
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี [N] 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต เป็นไปตำมกฎกระทรวงก ำหนดเงื่อนไข วิธีกำรขอรับ

ใบอนุญำต และกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษวัสดุต้นก ำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงำนปรมำณู พ.ศ. 2550 

 

กำรยื่นค ำขออนุญำตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี ตำมแบบ ปส.๔ก และเอกสำรประกอบ ได้ท่ีห้อง one stop service (ห้อง 103) 

อำคำร 1 ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีจะตรวจสอบค ำขอและเอกสำรประกอบก่อนรับค ำขอ ตำมเงื่อนไขดังนี้ 

 

1. กรณีพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบค ำขอและรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำแล้วพบว่ำไม่ครบถ้วน 

 

   - ผู้ขอรับใบอนุญำต หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ ำนำจ (กรณีที่ไม่ได้ยื่นเอกสำรด้วยตนเอง) ด ำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเอกสำรหรือ

หลักฐำนเพิ่มเติมให้ครบถ้วน กรณีที่สำมำรถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น 

 

   - หำกไม่สำมำรถแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสำรได้ในขณะนั้น พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีจะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำร

หรือหลักฐำนประกอบท่ีจะต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ขอรับใบอนุญำตจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำ

ท่ีก ำหนดนับจำกวันท่ีจัดท ำบันทึกควำมบกพร่อง โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีและผู้ขอรับใบอนุญำต หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำม

ในบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ขอรับใบอนุญำตหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 

 

   - กรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญำตไม่ด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอ หรือไม่สำมำรถยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำ

ท่ีก ำหนดตำมท่ีปรำกฏในบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำว ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ จะคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำต 

 

2. กรณีพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบค ำขอและรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำแล้วพบว่ำครบถ้วน หลังจำกนั้น พนักงำน

เจ้ำหน้ำท่ีผู้พิจำรณำประเด็นทำงด้ำนกฎหมำยและเทคนิคจะท ำกำรตรวจสอบและประเมินควำมถูกต้องของค ำขอและเอกสำร

ประกอบ 

 

   - กรณีพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบค ำขอและเอกสำรประกอบแล้วพบว่ำมีควำมถูกต้อง หำกเป็นกรณีที่มีเหตุให้พนักงำน

เจ้ำหน้ำท่ีต้องท ำกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรทำงรังสีก่อนกำรอนุญำต พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีจะติดต่อนัดหมำยเพื่อเข้ำ

ตรวจสอบสถำนประกอบกำรทำงรังสี หำกไม่สำมำรถนัดหมำยได้ จนเป็นเหตุให้เจ้ำหน้ำท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรพิจำรณำอนุญำต

ต่อไปได้ เมื่อครบก ำหนดเวลำตำมขั้นตอนกำรบริกำร ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ จะคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำต 

 

   - กรณีพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบค ำขอและเอกสำรประกอบแล้วพบว่ำไม่ถูกต้อง ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ จะชะลอกำร

พิจำรณำอนุญำต และแจ้งให้แก้ไขเอกสำรให้ถูกต้อง หรือ ให้ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ทำง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษร หำกผู้ขอรับใบอนุญำตไม่สำมำรถแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสำร หรือ

หลักฐำนได้ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมท่ีปรำกฎในจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือดังกล่ำวส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ จะ

คืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้แก่ผู้ยื่นค ำขอ 

 

3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือนี้ จะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีได้รับค ำขอ และรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำน

ประกอบท่ียื่นพร้อมค ำขอครบถ้วนและถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 
(หมำยเหตุ: -)  
ห้อง one stop service (ห้อง 103) อำคำร 1 ชั้น 1ส ำนักงำน
ปรมำณูเพื่อสันติ เลขท่ี 16 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขต

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:00 - 17:00 น. 



จตุจักร กรุงเทพ 10900/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

 สถำนท่ีให้บริกำร 

(หมำยเหตุ: (ด ำเนินกำรในวันและเวลำท ำกำรถัดไป หรือ เมื่อ
ได้รับเอกสำรนั้นๆ ))  
ส่งถึง เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (วงเล็บมุมซอง 
“ค ำขอรับใบอนุญำต”) เลขท่ี 16 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900/ไปรษณีย์  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 45 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบควำมครบถ้วนของค ำขอ และเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ ลงเลขรับค ำขอ บันทึกข้อมูลในระบบ e-tracking และ

ส่งเรื่องให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบทำงเทคนิค 

(หมำยเหตุ: -)  

1 วัน กองอนุญำตทำง

นิวเคลียร์และรังสี 
 

2) กำรพิจำรณำ 

พิจำรณำค ำขอและเอกสำรประกอบ ตรวจสอบและยืนยันควำม

ครบถ้วนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงรังสีของสถำนประกอบกำรทำงรังสี ตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินควำมปลอดภัย
ทำงรังสีของเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสีของสถำน

ประกอบกำรทำงรังสี สรุปผลกำรตรวจสอบ 
(หมำยเหตุ: -)  

