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สถานะปรับปรุงเอกสาร 
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1. บทน า 
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๙ ผู้ใดจะด าเนินการ ผลิต 

มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เลขาธิการ มาตรา ๒๐ ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีที่ ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ต้องแจ้งการ
ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีต่อเลขาธิการ มาตรา ๑๘ วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม และมี
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ อีกหลายฉบับ อีกทั้งยังมีการ
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาต  

ดังนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับค าขออนุญาตเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ประเมินค าขออนุญาตและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของปฏิบัติตามได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน และลดการผิดพลาดในขั้นตอนต่างๆ ของการ
พิจารณาออกใบอนุญาต กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นมา โดยหวัง
ว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องและลดความผิดพลาดในการประเมินค าขออนุญาตได้ 
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสีใช้ในการตรวจ

รับค าขออนุญาต ประเมินค าขออนุญาต และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาออกใบอนุญาตวัสดุ
กัมมันตรังสี 

2.2 เพ่ือเกิดความชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 

3. ขอบเขต 
คู่มือฉบับนี้ จัดท าขึ้นส าหรับการด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับ

วัสดุกัมมันตรังสีเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสีใช้อ้างอิงในการตรวจรับค าขออนุญาต ประเมิน
ค าขออนุญาตและการด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาต เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
4. เอกสารอ้างอิง 

4.1 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
4.2 กฎกระทรวง ก าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการด าเนินการเกี่ยวกับวัสดุ

นิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ 
4.3 ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
4.4 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของวัสดุพลอยได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
4.5 ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
5. ค าจ ากัดความ 

5.1 ผู้ขอรับใบอนุญาต หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ยื่นค าขออนุญาตผลิต มีไว้
ครอบครองหรือใช้ น าเข้า ส่งออก น าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี 

5.2 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากทางส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
5.3 คณะท างานฯ หมายถึง คณะท างานพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ

กัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องก าเนิดรังสี 
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6. ขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาออกใบอนญุาต (ตามคู่มอืประชาชน) 
6.1 หน่วยงานที่ให้บริการ : กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

6.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. การนับระยะเวลาตามคู่มือส าหรับประชาชนนี้จะเริ่มเมื่อ เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารหลักฐาน

ประกอบการยื่นค าขอครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

2. กรณีผู้ยื่นค าขอบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่ได้ส่งเอกสารด้วยตนเองในกรณีที่หน่วยงาน
ตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนขอให้มอบอ านาจให้ผู้ส่งเอกสารมีอ านาจลงนามในบันทึกข้อตกลง 2 ฝุาย 
                    3. ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็น
เหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ
จะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ
ไว้เป็นหลักฐาน 

 

6.3 ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหต:ุ -)  
ศูนย์บริการร่วม อาคาร1 ช้ัน 1 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ท่ีอยู:่ เลขที่ 
16 ถนนวิภาวดีรังสติแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900/ติดตอ่
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น.  

 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีที่เจา้หน้าท่ีตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน ผู้ยืน่ค าขอต้องแก้ไขภายในวันท่ีก าหนด 
นับจากวันท่ีได้รับหนังสือจากส านกังานปรมาณเูพื่อสันติ โดยถือวัน
ไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคญั))  
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  เลขท่ี 16 ถนนวิภาวดีรังสติแขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กทม.10900/ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น.  
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กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 7/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

6.4 ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน (ตามคู่มือประชาชน) 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร และลงข้อมูลในระบบฐานข้อมลู
ใบอนุญาตฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ช่ัวโมง กลุ่มอนุญาตวัสดุกมัมันตรังสี  
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังส ี

 

2) การพิจารณา 
ตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้งในประเด็นกฎหมายและดา้น
เทคนิคและความครบถ้วนของเอกสารในใบค าขออนุญาตและเอกสาร
ประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน กลุ่มอนุญาตวัสดุกมัมันตรังสี  
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังส ี

 

3) การพิจารณา 
การพิจารณาทางเทคนิคท่ีจะต้องพิจารณาผลการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการร่วมด้วย (การขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครองหรือใช้ ขอ
น าเข้า ขอส่งออก ขอน าผ่าน) สรปุผลการประเมินเอกสารทางดา้น
เทคนิค บันทึกลงในฐานข้อมูลเพื่อน าเสนอคณะท างานฯ  ในกรณีทีเป็น
หน่วยงานใหม่ ประเภท 1 และ 2 และกรณีที่ต้องมีการติดตามการ
ด าเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อน จ าเป็นต้องได้รบัการ
ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย ณ สถานประกอบการก่อน เพื่อ
น าผลมาประกอบกับการพิจารณาจากเอกสารประกอบท่ียื่นพร้อมแบบ
ค าขออนุญาต 
 

21 วัน กลุ่มอนุญาตวัสดุกมัมันตรังสี  
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังส ี

 

4) การพิจารณา 
สรุปรวบรวมค าขออนุญาตฯทีผ่่านการประเมินเบื้องต้น และเสนอค า
ขออนุญาตที่ผ่านการประเมินให้คณะท างานฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ออกใบอนุญาตฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วัน กลุ่มอนุญาตวัสดุกมัมันตรังสี กอง
อนุญาตทางนิวเคลยีร์และรังส ี

 

5) การอนุญาต 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสเีสนอใบอนุญาตฯ ทีผ่่านการ
พิจารณาจากคณะท างานฯ ใหเ้ลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันตลิง
นาม (หมายเหต:ุ (ลงนามโดย เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนญุาตทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีทราบผลการพิจารณา))  

7 วัน ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
 

 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 8/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

6.5 รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขออนุญาตที่ต้องตรวจสอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

ผลิต ครอบครอง
หรือใช้ 

น าเข้า ส่งออก น าผ่าน เปลี่ยนแปลง
แก้ไข

ใบอนญุาต 

ขอจัดการกาก
กัมมันตรังส ี

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (( กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเปน็บุคคลธรรมดาและผู้มีอ านาจลงนามเป็นผู้ยื่น
ค าขออนุญาต ) 
(กรณีผู้มีอ านาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาและมอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นใบค าขอ
อนุญาตฯ  
ให้ส าเนาทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล(ประเภทส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรอืองค์การ
มหาชน)  
โดยผู้มีอ านาจลงนามเป็นผู้ยื่นค าขออนญุาต) 
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล(ประเภทส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรอืองค์การ
มหาชน)  
และมอบอ านาจให้ผูอ้ืนกระท าการแทน  
ให้ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอื่นที่ทางราชการออกให้ของทั้งผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ)) 

กรมการ
ปกครอง 

      
หนังสือน าจากหน่วยงาน
พร้อมเอกสารหลักฐานท่ี

ต้องการเปลีย่นแปลงแก้ไข 
หรือขอจัดการกาก

กัมมันตรังส ี

2) 
 

