
คูม่อืมาตรฐานการใหบ้รกิาร : การขออนญุาตน าเขา้วสัดกุมัมนัตรงัส ี
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

การยืน่ค าขออนุญาตน าเขา้วัสดกุมัมันตรังส ีตามแบบ ปส.๓ก และเอกสารประกอบ ไดท้ีห่อ้ง one stop service (หอ้ง 103) 

อาคาร 1 ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิพนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบกอ่นรับค าขอ ตามเงือ่นไขดังนี ้

 

1. กรณีพนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอและรายการเอกสารประกอบการพจิารณาแลว้พบวา่ไม่ครบถว้น 

 

    1.1 ผูข้อรับใบอนุญาต หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ (กรณีทีไ่มไ่ดย้ืน่เอกสารดว้ยตนเอง) ด าเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารหรอื

หลกัฐานเพิม่เตมิใหค้รบถว้น กรณีทีส่ามารถแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

 

    1.2 หากไมส่ามารถแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเอกสารไดใ้นขณะนัน้ พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการ

เอกสารหรอืหลักฐานประกอบทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูข้อรับใบอนุญาตจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนดนับจากวนัทีจ่ัดท าบนัทกึความบกพร่อง โดยพนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละผูข้อรับใบอนุญาต หรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ

จะลงนามในบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ข้อรับใบอนุญาตหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็น

หลกัฐาน 

 

     1.3 กรณีทีผู่ข้อรับใบอนุญาตไมด่ าเนนิการแกไ้ขค าขอ หรอืไม่สามารถยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานประกอบเพิม่เตมิภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามทีป่รากฏในบนัทกึความบกพร่องดงักลา่ว ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิจะคนืค าขอและเอกสารประกอบการ

พจิารณาใหแ้กผู่ข้อรับใบอนุญาต 

 

2. กรณีพนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอและรายการเอกสารประกอบการพจิารณาแลว้พบวา่ครบถว้น หลงัจากนัน้ พนักงาน

เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาประเด็นทางดา้นกฎหมายและเทคนคิจะท าการตรวจสอบและประเมนิความถกูตอ้งของค าขอและเอกสาร

ประกอบ 

 

    2.1 กรณีพนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอและเอกสารประกอบแลว้พบวา่มคีวามถูกตอ้ง หากเป็นกรณีทีม่เีหตใุหพ้นักงาน

เจา้หนา้ทีต่อ้งท าการตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสกีอ่นการอนุญาต พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะตดิตอ่นัดหมายเพือ่เขา้

ตรวจสอบสถานประกอบการทางรังส ีหากไม่สามารถนัดหมายได ้จนเป็นเหตใุหเ้จา้หนา้ทีไ่ม่สามารถด าเนนิการพจิารณาอนุญาต

ตอ่ไปได ้เมือ่ครบก าหนดเวลาตามขัน้ตอนการบรกิาร ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิจะคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา

ใหแ้กผู่ข้อรับใบอนุญาต 

 

    2.2 กรณีพนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอและเอกสารประกอบแลว้พบวา่ไมถ่กูตอ้ง ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิจะชะลอการ

พจิารณาอนุญาต และแจง้ใหแ้กไ้ขเอกสารใหถ้กูตอ้ง หรอื ใหส้ง่เอกสารหรอืหลกัฐานประกอบเพิม่เตมิ แลว้แตก่รณี ทาง

ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์หรอืสง่หนังสอืเป็นลายลกัษณ์อักษร หากผูข้อรับใบอนุญาตไม่สามารถแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเอกสาร หรอื

หลกัฐานไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดตามทีป่รากฎในจดหมายอเิล็กทรอนกิส ์หรอืหนังสอืดังกลา่วส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิจะ

คนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณาใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอ 

 

3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืนี ้จะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตพ่นักงานเจา้หนา้ทีไ่ดรั้บค าขอ และรายการเอกสารหรอืหลักฐาน

