
แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี 
ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต เมื่อยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต ตามแบบที่ก าหนด เจ้าหน้าที่จะด าเนินการพิจารณาตรวจสอบค าขอ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแนวปฏิบัติการพิจารณาตรวจสอบการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต มีดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการขอเปลี่ยนแปลง เหตุผล/สาเหตุ เอกสารประกอบ หมายเหตุ 

1 ชื่อผู้รับใบอนุญาต 1. เปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต กรณีเป็น
บุคคลธรรมดา 

2. เปลี่ยนกรรมการที่มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล 

1. ใบอนุญาตเลขที่ (ฉบับจริง) 
2. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนผู้มอบ, ผู้รับมอบ  
(พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีผู้
ลงนามมิใช่เป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัทตามที่ระบุในหนังสือรับรอง) 

3. หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ 
    (ไม่เกิน 6 เดือน) 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีเป็น

บุคคลธรรมดา) 

เฉพาะกรณีเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือเลขจดทะเบียนนิติ
บุคคลเดิม 

2 ชื่อนิติบุคคล/ชื่อบริษัท นิติบุคคลมีการเปลี่ยนชื่อ โดยยังคงเป็นนิติ
บุคคลเดิม และเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
เดิม 

1. ใบอนุญาตเลขที่ (ฉบับจริง) 
2. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนผู้มอบ, ผู้รับมอบ  
(พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีผู้
ลงนามมิใช่เป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัทตามที่ระบุในหนังสือรับรอง) 

3. หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์   
    (ไม่เกิน 6 เดือน) 
 
 

กรณีเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลและ 
กรรมการตามหนังสือรับรองเปลี่ยน
ใหม่ทั้งหมด ต้องยื่นค าขออนุญาต
ใหม่ (ถือว่าเป็นรายใหม่) 
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ล าดับ
ที ่

รายการขอเปลี่ยนแปลง เหตุผล/สาเหตุ เอกสารประกอบ หมายเหตุ 

3 สถานที่เก็บรักษา ติดตั้งหรือใช้เครื่อง
ก าเนิดรังสี 

1. กรณีย้าย สถานที่ติดตั้งหรือใช้เครื่อง
ก าเนิดรังสีแต่อยู่ในบริเวณสถานที่เดิม 

2. กรณีย้าย สถานที่ติดตั้งหรือใช้เครื่อง
ก าเนิดรังสี แต่อยู่นอกบริเวณสถานที่
ที่ขอรับใบอนุญาต (ไม่สามารถขอยื่น
เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยให้ด าเนินการ 
เสมือนการขออนุญาตเครื่องใหม่) 
 
 

1. ทางการแพทย์รายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยสถานที่ติดตั้ง 
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2. ทางอุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย ระบบรักษา
ความปลอดภัย  
สามารถใช้ผลการตรวจสอบคุณภาพและ
ความปลอดภัยสถานที่ติดตั้ง จากกรม
วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทน.) หรือ
หน่วยงานที่ ปส. รับรอง 

 

4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
(RSO) 

1. ลาออก 
2. เปลี่ยนลักษณะงาน 
3. เพ่ิมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

1. ใบอนุญาตเลขที่ (ฉบับจริง) 
2. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนผู้มอบ, ผู้รับมอบ  
(พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีผู้
ลงนามมิใช่เป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัทตามที่ระบุในหนังสือรับรอง) 

3. หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์   
    (ไม่เกิน 6 เดือน) 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยทางรังสี 
5. ใบประกาศที่ผ่านการสอบขึ้นทะเบียนเป็น

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  หรือ
ประกาศการอบรมการป้องกันอันตราย

อนุโลมให้ใช้คุณวุฒิ ดังนี้ 
1. ปริญญาตรี (แพทยศาสตร์, 
ทันตแพทยศาสตร์,  
สัตวแพทยศาสตร์, รังสีเทคนิค, 
ฟิสิกส์การแพทย์)                            
2. อนุปริญญาตรี (รังสีเทคนิค)       
3. ใบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี แทนใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ. 2559) 
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ล าดับ
ที ่

รายการขอเปลี่ยนแปลง เหตุผล/สาเหตุ เอกสารประกอบ หมายเหตุ 

จากรังสี หรือ ปริญญาตรี (แพทยศาสตร์, 
ทันตแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, 
รังสีเทคนิค, ฟิสิกส์การแพทย์ หรือ 
อนุปริญญาตรี (รังสีเทคนิค)) 