21 วัน กองตรวจสอบทำง

นิวเคลียร์และรังสี 

 

3) กำรพิจำรณำ 

พิจำรณำค ำขอและเอกสำรประกอบ ตรวจสอบและประเมินควำม
ถูกต้องทำงด้ำนกฎหมำยและเทคนิค ประกอบกับผลกำร

ตรวจสอบควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงปลอดภัยทำงรังสีของ

สถำนประกอบกำรทำงรังสี 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วัน กองอนุญำตทำง

นิวเคลียร์และรังสี 
 

4) กำรพิจำรณำ 

บันทึกข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลอนุญำต สรุปรวบรวมค ำขอท่ีผ่ำน
กำรตรวจสอบและประเมินเบ้ืองต้น น ำเสนอเรื่องให้คณะท ำงำนฯ

พิจำรณำกลั่นกรองใบอนุญำต คณะท ำงำนฯ จัดประชุมเพื่อ
พิจำรณำกลั่นกรองออกใบอนุญำต 

(หมำยเหตุ: -)  

15 วัน กองอนุญำตทำง

นิวเคลียร์และรังสี 
 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
จัดท ำใบอนุญำต และเสนอค ำขออนุญำตท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำจำก

คณะท ำงำนฯ ให้เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

7 วัน กองอนุญำตทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขออนุญำตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี แบบ ปส.๔ก 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจ หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ และ

ประทับตรำบริษัท แล้วแต่กรณี) 

กองอนุญำตทำงนิวเคลียร์และรังสี 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือพนักงำนองค์กำรของรัฐ 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

กรณีผู้มีอ ำนำจ หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจยื่นค ำขอด้วยตนเอง ให้แสดงบัตร

ประชำชนแทนกำรใช้ส ำเนำบัตรประชำชน ) 

3) 

 

หนังสือเดินทำง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว) 

- 

4) 
 

ใบส ำคัญกำรเปล่ียนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีที่มีกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล) 

- 

5) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ ำนำจช่วง ผู้รับมอบอ ำนำจคนสุดท้ำย ต้องได้รับ

มอบอ ำนำจช่วงถูกต้อง ผู้มอบอ ำนำจช่วงแรกจะต้องระบุกำรมอบอ ำนำจ
ช่วงได้ และจ ำนวนช่วงท่ีมอบ ) 

- 

6) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(หรือหนังสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย โดยออก
ให้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันท่ียื่น) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

7) 

 

แผนท่ีตั้งของสถำนท่ีเก็บรักษำกัมมันตรังสีชั่วครำว และบริเวณ

ใกล้เคียง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

แผนผังอำคำร ห้อง และบริเวณข้ำงเคียง ท่ีเก็บรักษำวัสดุ

กัมมันตรังสีชั่วครำว 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

ใบอนุญำตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีเดิม 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีอ้ำงอิงใบอนุญำตครอบครองเดิม ) 

- 

10) 
 

เอกสำรตอบรับกำรส่งออกจำกประเทศปลำยทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี ประเภทท่ี 1 ) 

- 

11) 

 

เอกสำรกำรส่ังซื้อ หรือสัญญำซื้อขำยซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีเพื่อจ ำหน่ำย) 

- 

12) 
 

เอกสำรก ำกับวัสดุกัมมันตรังสี (Source certificate) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

13) 

 

เอกสำรใบรับรองกำรออกแบบหีบห่อ (Certificate for package 

design) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เฉพำะหีบห่อแบบ B(U) B(M) และ C) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

14) 

 

ผลกำรตรวจสอบอุปกรณ์ถ่ำยภำพด้วยรังสี 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เฉพำะงำนถ่ำยภำพด้วยรังสี ) 

- 

15) 

 

แบบรำยงำนแสดงปริมำณวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีไว้ในครอบครอง 

แบบ สร.1 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

16) 
 

เอกสำรกำรเปล่ียนถ่ำยวัสดุกัมมันตรังสี 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีที่มีกำรเปลี่ยนถ่ำยวัสดุกัมมันตรังสี ในงำนถ่ำยภำพด้วย

รังสี หรือ งำน Brachytherapy) 

- 

17) 
 

แผนกำรขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีภำยในประเทศ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) หน่วยงำนกลำงรับเรื่องร้องเรียน ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ เลขท่ี 16 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร 

กรุงเทพ 10900 หมำยเลขโทรศัพท์ 02-596-7600 ต่อ 4203 หรือ 4204  เว็บไซต์ 
http://www.oap.go.th/services/complaint Email : development.oap@gmail.com 

(หมำยเหตุ: -)  
2) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

(หมำยเหตุ: -)  
3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) หนังสือมอบอ ำนำจ 
(หมำยเหตุ: -)  

2) แบบรำยงำนแสดงปริมำณของวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีไว้ในครอบครอง แบบ สร.1 

(หมำยเหตุ: -)  
 



หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 28/01/2563 

http://www.info.go.th/