หนังสือเดินทาง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((กรณผีู้ขอรับใบอนุญาตเป็นชาวต่างชาติ และเป็นผูม้ีอ านาจลง
นามเป็นผูย้ื่นค าขออนุญาต) 
(กรณผีู้มีอ านาจลงนามเป็นชาวตา่งชาติ และมอบอ านาจใหผู้้อื่นเป็นผู้ยื่นใบ
ค าขออนุญาตฯ  
ให้ส าเนาเอกสารทั้งผูม้อบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจ)) 

-      



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 9/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

ผลิต ครอบครอง
หรือใช้ 

น าเข้า ส่งออก น าผ่าน เปลี่ยนแปลง
แก้ไข

ใบอนญุาต 

ขอจัดการกาก
กัมมันตรังส ี

3) 
 

ใบมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (หนังสือมอบอ านาจตามที่หน่วยงานเป็นผู้ก าหนดหรือเปน็ตาม
แบบท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันตกิ าหนดหนังสือมอบอ านาจ โดยตอ้งติด
อากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30  บาท (เมื่อมอบอ านาจให้กระท าการแทน
มากกว่า  1 อย่าง) (เฉพาะผู้มีอ านาจมอบอ านาจให้ผูอื่นท าการแทน)) 

-       
กรณผีู้มีอ านาจลงนาม
ไม่ได้ด าเนินการเอง 

4) 
 

หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นนติิบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บริษัทจ ากัด) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ณ วันท่ียื่นขออนุญาต 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

      
หากเป็นกรรมการคนเดมิ
ที่มีช่ือปรากฎในใบอนุญาต

ไม่ต้องแนบ 

5) 
 

ใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังส ี
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((เฉพาะครั้งแรก หรือมกีารเปลีย่นแปลง ) 
 

ส านักงาน
ปรมาณูเพื่อ

สันต ิ

  - - - - - 

6) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีทางราชการออก
ให้ของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังส)ี 
 

กรมการ
ปกครอง 

  - - - - - 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 10/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

ผลิต ครอบครอง
หรือใช้ 

น าเข้า ส่งออก น าผ่าน เปลี่ยนแปลง
แก้ไข

ใบอนญุาต 

ขอจัดการกาก
กัมมันตรังส ี

7) 
 

ส าเนาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((เฉพาะครั้งแรก หรือมกีารเปลีย่นแปลง ) ของแพทย์
ผู้รับผิดชอบ กรณีใช้รังสีกบัผู้ปุวยโดยตรง) 

แพทยสภา -  - - - - - 

8) 
 

แผนที่ต้ังสถานที่ผลิต ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((เฉพาะครั้งแรก หรือมกีารเปลีย่นแปลง ) แสดงรายละเอยีด 
เลขท่ีตั้ง ถนน ต าบล อ าเภอ และจังหวัดที่ชัดเจน) 
 

-   - - - -  

9) 
 

แผนผังอาคาร ห้อง  และบริเวณข้างเคียง  ที่ผลิต ที่ติดต้ัง  ที่เก็บ  หรือ
ใช้งานวัสดุกัมมันตรังส ี
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((เฉพาะครั้งแรก หรือมกีารเปลีย่นแปลง )) 

-   - - - - - 

10) 
 

ส าเนาเอกสารก ากับวัสดุกมัมันตรังสี (Source certificate) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เฉพาะครั้งแรก หรือมกีารเปลีย่นแปลง  แสดงรายละเอยีด ช่ือ
ธาตุ เลขมวล กัมมันตภาพ รูปร่าง ลักษณะ หมายเลขก ากับ ช่ือผู้ผลติ วันที่
ผลิต และอายุการใช้งาน) 

-      -  
รายละเอียด

วัสดฯุท่ี
ต้องการ

ก าจัดกากฯ 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 11/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

ผลิต ครอบครอง
หรือใช้ 

น าเข้า ส่งออก น าผ่าน เปลี่ยนแปลง
แก้ไข

ใบอนญุาต 

ขอจัดการกาก
กัมมันตรังส ี

11) 
 

ส าเนาคู่มือการปฏิบัติงาน  แสดงรายละเอียดจุดมุ่งหมาย วิธีการ และ
ขั้นตอนการผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ วัสดุกัมมันตรังสี 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((เฉพาะครั้งแรก หรือมกีารเปลีย่นแปลง )) 

-   - - - - - 

12) 
 

เอกสารวิธีการที่เกี่ยวข้องตามก าหนดในข้อ 8 ของกฎกระทรวงก าหนด
เง่ือนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการด าเนินการเกี่ยวกับวัสดนิุว
เคลียรพิเศษ วัสดุต้นก าลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ประกอบด้วย 
1.วิธีการจัดเก็บวสัดุกัมมันตรังสีทีข่ออนุญาตผลิตมไีว้ในครอบครองหรือใช้ 
2.วิธีการปูองกันอันตรายจากรังสแีผนปฏิบัติการกรณีเกดิเหตุฉุกเฉนิจาก
การรั่วไหลหรือแพร่กระจายรังสีในภาวะไม่ปกติหรือกรณีฉุกเฉินอ่ืน 
3.วิธีการจัดการและวิธีการในการส่งคืนกากกัมมันตรังส ี
4.วิธีการขนส่งวัสดุกมัมันตรังสีและกากกัมมันตรังส ี
5.วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของวัสดุกัมมันตรังส ี
6.วิธีการเมื่อเลิกด าเนินการตามทีข่อรับใบอนุญาตหรือเมื่อใบอนุญาตสิ้น
อายุ 
7. รายงานการประเมินความปลอดภัยทางรังสี และความมั่นคงปลอดภัย
ของวัสดุกัมมันตรังสี ของสถานท่ีผลิตและเก็บรักษาวัสดุกมัมันตรังสี 
ด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีของหน่วยงานผู้ขออนุญาต 

-   - - - - - 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 12/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

ผลิต ครอบครอง
หรือใช้ 

น าเข้า ส่งออก น าผ่าน เปลี่ยนแปลง
แก้ไข

ใบอนญุาต 

ขอจัดการกาก
กัมมันตรังส ี

8.วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด) 
13) 

 
ส าเนาหลักฐานการครอบครอง หรือใช้งานอุปกรณ์บันทึกรังสีประจ าตัว
บุคคลและเครื่องส ารวจรังส ี
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เฉพาะครั้งแรก หรือมกีารเปลีย่นแปลง) 

-   - - - - - 

14) 
 

ส าเนาใบอนุญาตเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีที่ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ) 

ส านักงาน
ปรมาณูเพื่อ

สันต ิ

   
ส าเนาใบอนุญาต

ครอบครอง 
 

- - - 

15) 
 

ส าเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((โดยเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยทางรังส)ี แสดงรายละเอียด ผล
การตรวจวดัระดับรังสี การเปรอะเปื้อนทางรังสี และการรั่วไหลของวัสดุ
กัมมันตรังสี และสภาพการท างานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุกัมมันตรังส)ี 
(กรณีที่ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ) 

-   - - - - - 

16) 
 

ส าเนาเอกสารรับรองการสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องส ารวจรังสี (ไม่
เกิน 1 ปีนับต้ังแต่วันสอบเทียบ) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (หรือหน่วยงานท่ีส านักงานฯปรมาณูเพื่อสันติให้การยอมรับหรือ

-   - - - - - 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 13/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

ผลิต ครอบครอง
หรือใช้ 

น าเข้า ส่งออก น าผ่าน เปลี่ยนแปลง
แก้ไข

ใบอนญุาต 

ขอจัดการกาก
กัมมันตรังส ี

หน่วยงานท่ีมีมาตรฐานและสามารถทวนสอบย้อนหลังได้) 
17) 

 
ส าเนาผลประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานรังสี ย้อนหลัง 12 เดือน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

-   - - - - - 

18) ส าเนาเอกสารรายงานการผลิตวัสดุกัมมันตรังสี ย้อนหลังไปอย่างน้อย ๑ ปี 
นับถึงวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอาย ุ(กรณีที่ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ) 

-  - - - - - - 

19) ส าเนาใบอนุญาตมไีว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีของผู้ใช้
ปลายทาง (กรณีน าเข้าวัสดุกัมมันตรังสีเพื่อจ าหน่ายหรือส่งต่อให้ผู้ใช้
ปลายทาง) 

- - -  - - - - 

20) ส าเนาเอกสารตอบรับการส่งออกจากประเทศปลายทาง กรณีส่งออกวัสดุ
กัมมันตรังสี ประเภทท่ี ๑ 

- - - -  - - - 

21) ส าเนาเอกสารรับรองการตรวจสอบหีบห่อบรรจุวสัดุกมัมันตรังสี - - - -  - - - 
22) ส าเนาประวัติการเปลี่ยนถ่ายวสัดกุัมมันตรังสี และส าเนาเอกสารที่

เกี่ยวข้อง (กรณีมีการเปลีย่นถ่ายวสัดุกัมมันตรังสี) 
- - -   - - - 

23) บัญชีประวัติการใช้งาน ประวัติการซื้อขาย (กรณีน าเข้าเพื่อจ าหนา่ย) - - -  - - - - 
24) แผนการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี  - - -    - - 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 14/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

7. ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาออกใบอนุญาต (กอว.) 
ขั้นตอนการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินค าขออนุญาตวัสดุกัมมนัตรังสี  

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนด าเนินงาน ระยะเวลา หมายเหต ุ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

จุดเร่ิมต้น 

ยื่นค าขอ แบบ ปส.๑ก ปส.๓ก 

 
ตรวจความครบถ้วนค า
ขออนุญาตและเอกสาร

ประกอบ 

 
ตรวจสอบความถูกต้อง 

สมบูรณ์ของข้อมูล 

กลุ่มอนุญาตวัสดกุัมมันตรังสี 
(เจ้าหน้าที่รับค าขออนุญาต) 

ผู้ขอรับใบอนุญาต 

กลุ่มอนุญาตวัสดกุัมมันตรังสี 
(เจ้าหน้าที่ประเมินค าขอฯ) 

๑ 
วันท าการ 

๕ 
วันท าการ 

ยื่นค าขอทางไปรษณีย/์ด้วยตนเอง 
ณ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

ตรวจสอบความครบถว้น 
 แบบ ปส.๑ก 

 เอกสารประกอบ 

 ออกเลขรับค าขออนุญาต 

(e-tracking) 

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
ข้อมูล 
 คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลทางด้านเทคนิค 

 

(e-tracking) 

กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์ 
และรังสี 

กรณีไม่ต้อง
ตรวจสอบฯ 

ข้อมูลยังไม่เพียงพอ
หรือผลตรวจยังไม่
ผ่านไปตามเกณฑ ์

กรณีต้องตรวจสอบสถานปฏิบัติการ
ทางรังสีประกอบการพจิารณาออก
ใบอนุญาตให้ด าเนินการตาม 
ภาคผนวก ค 
ตรวจพิสูจน์ความปลอดภยัทางรังสี
ตามเอกสารค าขออนุญาต 
 หน่วยงานใหม ่วัสดุฯ กลุ่ม ๑ ,๒ 

หรือตามความเหมาะสม 

 ขอเพิ่มปริมาณการครอบครองที่
ต้องประเมินความปลอดภยัใหม ่

 

 

ครบถ้วน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 
ตามเวลาที ่
ก าหนด 

ไม่ครบถ้วน 

กรณีต้องตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการก่อนให้ด าเนินการ
ตาม ภาคผนวก ค 

กรณีขอเอกสารเพิ่มเติม/คืน
ค าขออนุญาตให้ด าเนินการ 
ภาคผนวก ง 

ใช้ checklist ตาม 
 ภาคผนวก ก 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 15/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 หน.กอว. 
พิจารณา 

 ผกอญ. 
พิจารณา 

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์
และรังสี 

รวบรวมข้อมูลเสนอคณะท างานฯ 
พิจารณา 

 
คณะท างานพิจารณาข้อมูล

ค าขออนุญาต 

 
ลปส. พิจารณาลงนาม

ใบอนุญาต 

คณะท างานพิจารณากลั่นกรอง
การออกใบอนุญาตเกีย่วกับวัสดุ
กัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

กองอนุญาตทางนิวเคลียร ์
และรังสี 

๑-๒ 
วันท าการ 

๗ 
วันท าการ 

๑ 
วันท าการ 

๑-๕ 
วันท าการ 

รวบรวมข้อมูลที่ผ่านการประเมิน
จัดท าวาระการประชุมคณะท างานฯ 
 ตรวจสอบข้อมูล ออกเลขที่

ใบอนุญาต จัดท าวาระการประชุม
ใน (e-license) 

 

 
คณะท างานฯ พิจารณากลั่นกรองการ
ออกใบอนุญาต 

 

 

จัดพิมพ์ใบอนุญาตเสนอเลขาธิการฯ 
ลงนาม 

 

 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

อนุญาต 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่อนุญาต 

๑-๒ 
วันท าการ 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 16/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปส. น าส่งใบอนุญาต 
(ยกเว้นกรณีขอรบัใบอนุญาตด้วยตนเอง) 

รับใบอนุญาต 

จบ 

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์
และรังสีและส านักงาน
เลขานุการกรม 

ผู้รับใบอนุญาต 

ระยะเวลาการออกใบอนุญาต ต้องไม่เกิน ๔๕ วัน 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 17/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

7.1 เจ้าหน้าที่ตรวจรับค าขอและประเมินเอกสารเบื้องต้น 

 การด าเนินการ 
ออกเลขรับค าขออนุญาต ออกเลขรับเพื่อใช้อ้างอิงให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตโดยใช้โปรแกรม  e-tracking 
Checklist ค าขออนุญาต ตรวจสอบความถูกต้องและครบถว้นของค าขออนุญาตรายละเอียดตาม Checklist (ภาคผนวก ก) 
ลงข้อมูลรายละเอียดค าขอ
อนุญาตใน dropbox 

ลงข้อมูลในโปรแกรม excel เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ และตดิตามค าขออนุญาต 

