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1. วตัถปุระสงค ์
 เพื่อก าหนดขัน้ตอนในการอนุญาตครอบครองหรอืใชว้สัดุนิวเคลยีร ์และน าเขา้ ส่งออก หรอืน า
ผ่านวสัดุนิวเคลยีร์ตามพระราชบญัญตัิพลงังานนิวเคลยีร์เพื่อสนัติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยในระหว่างที่ร่าง
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ. ยงัไม่ใช้บงัคบั ใหก้ารพจิารณาใบอนุญาตเป็นไปตามฎกระทรวงก าหนด
เงื่อนไข วธิีการขอรบัใบอนุญาต และการด าเนินการเกี่ยวกบัวสัดุนิวเคลยีร์พเิศษ วสัดุต้นก าลงั วสัดุ
พลอยได ้หรอืพลงังานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบยีบ พปส. ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ขอบข่าย 
 ครอบคลุมขัน้ตอนการขอรบัใบอนุญาตครอบครองหรอืใชว้สัดุนิวเคลยีร ์และน าเขา้ สง่ออก หรอื
น าผ่านวสัดุนิวเคลียร์ รวมถึงการต่ออายุใบอนุญาต เริ่มตัง้แต่การรบัค าขออนุญาตจนถึ งการออก
ใบอนุญาต โดยเมื่อมกีฎกระทรวงทีอ่อกตามความใน พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙ บงัคบัใชแ้ลว้ ใหแ้กไ้ขระเบยีบ
วธิกีารปฏบิตังิานน้ี 
3. ค าจ ากดัความ 

3.1. ปส. หมายถงึ ส านกังานปรมาณูเพือ่สนัต ิ
3.2. กอญ. หมายถงึ กองอนุญาตทางนิวเคลยีรแ์ละรงัส ี
3.3. ผกอญ. หมายถงึ ผูอ้ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลยีรแ์ละรงัส ี
3.4. One-Stop Service หมายถงึ ศนูยบ์รกิารรบัเรือ่งค าขออนุญาต 
3.5. กอน. หมายถงึ กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลยีร ์
3.6. กบฐ. หมายถงึ กลุ่มบรหิารฐานขอ้มลูทางนิวเคลยีรแ์ละรงัส ี
3.7.  ฝบท. หมายถงึ ฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป 
3.8. คณะท างาน หมายถึง คณะท างานพิจารณากลัน่กรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ

กมัมนัตรงัสแีละเครือ่งก าเนิดรงัส ี
3.9. ใบอนุญาต หมายถงึ ใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองหรอืใชว้สัดุนิวเคลยีร ์หรอืใบอนุญาตน าเขา้ 

สง่ออก หรอืน าผา่นวสัดุนิวเคลยีร ์
4. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

4.1. กอน. มหีน้าที ่ พจิารณาเอกสารประกอบการขออนุญาตเกีย่วกบัวสัดุนิวเคลยีรท์างดา้นเทคนิค 
ไดแ้ก่ดา้นความปลอดภยั มัน่คงปลอดภยั และการพทิกัษ์ความปลอดภยัทางนิวเคลยีร ์

4.2. ผกอญ. มหีน้าที่ สัง่การให้ กอน. พจิารณาค าขออนุญาต และ น าผลการพจิารณาเสนอต่อ
คณะท างาน 
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4.3. ฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป มหีน้าที ่จดัเตรยีมเอกสารค าขออนุญาตให ้ผกอญ. ลงนามสัง่การ และ 
จดัเตรยีมเอกสารเพือ่เสนอต่อคณะท างาน 

4.4. One-stop service มหีน้าที ่รบัค าขออนุญาต และตรวจสอบวา่เอกสารหลกัฐานครบถว้น 
4.5. กบฐ. มหีน้าที ่บนัทกึขอ้มลูค าขออนุญาตในระบบ e-license และเมื่อ ลปส. อนุญาตแลว้ กบฐ. 

