท่ีพบจากการประเมินใบอนุญาต 
- แบบค าขออนุญาต 
  ใชแ้บบค าขออะไร ครอบครอง น าเขา้/ส่งออก หรือน าผา่น 
- เอกสารไม่ครบถว้น 
กรอกแบบค าขอฯ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

   เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี 
   การประเมินความปลอดภยัทางรังสี 
   คู่มือการปฏิบติังาน 
   แผนการป้องกนัอนัตรายทางรังสี แผนการขนส่ง แผนการจดัการกากฯ   
แผนฉุกเฉินทางรังสี อ่ืนๆ ตามก าหนดในกฎกระทรวง 

-ขอหลงัใบอนุญาตหมดอาย ุ
ไมทราบวา่จะตอ้งต่ออายใุบอนุญาต 
มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร ยา้ยสถานท่ีจดัเกบ็เอกสาร 

 



ปัญหาและการแกไ้ขท่ีพบจากการประเมินใบอนุญาต 

- วสัดุกมัมนัตรังสีสูญหาย 
  ยา้ยสถานท่ีปฏิบติังาน  เปล่ียนสถานท่ีจดัเกบ็ 
  ยกเลิกกิจการ 
- ผลการไดรั้บรังสีสูง 
การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามแนวปฏิบติั 
ความผดิพลาดท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน สถานท่ีจ ากดั 



ขั้นตอนการจดัการกากกมัมนัตรังสี และยกเลิกใบอนุญาต 
ยืน่หนงัสือขอจดัการกากกมัมนัตรังสีท่ีส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ (ทั้งมีใบอนุญาต

และไม่มีใบอนุญาต) 

ส านกังานส่งเร่ืองใหส้ถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) 

สทน. ประสานหน่วยงานเพ่ือรับกากกมัมนัตรังสี 

น าส าเนาหลกัฐานการส่งจดัการกากฯ ท าเร่ืองถึงส านกังานเพ่ือขอยกเลิกใบอนุญาต 
หรือ เปล่ียนแปลงแกไ้ขใบอนุญาต 

 ประชุมคณะท างานฯ 

เสนอเลขาธิการส านกังานปรมาณูเพื่อสันติลงนาม 

น าส่งใบอนุญาต 



เวบ็ไซตส์ านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ (ต่อ) 



เวบ็ไซตส์ านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ (ต่อ) 



เวบ็ไซตส์ านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ (ต่อ) 



เวบ็ไซตส์ านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ (ต่อ) 



จบการบรรยาย 
ขอขอบคุณ 