 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารให้ใช้ checklist ตามภาคผนวก ก 
 
7.2 เจ้าหน้าที่ประเมินค าขออนุญาต 

เอกสารไม่ครบถ้วน การด าเนินการ 
 กรณียื่นด้วยตนเอง หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าค าขอรับใบอนญุาตและหรือเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับ 

ใบอนุญาตไมค่รบถ้วนถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตใหท้ราบโดยทันที ถ้าหากผู้ขอรับใบอนุญาต 
สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐาน 
เพิ่มเตมิให้ครบถ้วน หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้เจา้หน้าท่ีบันทึกความบกพร่อง และ
รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเตมิภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีได้รบัแจ้ง และให้เจ้าหน้าที่และ ผู้ยื่นค า
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น ในการนีใ้ห้เจ้าหน้าที่มอบส าเนาบันทึกดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตไวเ้ป็น หลักฐาน  

กรณียื่นค าขออนุญาตด้วยวิธีการอื่น ๆ  ให้เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของค าขอ
อนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาต หาก เจ้าหน้าท่ีเห็นว่าค าขออนุญาตและหรือเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขออนุญาตไมค่รบถ้วนถูกต้อง ให้เจ้าหน้าท่ี บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่
จะต้องยื่นเพิ่มเติม และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ ใบอนุญาตทราบ และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการจัดส่ง
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน ๑๕ วันนับแต ่วันท่ีได้รบัแจ้ง ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด าเนินการแก้ไข
หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ ครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนด ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอ
อนุญาตพร้อมท้ังเอกสาร หรือหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต และแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบ ด้วย สามารถติดต่อหน่วยงานเพื่อขอเอกสารเพิ่มเตมิไดต้ามความเหมาะสม หรอืท าหนังสือ
แจ้งหน่วยงานเพื่อขอเอกสารเพิม่เติม 

การขอเอกสารเพ่ิมเติม/คืนค าขออนุญาตให้ด าเนินการตาม ภาคผนวก ง 
เอกสารครบถ้วน การประเมิน 
ขออนุญาตผลิต มีไว้
ในครอบครองหรือใช้
วัสดุกัมมันตรังส ี

หน่วยงานใหม่ 
ประเมินทางด้านความปลอดภยัทางรังสีและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีของสถานท่ี

จัดเก็บและมาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสรีวมถึงแผนตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
ก าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการด าเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พเิศษ วัสดตุ้นก าลัง วัสดุพลอย
ได ้หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได ้พ.ศ. ๒๕๕๔ กรณีวสัดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 และ 2 เมื่อประเมินเอกสาร
ค าขออนุญาตแล้ว ส่งเรื่องให้ กตส. ตรวจสอบสถานปฏิบตัิการก่อน แล้วน าผลการตรวจประกอบรายละเอียดค าขอ
อนุญาตเสนอคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีวสัดุกัมมันตรังสีประเภทท่ี 3-5 อาจแจ้งให้มีการตรวจสอบสถานปฏิบัติการเป็นเฉพาะกรณีที่มีเหตุ
สงสัย 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 18/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

หน่วยงานเก่า 
ขอต่ออายุใบอนุญาต พิจารณามาตรการความปลอดภัยของหน่วยงาน คู่มือความปลอดภัยทางรังสี ผลการ

ได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงาน และอื่นๆ ท้ังนี้เป็นไปตามกฎกระทรวง ก าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการ
ด าเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพ์ิเศษ วัสดุต้นก าลัง วัสดุพลอยได ้หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ (กรณีวัสดุ
กัมมันตรังสีประเภทที่ 1 และ 2 มีผลการตรวจสอบฯ ไมเ่กิน 1 ปี ส่วนวัสดฯุ ประเภทท่ี 3-5 มีผลการตรวจสอบฯ 
3-5 ปี ตามล าดับ) ณ วันท่ียื่นขอต่ออายุใบอนุญาต 

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดเก็บหรือเพ่ิมสถานทีจ่ัดเก็บ ให้หน่วยงานยืน่ค าขออนุญาตใหม่ โดยรายละเอยีดค า
ขออนุญาตและการประเมินเหมือนกรณีขอครั้งแรก 

เปลี่ยนแปลงปริมาณการครอบครอง เช่น มีการขอเพิ่มปรมิาณการครอบครอง พิจารณาสถานท่ีจดัเกบ็เดิม
ยังเพียงพอและมีความปลอดภัยทางรังสีหรือไม่ โดยให้หน่วยงานจัดท ารายงานการประเมินความปลอดภัยทางรังสี
ของสถานท่ีจัดเก็บเมื่อเพิ่มปรมิาณครอบครองแล้วส่งให้ ปส. พิจารณา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานท่ีจัดเก็บเดมิ
ยังสามารถจัดเก็บได้อย่างเพยีงพอและมีความปลอดภัยทางรังสี ให้น ารายละเอียดค าขออนุญาตเสนอคณะท างานฯ 
เพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ ต่อไป แต่หากพิจารณาแล้วสถานท่ีจัดเก็บเดิมไม่เพียงพอให้หน่วยงานจัดท าเพิ่มสถานที่
จัดเก็บหรือเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม หากพิจาณาแล้วเห็นควรอนญุาตจึงส่งเรื่องให้ กตส. 
ตรวจสอบสถานปฏิบตัิการแล้วน าข้อมูลการตรวจสอบพร้อมรายละเอียดค าขออนุญาตเสนอคณะท างานฯ เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองฯ ต่อไป 
กรณีต้องตรวจสอบสถานปฏิบัตกิารก่อนให้ด าเนินการตาม ภาคผนวก ค 
เง่ือนไขการพิจารณาออกใบอนุญาตใช้มติคณะท างานฯ ประกอบตาม ภาคผนวก ข 

ขออนุญาตน าเข้า 
ส่งออก และน าผ่าน
วัสดุกัมมันตรังส ี

เอกสารเป็นไปตาม checklist ตรวจรับค าขออนุญาต กรณีการส่งออกวัสดุฯ ประเภทที่ 1 ให้ด าเนินการตาม  
code of conduct ตรวจสอบประวตัิการน าเข้า ส่งออก และน าผา่น ของวัสดุฯ 

ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
รายละเอียดใน
ใบอนุญาต 

เอกสารด้านกฎหมายพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกีย่วข้องกับการเปลีย่นแปลงแก้ไข (เอกสารผู้ขออนุญาต  
ใบอนุญาตฉบับจริง รายละเอียดหลักฐานที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข) 
ข้อสังเกต เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ต้องยื่นค าขอใหม่ รายละเอยีดที่ไม่ต้องยื่นค าขอใหม่ ท้ังนี้อ้างอิงตาม
ข้อสรุปการหารือของคณะท างานฯ ตามภาคผนวก ข 

ขอจัดการกาก
กัมมันตรังส ี

เอกสารด้านกฎหมายพร้อมเอกสารหลักฐานการขอจัดการกากกัมมนัตรังสี มีขั้นตอนดังนี ้
หน่วยงานยื่นเรื่องเพื่อขอจัดการกากกมันตรังสตี่อส านักงานปรมาณเูพื่อสันติเพื่อพิจารณา(ท้ังหน่วยงานท่ีมี
ใบอนุญาต และไมม่ีใบอนุญาต) 
ส านักงานส่งเรื่องให้ สทน. พิจารณาด าเนินการรับกากกัมมันตรังสกีับหน่วยงาน 
น าเอกสารหลักฐานการจัดการกากกัมมันตรังสีเสนอคณะท างานฯ พิจารณาออกใบอนุญาตกรณีเปลีย่นแปลงแก้ไข 
เสนอเลขาธิการเพื่อลงนามออกใบอนุญาต 

แจ้งการมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช ้

เป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่องวัสดกุัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการมไีว้ในครอบครอง พ.ศ. .................... 

วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่
อยู่ในการควบคุม 

เป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่องวัสดกุัมมันตรังสีที่ไม่อยูภ่ายใต้การควบคุม พ.ศ. .................... 

 
 
 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 19/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

7.3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและจัดท าวาระการประชุม 
 การด าเนินการ 
จัดท ารอบการประชุมใน โปรแกรม  
e-license 

ลงข้อมูลรายละเอียดค าขออนุญาตจากเจ้าหนา้ที่ผู้ประเมินใบอนญุาตและจดัท ารอบการ
ประชุมใบอนุญาต  

จัดท าเอกสารวาระการประชุม น าข้อมูลในโปรแกรม e-license พร้อมจัดท าวาระการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เชิญประชุม จัดท าหนังสือเชิญคณะท างานฯ ประชุมตามวันท่ีก าหนด 
ประชุมใบอนุญาต 
 

ด าเนินการประชุมใบอนุญาตโดยฝาุยเลขานุการน าเสนอข้อมูลให้คณะท างานฯ พิจารณา 

พิมพ์ใบอนุญาตเสนอเลขาธิการลงนาม จัดพิมพ์ใบอนุญาตทีผ่่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะท างานฯ และเสนอเลขาธิการลง
นาม 

จ่ายใบอนุญาต กรณีมารับด้วยตัวเอง จ่ายใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ one stop service  
ส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย ์ ท าหนังสือจัดส่งใบอนุญาตให้หน่วยงาน 
รายงานการประชุม จัดท ารายงานการประชุมเพื่อน าเสนอคณะท างานฯ รับรองรายงานการประชุมในการประชุม

ครั้งถัดไป 
 ระยะเวลาการด าเนินการตามคู่มือประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 20/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

ภาคผนวก ก 
เอกสาร checklist การตรวจสอบความครบถ้วนของค าขออนุญาตซึ่งประกอบไปด้วย 
1. checklist การตรวจสอบความครบถ้วนของค าขออนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี 
2. checklist การตรวจสอบความครบถ้วนของค าขออนุญาต น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี 
3. checklist การตรวจสอบความครบถ้วนของค าขออนุญาต น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 21/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 22/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 23/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบตัิงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๒๔/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

 

ภาคผนวก ข 
เอกสารสรุปบันทึกการหารือเพ่ือด าเนินงานการประชุมคณะท างานพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาต

เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องก าเนิดรังสี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบตัิงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๒๕/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

 

การขออนุญาตผลิต ท า ครอบครองหรือใช้ 
ล าดับ หัวข้อ การประชุม 

ครั้งที ่
รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมายเหตุ 

1 ท าเครื่องก าเนิดรังสี  20/2560 
(24 ส.ค. 60) 

กฎกระทรวงการขออนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี 
ยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงยังไม่ต้องยื่นขออนุญาต
ท าเครื่องก าเนิดรังสี และ ปส. จะแจ้งหน่วยงาน
หลังจากกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้  

 

2 วัสดุกัมมันตรังสี ไม่
ปิดผนึก (ขอ
ครอบครอง)  
วัสดุกัมมันตรังสี ปิด
ผนึก (ขอครอบครอง
พร้อมขอน าเข้า)  

28/2560 
(14 ธ.ค. 60) 
(ฉบับแก้ไข) 

วัสดุกัมมันตรังสีแบบไม่ปิดผนึกสามารถอนุญาต
ให้ครอบครองตามศักยภาพของผู้ขออนุญาตได้ 
โดยพิจารณาจากศักยภาพทางเทคนิคของ
หน่วยงานที่ยื่นขออนุญาต แต่วัสดุกัมมันตรังสี
แบบปิดผนึกให้ขออนุญาตครอบครองพร้อม
น าเข้ามาในคราวเดียวกัน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๒๖/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

 
 
 
 

การขออนุญาตน าเข้า ส่งออกนอกราชอาณาจักร  
ล าดับ หัวข้อ การประชุม 

ครั้งที ่
รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมายเหตุ 

1 ตรวจสอบ
ใบอนุญาตประเทศ
ปลายทาง กรณี
ส่งออกนอก
ราชอาณาจักรซึ่ง
วัสดุกัมมันตรังสี  

12/2560 
(11 พ.ค. 60) 

กรณีการส่งออกนอกราชอาณาจักร วัสดุกัมมันตรังสี
ประเภทที่ ๑ จะด าเนินการตาม Code of Conduct คือ
ประเทศปลายทางท่ีจะส่งออกจะต้องมีใบอนุญาตก่อน วัสดุ
กัมมันตรังสี ประเภทที่ ๒ ๓ ๔ และ ๕ จะตรวจสอบเรื่อง
ใบอนุญาตประเทศปลายทางที่จะส่งออก ส่วนประเทศใหม่
ที่ไม่มีในฐานข้อมูลมาก่อนจะขอให้ทางบริษัทท าหนังสือ
รับรองมาด้วย  

 

2 RSO กรณีน าเข้า 
ส่งออกเครื่อง
ก าเนิดรังสี  

24/2560 
(19 ต.ค. 60) 

1. หน่วยงานที่น าเข้า ส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี ควรมี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นเป็นอย่างน้อย 
เพ่ือให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและความปลอดภัยทางรังสี
เบื้องต้น และให้ กอญ. ท าบันทึกแจ้งมติที่ประชุมให้ทาง  
กกม. ทราบเพ่ือเสนอขอแก้ไขกฎกระกระทรวงที่เก่ียวข้อง
ในชั้นกฤษฎีกา  
2. ให้ กกม. จัดท าร่างหนังสือประกาศแจ้งหน่วยงาน
เกี่ยวกับกฎกระทรวงที่ยังไม่ประกาศใช้ในวันที่ 29 ตุลาคม 
2560  

 

3 อายุใบอนุญาต
ส่งออกนอก
ราชอาณาจักร  

25/2560 
(2 พ.ย. 60) 

ใบอนุญาตส่งออกจะมีอายุไม่เกินใบอนุญาตครอบครอง 
หากใบอนุญาตครอบครองหมดอายุ ให้หน่วยงาน
ด าเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตครอบครองดังกล่าว  