มหีน้าทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูวสัดุนิวเคลยีรท์ีอ่นุญาตในฐานขอ้มลู 
  
5. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน  

5.1 การอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วสัดนิุวเคลียร ์
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ค าขอรับ
ใบอนุญาต 

ตรวจความถกู
ตอ้งของค าขอ 

ส่งค าขอมาให ้กอน. 
พิจาณา 

พิจารณาเอกสาร
ประกอบค าขอ
อนุญาตค า

บนัทึกค าขอในระบบ  
e-license 

คณะท างาน
พิจารณาอนุญาต 

เตรียมเอกสารเสนอ
คณะท างาน 

ลปส. ลงนามใน
ใบอนุญาต 

จดัเกบ็ขอ้มูลวสัดุ
นิวเคลียร์ในฐานขอ้มูล 

ใบอนุญาต 

N 

N 

N 

Y 

Y 

Y 

ผูรั้บผดิชอบ 

ผูข้อรับใบอนุญาต 

One-Stop Service 

กบฐ. 

ฝบท. 
ผกอญ. 

กอน. 

ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน 

ผกอญ. 

คณะท างาน 

ลปส. 

กบฐ. 

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แบบ พปส. ๔ข   หรือ 
แบบ พปส. ๖ข 

แบบ ป.ส. ๑ข (ครอบครอง)  หรือ 

แบบ ป.ส. ๓ข (น าเขา้/ส่งออก) 

ฟอร์มตรวจค าขอแบบ ป.ส. ๑ข  
ฟอร์มตรวจค าขอแบบ ป.ส. ๓ข  

WI-xx- การพิจารณาค าขออนุญาต
เก่ียวกบัวสัดุนิวเคลียร์ 

RC-e-license 

RC-database 
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5.2 การอนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือน าผา่นวสัดนิุวเคลียร ์

ใช้ข ัน้ตอนเดยีวกบัขออนุญาตครอบครอง แต่เปลี่ยนแบบฟอร์ม และปฏิบตัิตาม WI ในขอ้ที่
เกีย่วกบัการน าเขา้ สง่ออก หรอืน าผา่น 
6. การบนัทึก 

ชื่อบนัทกึ รหสัเอกสาร ผูจ้ดัเกบ็ ระยะเวลาในการ
จดัเกบ็ 

ฐานขอ้มลู e-license RC-E-License กบฐ.  
ฐานขอ้มลูวสัดุนิวเคลยีร ์ RC-Database กบฐ.  

 
7. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

7.1 พระราชบญัญตัพิลงังานนิวเคลยีรเ์พือ่สนัต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ 
7.2 กฎกระทรวงก าหนดเงือ่นไข วธิกีารขอรบัใบอนุญาต และการด าเนินการเกีย่วกบัวสัดุนิวเคลยีร์

พเิศษ วสัดุตน้ก าลงั วสัดุพลอยได ้หรอืพลงังานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ 
7.3 ระเบยีบคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิวา่ดว้ย แบบใบอนุญาตเกีย่วกบัวสัดุนิวเคลยีร์

หรอืวสัดุตน้ก าลงั พ.ศ. ๒๕๕๔ 
7.4 ระเบยีบส านกังานปรมาณูเพือ่สนัต ิวา่ดว้ยแบบค าขอรบัใบอนุญาตเกีย่วกบัวสัดพุลอยไดห้รอื

พลงังานปรมาณูจากเครือ่งก าเนิดรงัส ีวสัดุนิวเคลยีรห์รอืวสัดุตน้ก าลงัและพลงังานปรมาณูจากเครือ่ง
ปฏกิรณ์ปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๒ 

7.5 ระเบยีบส านกังานปรมาณูเพือ่สนัต ิวา่ดว้ยแบบค าขอรบัใบอนุญาตเกีย่วกบัวสัดพุลอยไดห้รอื
พลงังานปรมาณูจากเครือ่งก าเนิดรงัส ีวสัดุนิวเคลยีรห์รอืวสัดุตน้ก าลงัและพลงังานปรมาณูจากเครือ่ง
ปฏกิรณ์ปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
8. เอกสารแนบท้าย 
 - ไมม่ ี- 
 