ประกอบทีย่ืน่พรอ้มค าขอครบถว้นและถูกตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
หอ้ง one stop service (หอ้ง 103) อาคาร1 ชัน้ 1ส านักงาน
ปรมาณูเพือ่สนัต ิเลขที ่16 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงลาดยาว เขต
จตจุักร กรุงเทพ 10900/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั



สง่ถงึ เรยีน เลขาธกิารส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิ(วงเล็บมมุซอง 
“ค าขอรับใบอนุญาต”) เลขที ่16 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงลาดยาว 
เขตจตจุักร กรุงเทพ 10900/ไปรษณีย ์

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีพ่นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบแลว้พบวา่
เอกสารไมถู่กตอ้งหรอืครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนผูย้ืน่
ค าขอตอ้งแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
นับจากวนัทีไ่ดรั้บหนังสอืจากส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต)ิ)  

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 45 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความครบถว้นของค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบ 
ลงรับค าขอ บนัทกึขอ้มูลในระบบ e-tracking และสง่เรือ่งให ้

พนักงานเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กองอนุญาตทาง

นวิเคลยีรแ์ละรังส ี
 

2) การพจิารณา 

พจิารณาค าขอและเอกสารประกอบ ตรวจสอบและยนืยันความ
ครบถว้นในการปฏบิตังิานดา้นความปลอดภัยของสถาน

ประกอบการทางรังส ีและตรวจสอบความถกูตอ้งของการจัดท า

รายงานการประเมนิความปลอดภัยทางรังสขีองเจา้หนา้ทีค่วาม
ปลอดภัยทางรังสขีองสถานประกอบการนัน้ สรุปผลการ

ตรวจสอบ 
(หมายเหต:ุ (ขัน้ตอนดงักลา่วประกอบดว้ย นัดหมายวนั ขอ
อนุมัตเิดนิทางตรวจประเมนิสถานประกอบการทางรังส ีณ 
สถานทีต่ดิตัง้จัดเก็บ หรอืใชง้านวสัดกุมัมันตรังส ีสรุปผลการ
ตรวจสอบ และจัดท ารายงาน))  

21 วนั กองตรวจสอบทาง

นวิเคลยีรแ์ละรังส ี
 

3) การพจิารณา 
พจิารณาค าขอและเอกสารประกอบ ตรวจสอบและประเมนิความ

ถกูตอ้งทางดา้นกฎหมายและเทคนคิ บนัทกึขอ้มลูในระบบ

ฐานขอ้มูลอนุญาต และน าเสนอเรือ่งใหค้ณะท างานฯพจิารณา
กลัน่กรองใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองอนุญาตทาง
นวิเคลยีรแ์ละรังส ี

 

4) การพจิารณา 
สรุปรวบรวมค าขอทีผ่่านการตรวจสอบ และประเมนิเบือ้งตน้

เสนอใหค้ณะท างานฯ เพือ่พจิารณากลัน่กรองออกใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ขัน้ตอนดงักลา่วประกอบดว้ยการสรุปรวบรวมค าขอ 
การจัดท าวาระการประชมุการจัดท าเอกสารประกอบการประชมุ 
การนัดหมายวนัประชมุ การน าเสนอขอ้มลูในทีป่ระชมุ และการ
จัดท ารายงานการประชมุ))  

15 วนั กองอนุญาตทาง
นวิเคลยีรแ์ละรังส ี

 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
จัดท าใบอนุญาตและเสนอค าขออนุญาตทีผ่า่นการพจิารณาจาก

คณะท างานฯ ใหเ้ลขาธกิารส านักงานปรมาณูเพือ่สนัตลิงนาม 

(หมายเหต:ุ (ผูย้ืน่ค าขอสามารถตรวจสอบผลการพจิารณาค าขอ
อนุญาตไดท้างเว็บไซต ์ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิ
http://tracking.oap.go.th/license/ นับจากวนัทีป่ระชมุ
คณะท างานฯ 2 วนัท าการ))  

7 วนั กองอนุญาตทาง
นวิเคลยีรแ์ละรังส ี

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ค าขออนุญาตน าเขา้วสัดุกมัมนัตรงัส ี

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ตอ้งลงนามโดยผูม้อี านาจ หรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ และ
ประทับตราบรษัิท แลว้แตก่รณี ) 