 

4 สถานที่เก็บวัสดุ
กัมมันตรังสี กรณี
ขอน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  

2๗/2560 
(๓๐ พ.ย. 60) 

1. บริษัทที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายที่ขออนุญาตน าเข้า และ
จ าหน่าย ต่อ ปส. ควรมีเงื่อนไขว่าต้องมีสถานที่เก็บวัสดุ
กัมมันตรังสี และตรวจสอบความเหมาะสมในการเก็บวัสดุ
กัมมันตรังสี  
2. กรณีท่ีผู้น าเข้า น าของออกมาและจัดส่งทันที และไม่มี
สถานที่เก็บวัสดุกัมมันตรังสี ให้หน่วยงานมีแผนสารองกรณี
ที่ไม่สามารถน าส่งวัสดุกัมมันตรังสีได้ตามแผนปกติ และต้อง

 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๒๗/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

จัดหาสถานที่เก็บที่มีความปลอดภัย 
 
  

5 การประเมิน
ปริมาณ
กัมมันตภาพ ที่ขอ
น าเข้า  

1/2561 
(11 ม.ค. 61) 

กรณีขอน าเข้าวัสดุกัมมันตรังสี ให้ประเมินการขอน าเข้าโดย
ค านึงถึงค่าครึ่งชีวิต ค่ากัมมันตภาพที่ระบุในแคตตาล็อก 
และปริมาณการน าเข้าจริง เป็นส าคัญ  

 

6 การน าเข้าวัสดุ
กัมมันตรังสี และ
จัดเก็บไว้ที่บริษัท
ก่อนส่งให้ผู้ใช้งาน  

1/2561 
(11 ม.ค. 61) 

1. กรณีบริษัทผู้แทนจ าหน่าย น าเข้าวัสดุกัมมันตรังสีและ
จัดเก็บไว้ที่บริษัทก่อนส่งให้ผู้ใช้งาน ให้บริษัทผู้แทน
จ าหน่ายขออนุญาตทั้งน าเข้าและครอบครอง  
2. ผู้แทนจ าหน่ายและผู้ที่จะครอบครองต่อ ต้องมีหนังสือ
แสดงถึงการมอบหมายให้จัดเก็บ  

 

 
 

 
การสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี 

ล าดับ หัวข้อ การประชุม 
ครั้งที ่

รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมายเหตุ 

1 ใบจองคิวรับบริการ
สอบเทียบเครื่องมือ
วัดรังสี  

1/2560 
(15 ก.พ. 60) 

สามารถให้ใช้ใบจองคิวรับบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
รังสีแทนเอกสารรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี 
โดยให้ใช้รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการทาง
รังสีที่บ่งชัดว่าเครื่องมือวัดรังสีดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ปกติร่วมด้วย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๒๘/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 
ล าดับ หัวข้อ การประชุม 

ครั้งที ่
รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมายเหตุ 

1 เงื่อนไขการ
พิจารณา
คุณสมบัติ RSO  

1/2560 
(15 ก.พ. 60) 

ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี  
1. ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปูองกัน
อันตรายจากรังสีระดับ1 และระดับ 2  
2. ผู้จบการศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันอันตรายจากรังสี  
ก าหนดให้ยอมรับถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  

ที่ประชุมมีมติให้น าเสนอ
พิจารณาใน
คณะอนุกรรมการ
ก าหนดมาตรฐาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี  
เงื่อนไข ต่างกับล าดับที่ 
11 ประชุมครั้งที่ 
17/2560 และล าดับที่ 
12 ประชุมครั้งที่ 2
๗/2560  

2 8/2560 
(7 เม.ย. 60) 

ก าหนดให้จนกว่ากฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการ
ออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี
มีผลบังคับใช้  

วันที่ก าหนด ต่างกับ
ล าดับที่ 1 ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560  

3 วุฒิอนุปริญญา
ทางรังสี สามารถ
เป็น RSO ได้  

9/2560 
(20 เม.ย. 60) 

ตามแนวทางปฏิบัติเดิม ให้ใช้วุฒิอนุปริญญา
ทางรังสีในการขออนุญาตฯ ได้ แต ่ตาม 
พ.ร.บ. ใหม่จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่จบปริญญา
ตรี ดังนั้น ให้แจ้งหน่วยงานรายเก่าท่ีเคยขอ
อนุญาต หากมีการต่ออายุหลังจากใช้ พ.ร.บ. 
ใหม่ ให้เตรียมหา RSO ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
กฎหมายฉบับใหม่ โดยจะท าเป็นหนังสือแจ้ง
ให้หน่วยงานทราบ แนบไปพร้อมกับ
ใบอนุญาตฯ ในแต่ละรอบ  

 

4 12/2560 เมื่อกฎกระทรวงเรื่องมาตรฐานการรับรอง ให้น าประเด็นที่มีปัญหา
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(11 พ.ค. 60) RSO ประกาศใช้แล้ว จะต้องใช้ตามเกณฑ์ท่ี
ประกาศ  

เสนอในการประชุม
คณะอนุกรรมการ RSO  

5 ออกใบอนุญาต 
(เลขทะเบียน) 
ให้กับ RSO  

14/2560 
(31 พ.ค. 60) 

ปส. จะออกใบอนุญาต (เลขทะเบียน) ให้กับ 
RSO ที่มีรายชื่อในใบอนุญาต เมื่อร่าง
กฎกระทรวงเกี่ยวกับ RSO มีผลบังคับใช้ โดย
ออกใบอนุญาต RSO ตามคุณวุฒิของ RSO 
โดยใช้อ านาจตามบทเฉพาะกาล  

 

6 กรณีไม่มี RSO 
ให้ระงับการใช้
งาน  

17/2560 
(13 ก.ค. 60) 

หน่วยงานที่ไม่มี RSO เห็นควรให้ระงับการใช้
งานวัสดุกัมมันตรังสี และให้สรรหา RSO 
พร้อมทั้งรายงานให้ส านักงานทราบ  

 

7 RSO กรณีต่อ
อายุใบอนุญาต  

17/2560 
(13 ก.ค. 60) 

ปัจจุบันในทางปฏิบัติยังอนุโลมให้ RSO เป็นผู้
ผ่านการฝึกอบรมการปูองกันอันตรายจากรังสี
ระดับ 1 ได้ในกรณีต่ออายุใบอนุญาต  

 

8 27/2560 
(๓๐ พ.ย. 60) 

กรณีหน่วยงานขอต่ออายุใบอนุญาต และ 
RSO ยังไม่ขึ้นทะเบียน แต่เป็นคนเดิม ให้แจ้ง
ให้ท าการสอบขึ้นทะเบียนก่อนใบอนุญาตที่
ได้รับจะหมดอายุ  

 

9 RSO กรณี
หน่วยงานใหม่ 
ต้องถูกต้องตาม
กฎหมาย  

17/2560 
(13 ก.ค. 60) 

