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1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือกําหนดข้ันตอนในการอนุญาตครอบครองหรือใชวัสดุนิวเคลียร และนําเขา สงออก หรือนําผาน
วัสดุนิวเคลียรตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยในระหวางท่ีรางกฎกระทรวง
ภายใต พ.ร.บ. ยังไมใชบังคับ ใหการพิจารณาใบอนุญาตเปนไปตามฎกระทรวงกําหนดเง่ือนไข วิธีการขอรับ
ใบอนุญาต และการดําเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบ พปส. ท่ีเก่ียวของ 
2. ขอบขาย 
 ครอบคลุมข้ันตอนการขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใชวัสดุนิวเคลียร และนําเขา สงออก หรือนํา
ผานวัสดุนิวเคลียร รวมถึงการตออายุใบอนุญาต เริ่มตั้งแตการรับคําขออนุญาตจนถึงการออกใบอนุญาต โดย
เม่ือมีกฎกระทรวงท่ีออกตามความใน พ.ร.บ. ป ๒๕๕๙ บังคับใชแลว ใหแกไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานนี้ 
3. คําจํากัดความ 

3.1. ปส. หมายถึง สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3.2. กอญ. หมายถึง กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 
3.3. ผกอญ. หมายถึง ผูอํานวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 
3.4. One-Stop Service หมายถึง ศูนยบริการรับเรื่องคําขออนุญาต 
3.5. กอน. หมายถึง กลุมอนุญาตทางนิวเคลียร 
3.6. กบฐ. หมายถึง กลุมบริหารฐานขอมูลทางนิวเคลียรและรังสี 
3.7.  ฝบท. หมายถึง ฝายบริหารงานท่ัวไป 
3.8. คณะทํางาน หมายถึง คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี

และเครื่องกําเนิดรังสี 
3.9. ใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาตมีไวในครอบครองหรือใชวัสดุนิวเคลียร หรือใบอนุญาตนําเขา สงออก 

หรือนําผานวัสดุนิวเคลียร 
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

4.1. กอน. มีหนาท่ี พิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรทางดานเทคนิค ไดแก
ดานความปลอดภัย ม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียร 

4.2. ผกอญ. มีหนาท่ี สั่งการให กอน. พิจารณาคําขออนุญาต และ นําผลการพิจารณาเสนอตอ
คณะทํางาน 

4.3. ฝายบริหารงานท่ัวไป มีหนาท่ี จัดเตรียมเอกสารคําขออนุญาตให ผกอญ. ลงนามสั่งการ และ 
จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเสนอตอคณะทํางาน 

4.4. One-stop service มีหนาท่ี รับคําขออนุญาต และตรวจสอบวาเอกสารหลักฐานครบถวน 
4.5. กบฐ. มีหนาท่ี บันทึกขอมูลคําขออนุญาตในระบบ e-license และเม่ือ ลปส. อนุญาตแลว กบฐ. มี

หนาท่ีจัดเก็บขอมูลวัสดุนิวเคลียรท่ีอนุญาตในฐานขอมูล 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

5.1 การอนุญาตมีไวในครอบครองหรือใชวัสดุนิวเคลียร 
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คาํขอรับ

ใบอนุญาต 

ตรวจความถูก

ตอ้งของคาํขอ 

ส่งคาํขอมาให ้กอน. 

พิจาณา 

พิจารณาเอกสาร

ประกอบคาํขอ

 

บนัทึกคาํขอในระบบ  

e-license 

คณะทาํงาน

พิจารณาอนญาต 

เตรียมเอกสารเสนอ

คณะทาํงาน 

ลปส. ลงนามใน

ใบอนุญาต 

จดัเก็บขอ้มูลวสัดุ

นิวเคลียร์ในฐานขอ้มูล 

ใบอนุญาต 

N 

N 

N 

Y 

Y 

Y 

ผูรั้บผดิชอบ 

ผูข้อรับใบอนุญาต 

One-Stop Service 

กบฐ. 

ฝบท. 

ผกอญ. 

กอน. 

ฝ่ายเลขานุการคณะทาํงาน 

ผกอญ. 

คณะทาํงาน 

ลปส. 

กบฐ. 

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แบบ พปส. ๔ข   หรือ 

แบบ พปส. ๖ข 

แบบ ป.ส. ๑ข (ครอบครอง)  หรือ 

แบบ ป.ส. ๓ข (นาํเขา้/ส่งออก) 

ฟอร์มตรวจคาํขอแบบ ป.ส. ๑ข  

ฟอร์มตรวจคาํขอแบบ ป.ส. ๓ข  

WI-xx- การพิจารณาคาํขออนุญาต

เก่ียวกบัวสัดุนิวเคลียร์ 

RC-e-license 

RC-database 
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5.2 การอนุญาตนําเขา สงออก หรือนําผานวัสดุนิวเคลียร 

ใชข้ันตอนเดียวกับขออนุญาตครอบครอง แตเปลี่ยนแบบฟอรม และปฏิบัติตาม WI ในขอท่ีเก่ียวกับ
การนําเขา สงออก หรือนําผาน 
6. การบันทึก 

ชื่อบันทึก รหัสเอกสาร ผูจัดเก็บ ระยะเวลาในการ
จัดเก็บ 

ฐานขอมูล e-license RC-E-License กบฐ.  
ฐานขอมูลวัสดุนิวเคลียร RC-Database กบฐ.  

 
7. เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

7.1 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
7.2 กฎกระทรวงกําหนดเง่ือนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ 

วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ 
7.3 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย แบบใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรหรือ

วัสดุตนกําลัง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
7.4 ระเบียบสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวยแบบคําขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุพลอยไดหรือพลังงาน

ปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังและพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

7.5 ระเบียบสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวยแบบคําขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุพลอยไดหรือพลังงาน
ปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังและพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
8. เอกสารแนบทาย 
 - ไมมี - 
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