5 การขอยกเลิกเครื่องก าเนิดรังสี (กรณี
ใช้งานปกติ หรือไม่ใช้งานเครื่องช ารุด 
เสียหาย) 

- กรณีเปลี่ยนสถานภาพจากใช้งานปกติ
เป็นไม่ใช้งานหรือช ารุด ต้องระบุการ
ด าเนินการกับเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่ใช้
งาน หรือช ารุด เช่น รอจ าหน่าย คืน
ผู้ผลิต รอซ่อมแซม อยู่ระหว่างการ
ก าจัด เป็นต้น       

- กรณีเปลี่ยนสถานภาพจากไม่ใช้งาน
หรือช ารุด เป็นใช้งานได้ตามปกติ ต้อง
แนบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
และความปลอดภัยเครื่องก าเนิดรังสีที่
ได้มาตรฐาน 

1. ใบอนุญาตเลขที่ (ฉบับจริง)                             
2. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตร 
    ประจ าตัวประชาชนผู้มอบ, ผู้รับมอบ 
    (พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีผู้ 
    ลงนามมิใช่เป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน   
    บริษัทตามที่ระบุในหนังสือรับรอง)                
3. หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์   
    (ไม่เกิน 6 เดือน)                                                
4. ภาพถ่ายเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่สามารถใช้

งาน  จ านวน 2 รูป  
     -  ภาพถ่าย NAME  PLATE   
     -  ภาพถ่ายทั้งเครื่อง 

 

6 ลดหรือยกเลิกรายการเครื่องก าเนิด
รังสี 

1. โอน/ ขาย/ บริจาคให้หน่วยงาน 
2. ช ารุด/ ไม่ประสงค์จะใช้งาน 
3. มีเครื่องก าเนิดรังสีใหม่ทดแทน 

1. ใบอนุญาตเลขท่ี (ฉบับจริง) 
2. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนผู้มอบ, ผู้รับมอบ  
(พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีผู้
ลงนามมิใช่เป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัทตามที่ระบุในหนังสือรับรอง) 

3. หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์  (ไม่
เกิน 6 เดือน) 

กรณีมีการโอน ขาย หรือบริจาค ให้
ตรวจสอบการขออนุญาตของ
หน่วยงานผู้รับโอน ซื้อ หรือรับ
บริจาค 
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ล าดับ
ที ่

รายการขอเปลี่ยนแปลง เหตุผล/สาเหตุ เอกสารประกอบ หมายเหตุ 

4. ภาพถ่ายเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่สามารถใช้
งาน  จ านวน 2 รูป  
-  ภาพถ่าย NAME  PLATE   
-  ภาพถ่ายทั้งเครื่อง 

7 หมายเลขก ากับวัสดุกัมมันตรังสีวัสดุ
นิวเคลียร์ หรือ เครื่องก าเนิดรังสี 

- กรณีผู้รับใบอนุญาตแจ้งข้อมูลผิดพลาด
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้   

- กรณีเจ้าหน้าที่ ปส. พิมพ์ผิด สามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 

 

1. ใบอนุญาตเลขท่ี (ฉบับจริง) 
2. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนผู้มอบ, ผู้รับมอบ  
(พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีผู้
ลงนามมิใช่เป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัทตามที่ระบุในหนังสือรับรอง) 

3. หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์   
(ไม่เกิน 6 เดือน) 

4. ภาพถ่ายหมายเลขก ากับวัสดุกัมมันตรังสี 
วัสดุนิวเคลียร์ หรือ เครื่องก าเนิดรังสี 
จ านวน 2 รูป  
-  ภาพถ่าย NAME  PLATE   
-  ภาพถ่ายทั้งเครื่อง 

กรณีผู้รับใบอนุญาตแจ้งข้อมูล
ผิดพลาดให้มีหนังสือแจ้งพร้อม
เอกสารหลักฐานของข้อมูล
หมายเลขท่ีถูกต้อง 

8 รายละเอียดในใบอนุญาตไม่ตรงกับ
ข้อมูลจริง 

พิจารณาตรวจสอบตามรายละเอียดที่ขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข 

  

9 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) พิจารณาตรวจสอบตามรายละเอียดที่ขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข 

  

 