กรณีหน่วยงานใหม่ RSO ที่ดูแลเครื่องก าเนิด
รังสีประเภทที่ 1 ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็น RSO ระดับสูง เพ่ือให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย  

เงื่อนไข ต่างกับล าดับที่ 
1 ประชุมครั้งที่ 
1/2560  

10 27/2560 
(๓๐ พ.ย. 60) 

กรณีหน่วยงานใหม่ จะไม่ให้ผู้ที่ผ่านการอบรม
การปูองกันอันตรายจากรังสี ระดับ ๑ หรือ 
ระดับ ๒ เป็น RSO เนื่องจากประกาศ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง 
มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่  

เงื่อนไข ต่างกับล าดับที่ 
1 ประชุมครั้งที่ 
1/2560  

11 กรณี RSO เป็น
ชาวต่างชาติ  

19/2560 
(9 ส.ค. 60) 

กรณี RSO เป็นชาวต่างชาติ มีข้อสรุปดังนี้  
1. ควรน าเรื่องพร้อมหลักการเข้าเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณารับรอง หาก
คณะกรรมการรับรองแล้วจะใช้หลักการ
ดังกล่าวในการพิจารณาครั้งต่อไปโดยไม่ต้อง
น าเข้าเสนอคณะกรรมการอีกครั้ง  
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2. หากยังไม่ได้เสนอหลักการให้
คณะกรรมการฯ พิจารณารับรอง ให้น าเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นเรื่องๆ ไป  
3. การใช้ล่ามแปลภาษาสามารถท าได้แต่
จะต้องพิจารณาความเหมาะสมด้วย  
4. ให้บริษัทหาหรือจ้าง RSO ที่เป็นคนไทย 
น่าจะสะดวกและเหมาะสมกว่า  

12 กรณี RSO มี
คุณสมบัติ ไม่
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  

21/2560 
(7 ก.ย. 60) 

กรณี RSO ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  
1. หน่วยงานที่เคยได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ใช้
กฎระเบียบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หากพบว่า
หน่วยงานไม่ผ่านเกณฑ์ ให้แจ้งระงับการใช้
งานชั่วคราว และให้สรรหา RSO ที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยเร็ว และ
แจ้งให้ส านักงานทราบภายใน 30 วัน  

 

13 การใช้ RSO ของ
หน่วยงานอื่น  

22/2560 
(21 ก.ย. 60) 

กฎหมายไม่ได้ห้ามใช้ RSO ของหน่วยงานอื่น 
การพิจารณากรณีการใช้ RSO ของหน่วยงาน
อ่ืนจะพิจารณาเป็นรายกรณี โดยค านึงถึงการ
ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยมีความเป็นไป
ได้จริง  

 

14 RSO กรณีขอ
น าเข้าหรือ
ส่งออกเครื่อง
ก าเนิดรังสี  

24/2560 
(19 ต.ค. 60) 

หน่วยงานที่น าเข้า ส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี 
ควรมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต้นเป็น
อย่างน้อย เพ่ือให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ
ความปลอดภัยทางรังสีเบื้องต้น และให้ กอญ. 
ท าบันทึกแจ้งมติที่ประชุม  

 

15 RSO กรณีอยู่
ภายใต้นิติบุคคล
เดียวกันได้  

28/2560 
(14 ธ.ค. 60) 

สามารถใช้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่
ผ่านการสอบข้ึนทะเบียนแล้วของหน่วยงาน
อ่ืนภายใต้นิติบุคคลเดียวกันได้ เช่น คณะอ่ืน
ภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน  
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แผนป้องกันอันตรายจากรังสี 

ล าดับ หัวข้อ การประชุม 
ครั้งที ่

รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมายเหตุ 

1 แผนปูองกัน
อันตรายจากรังสี 
(ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับ
กฎหมายใหม่)  

21/2560 
(7 ก.ย. 60) 

ในการพิจารณาแผนปูองกันอันตรายจากรังสี ปัจจุบัน 
ปส. มีกฎหมายฉบับใหม่แล้ว และใบอนุญาตมีอายุ ๕ ปี 
จึงควรให้หน่วยงานยื่นมาทุกครั้งเมื่อยื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ 
และจะต้องปรับปรุงข้อมูลในคู่มือประชาชนด้วย  

 

แผนฉุกเฉินทางรังสี 
ล าดับ หัวข้อ การประชุม 

ครั้งที ่
รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมายเหตุ 

1 แผนฉุกเฉินทางรังสี 
(ก าหนดมาตรฐาน
ในการประเมิน)  

21/2560  
(7 ก.ย. 60)  

ในการประเมินแผนฉุกเฉินทางรังสี กอญ. และ กตส. จะ
หารือร่วมกันในการก าหนดมาตรฐานกลางในการ
ประเมินแผนฉุกเฉินทางรังสี หากเป็นไปตามเกณฑ์แล้ว
สามารถพิจารณาอนุญาตได้ ในระหว่างนี้ให้ กอญ. 
พิจารณาไปก่อน หากมีความซับซ้อน หรอืประเด็นที่ไม่
ชัดเจนให้ กตส. (กปฉ.) พิจารณาเป็นกรณีไป  
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รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องก าเนิดรังสี 

ล าดับ หัวข้อ การประชุม 
ครั้งที ่

รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมายเหตุ 

1 เอกสารแจ้งก าหนด
ให้บริการตรวจสอบ
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของเครื่อง
ก าเนิดรังสี (ใบจองคิว
ในการขอรับบริการ
ตรวจสอบเครื่องก าเนิด
รังสี)  

1/2560 
(15 ก.พ. 

60) 
และ 

3/2560 
(9 มี.ค. 60) 

สามารถใช้เอกสารแจ้งก าหนดให้บริการ
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย
ของเครื่องก าเนิดรังสี เพ่ือยื่นประกอบ
ค าขอรับใบอนุญาต ส าหรับเครื่องก าเนิด
รังสี ดังต่อไปนี้  
1. Intra Oral Dental Radiography 
(fixed/mobile)  
2. Mammography  
3. Bone Mineral Densitometry  
4. เครื่องก าเนิดรังสีประเภท 3  
ก าหนดให้ใช้ได้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 
2560  

- เครื่อง Intra Oral 
Dental Radiography 
(portable) ต้องใช้
รายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพและ
ความปลอดภัยของ
เครื่องก าเนิดรังสี  
- ให้มีข้ันตอนการปฏิบัติ 
ในการติดตามให้ผู้รับ
ใบอนุญาตส่งรายงานผล
เพ่ือประเมินรายงานผล
อีกครั้ง และการ
ด าเนินงานกรณีผู้รับ
ใบอนุญาตส่งรายงานผล
ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน  

2 8/2560 
(7 เม.ย. 60) 

ก าหนดให้ใช้ได้จนกว่ากฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน
การขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่อง
ก าเนิดรังสี มีผลบังคับใช้  

วันที่ก าหนด มีข้อสรุป
ต่างกับล าดับที่ 1 ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2560  

3 เครื่องก าเนิดรังสีที่
ช ารุดหรือไม่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องและความ
ปลอดภัย  