2) 
 

 บตัรประจ าตวัประชาชน/ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว/
หนงัสอืเดนิทาง(บุคคลตา่งประเทศ)/บตัรอืน่ๆทีท่างราชการออก

ใหพ้รอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีผูม้อี านาจลงนามมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ใหใ้ชส้ าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ พรอ้มรับรอง

ส าเนาถกูตอ้ง กรณีผูม้อี านาจ หรอื ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจยืน่ค าขอดว้ย

ตนเอง ใหแ้สดงบตัรประชาชนแทนการใชส้ าเนาบัตรประชาชน) 

- 

3) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีทีม่อบอ านาจใหผู้อ้ ืน่กระท าการแทน พรอ้มตดิอากร

แสตมป์จ านวน 10 บาท ส าหรับการกระท าการ 1 อย่าง หรอื 30 บาท 
ส าหรับการกระท าการแทนมากกวา่ 1 อยา่ง กรณีมอบอ านาจชว่ง ผูรั้บ

มอบอ านาจคนสดุทา้ย ตอ้งไดรั้บมอบอ านาจชว่งถกูตอ้ง ผูม้อบอ านาจ
ชว่งแรกจะตอ้งระบกุารมอบอ านาจชว่งได ้และจ านวนชว่งทีม่อบ เอกสาร

ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท) 

- 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล/หนงัสอืแสดงความเป็นนติ ิ

บุคคลตามกฎหมาย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนติบิคุคล เชน่ หา้งหุน้สว่นจ ากัด 
บรษัิทจ ากัด โดยหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลทีก่รมพัฒนา

ธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยอ์อกใหต้อ้งไมเ่กนิ 3 เดอืนนับถงึวนัทีย่ืน่) 

- 

5) 
 

แผนทีต่ ัง้ของสถานทีเ่ก็บรกัษากมัมนัตรงัสชี ัว่คราว และบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีทีม่กีารจัดเก็บวัสดกุมัมันตรังสใีนสถานทีเ่ก็บรักษาวสัดุ

กมัมันตรังสชีัว่คราวขณะรอจ าหน่ายหรอืสง่ตอ่ใหผู้ใ้ชป้ลายทาง ) 

- 

6) 

 

แผนผงัอาคาร หอ้ง และบรเิวณขา้งเคยีง ทีเ่ก็บรกัษาวสัดุ

กมัมนัตรงัสชี ัว่คราว 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีทีม่กีารจัดเก็บวัสดกุมัมันตรังสใีนสถานทีเ่ก็บรักษาวสัดุ
กมัมันตรังสชีัว่คราวขณะรอจ าหน่ายหรอืสง่ตอ่ใหผู้ใ้ชป้ลายทาง) 

- 

7) 

 

ใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครอง หรอืใชว้สัดกุมัมนัตรงัสเีดมิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีอา้งองิใบอนุญาตครอบครองเดมิ) 

- 

8) 

 

เอกสารการส ัง่ซือ้ หรอืสญัญาซือ้ขายซึง่วสัดกุมัมนัตรงัส ี

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9) 

 

เอกสารก ากบัวสัดุกมัมนัตรงัส ี(Source certificate) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(แสดงรายละเอยีดชือ่ธาต ุเลขมวล กมัมันตภาพ รูปร่าง

ลกัษณะ หมายเลขก ากบั ชือ่ผูผ้ลติ วนัทีผ่ลติและอายุการใชง้าน กรณีที่
ไมม่ ีsource certificate ใหใ้ช ้catalog ของวัสดกุมัมันตรังสแีทน) 

10) 
 

เอกสารใบรบัรองการออกแบบหบีหอ่ (Certificate for package 
design) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ออกโดยบรษัิทผูผ้ลติหรอืตัวแทนจ าหน่าย เฉพาะหบีหอ่

แบบ B(U) B(M) และ C) 

- 

11) 
 

แบบรายงานแสดงปรมิาณวสัดุกมัมนัตรงัสที ีม่ไีวใ้นครอบครอง 
แบบ สร.1 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(แสดงรายละเอยีดการเพิม่ขึน้ หรอืลดลงของวสัดกุมัมันตรังส ี
ณ ปัจจุบนั) 

- 

12) 

 

แผนการขนสง่วสัดกุมัมนัตรงัสภีายในประเทศ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(แสดงรายละเอยีดเสน้ทางการขนสง่วัสดกุมัมันตรังส ีผู ้

ควบคมุการขนสง่ และรายละเอยีดพาหนะขนสง่ เฉพาะกรณีสง่ออกวัสดุ
กมัมันตรังสชีนดิปิดผนกึประเภทที ่1, 2, 3 หรอืวัสดกุมัมันตรังสรชีนดิไม่

ปิดผนกึ) 

- 

13) 

 

ผลการตรวจสอบอุปกรณถ์า่ยภาพดว้ยรงัส ี

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะงานถา่ยภาพดว้ยรังส ีกรณีทีผ่ลการตรวจสอบอปุกรณ์

ถา่ยภาพดว้ยรังสหีมดอายุกอ่นวนัทีย่ืน่ค าขอรับใบอนุญาต ใหส้ง่ผลการ
ตรวจสอบฯ ใหม ่ภายใน 15 วนั หลงัจากทีม่กีารเปลีย่นถา่ยวัสดุ

กมัมันตรังส ีและน าวัสดกุมัมันตรังสตีวัใหมเ่ขา้มาทดแทนตวัเดมิ) 

- 

14) 
 

เอกสารการเปลีย่นถา่ยวสัดุกมัมนัตรงัส ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีทีม่กีารเปลีย่นถา่ยวสัดกุมัมันตรังส ีในงานถ่ายภาพดว้ย
รังส ีหรอื งาน Brachytherapy) 

- 

15) 
 

แบบรายงานแสดงรายละเอยีดการจ าหนา่ยวสัดกุมัมนัตรงัสใีหแ้ก่
ผูใ้ชป้ลายทาง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีวัสดกุมัมันตรังสเีป็นชนดิไมปิ่ดผนกึ (Unsealed 

source) และเป็นการน าเขา้เพือ่จ าหน่าย) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) หน่วยงานกลางรับเรือ่งรอ้งเรยีน ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิเลขที ่16 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพ 10900 หมายเลขโทรศพัท ์02-596-7600 ตอ่ 4515, 4111 หรอื 02-579-5970 เว็บไซต ์



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

http://www.oap.go.th/services/complaint Email : development.oap@gmail.com 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ หรอื หน่วยงานทหารทั่วประเทศ โทรศพัทส์ายดว่น 

เลขหมาย 1299 ไปรษณีย ์ตู ้ปณ.444 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบรายงานแสดงปรมิาณของวสัดกุมัมันตรังสทีีม่ไีวใ้นครอบครอง แบบ สร.1 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การขออนุญาตน าเขา้วสัดกุมัมันตรังส ี 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิ

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงก าหนดเงือ่นไข วธิกีารขอรับใบอนุญาต และการด าเนนิการเกีย่วกับวัสดนุวิเคลยีรพ์เิศษวสัดตุน้ก าลงั วัสดุ
พลอยได ้หรอืพลงังานปรมาณู พ.ศ. 2550  

  
2)พระราชบัญญัตพิลงังานนวิเคลยีรเ์พือ่สนัต ิพ.ศ. 2559  

  
3)ระเบยีบคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิวา่ดว้ย แบบรายงานแสดงปรมิาณของวัสดพุลอยไดท้ีม่ไีวใ้นครอบครอง 
พ.ศ. 2554  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวง ก าหนดเงือ่นไข วธิกีารขอรับใบอนุญาต และการด าเนนิการ

เกีย่วกบัวัสดนุวิเคลยีรพ์เิศษ วัสดตุน้ก าลงั วัสดพุลอยได ้หรอืพลงังานปรมาณู พ.ศ. 2550 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 34 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 42 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 26 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การขออนุญาตน าเขา้วัสดกุมัมันตรังส ี 03/09/2561 17:45 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 14/03/2562 