25/2560 
(2 พ.ย. 60) 

เครื่องก าเนิดรังสีที่แม้ว่าจะช ารุดหรือ
ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
และความปลอดภัย ยังคงต้องขออนุญาต
มีไว้ในครอบครองเครื่อง และให้ออก
ใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไข โดยระบุ
เงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าไม่อนุญาตให้
ใช้เครื่องดังกล่าวจนกว่าจะส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
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4 ผลการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องก าเนิด
รังสีไม่ผ่านมาตรฐาน  

2๗/2560 
(๓๐ พ.ย. 60) 

กรณีหน่วยงานมีรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่
ผ่านมาตรฐานบางเครื่องและเป็นการ
ครอบครองเท่านั้น ควรมีการติดปูายไม่
อนุญาตให้ใช้เครื่องก าเนิดรังสี และการ
ออกใบอนุญาตสามารถกระท าได้โดย
ก าหนดเงื่อนไข โดยอาจส่งสติ๊กเกอร์ไป
พร้อมใบอนุญาตให้ติดที่เครื่องก าเนิด
รังสี ที่อนุญาตให้  
ครอบครองหรือใช้งาน รวมถึงสติ๊กเกอร์
ที่อนุญาตเฉพาะครอบครอง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๓๔/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

การตรวจสถานประกอบการทางรังสี 
ล าดับ หัวข้อ การประชุม 

ครั้งที ่
รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมาย

เหตุ 
1 การขออนุญาตเกี่ยวกับ

วัสดุกัมมันตรังสี  
1/2560 
(15 ก.พ. 

60) 

การพิจารณาการขออนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี ให้ใช้
หลักเกณฑ์ ดังนี้  
1. วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 และ 2 ให้ใช้ผลการ
ตรวจสอบไม่เกิน 1 ปี นับย้อนหลังจากวันขออนุญาต  
2. วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 3,4 และ 5 ใช้ผลตรวจสอบ
ไม่เกิน 3-5 ปี นับย้อนหลังจากวันขออนุญาต  

 

2 ผลการตรวจสอบ
ปฏิบัติการทางรังสี
ส าหรับวัสดุ
กัมมันตรังสีประเภทที่ 
1 และ 2  

17/2560 
(13 ก.ค. 60) 

วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 และ 2 ให้พิจารณาผลการ
ตรวจสอบปฏิบัติการทางรังสีไม่เกิน 1 ปี ก่อนน าเข้าท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองออกใบอนุญาต  
ทั้งนี้จะไม่พิจารณาหากผลเกิน 1 ปี แม้จะมีแผนการตรวจ  

 

3 ติดตามผลการปรับปรุง
สถานประกอบการทาง
รังสี  

17/2560 
(13 ก.ค. 60) 

กรณีหน่วยงานต้องปรับปรุงสถานประกอบการทางรังสีเพื่อ
ความปลอดภัย ให้ กตส. ติดตามผลการปรับปรุงสถาน
ประกอบการทางรังสี และแจ้งให้ กอญ. ทราบ หากไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข ให้พิจารณาเพ่ือระงับการใช้งาน หรือเพิก
ถอนใบอนุญาต  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๓๕/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

รายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี 
ล าดับ หัวข้อ การประชุม 

ครั้งที ่
รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมายเหตุ 

1 การก าหนดรหัสวัสดุ
กัมมันตรังสี  

2/2560 
(23 ก.พ. 

60) 

1. กรณีไม่มีรหัส ให้ก าหนดเป็นรหัสหน่วยงาน-
ล าดับของวัสดุกัมมันตรังสี เช่น IN 73-454-1  
2. กรณีมีรหัสจากใบก ากับวัสดุกัมมันตรังสีหรือ
ปูายที่ติดกับวัสดุกัมมันตรังสี ให้ก าหนดรหัสวัสดุ
กัมมันตรังสีตามใบก ากับฯ หรือปูายดังกล่าว  

 

2 การก าหนดสถานะเครื่อง
ก าเนิดรังสี  

9/2560 
(20 เม.ย. 

60) 

เครื่องก าเนิดรังสีที่ใช้งานอยู่ แต่มาขออนุญาตเป็น
ครั้งแรก ไม่ควรระบุเป็น ”เครื่องใหม่” ควรระบุ
เป็น “เครื่องเดิม”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๓๖/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

การขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
ล าดับ หัวข้อ การประชุม 

ครั้งที ่
รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมาย

เหตุ 
1 รายงานผลการตรวจสอบ

คุณภาพและความปลอดภัย
ของเครื่องก าเนิดรังสี  

13/2560 
(18 พ.ค. 60) 

ให้ก ากับและติดตามเฉพาะเอกสารที่เป็นรายงาน
ผลการตรวจสอบฯ จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในส่วนของเอกสาร
รายการอื่นๆ เห็นควรให้ลดจ านวนการติดตาม
เอกสารทางโทรศัพท์ เพ่ือลดขั้นตอนการท างานให้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 

2 15/2560 
(16 มิ.ย. 60) 

กรณีตรวจสอบเอกสารรายงานผลจากทางกรม
วิทยาศาสตร์ พบว่ามีรายละเอียดไม่ครบถ้วน 
กอญ. จะด าเนินการในเบื้องต้นโดยสอบถามไปยัง
หน่วยงาน และขอหลักฐานยืนยันข้อมูล หากไม่
สามารถยืนยันข้อมูลได้ทาง กอญ. จะส่งเรื่องให้
ทาง กตส. เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตรวจสอบ
ต่อไป  

 

3 กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล
ใหม่ จัดเป็นหน่วยงานใหม่  

2๖/2560 
(๑๖ พ.ย. 60) 

หน่วยงานจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ แต่สถานที่เดิม 
กรรมการชุดเดิม รายการในใบอนุญาตเป็นของเดิม 
ให้ใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับกรณีเป็นหน่วยงานใหม่  

 

4 หน่วยงานใหม่ ใช้ใบเสร็จ
การขอใช้บริการ OSL ได้  

2๖/2560 
(๑๖ พ.ย. 60) 

กรณีเป็นหน่วยงานใหม่สามารถน าส าเนาใบเสร็จ
การขอใช้บริการ OSL มายื่นเป็นเอกสาร
ประกอบการขอใบอนุญาตได้ แต่ถ้าเป็นการต่ออายุ
ต้องเป็นรายงานผลการใช้บริการ OSL ย้อนหลัง
ล่าสุด ๑๒ เดือน  

 

5 RSO ไม่ได้ลงลายมือชื่อ  2๗/2560 
(๓๐ พ.ย. 60) 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ไม่ได้ลงลายมือ
ชื่อในเอกสาร ย่อมถือว่าเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์ 
และอาจจะตีความหมายได้ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีดูแลรับผิดชอบ ให้แจ้งหน่วยงาน
จัดท าให้สมบูรณ์  

 

6 ระยะเวลาการส่งเอกสาร
เพ่ิมเติม กรณีเครื่องก าเนิด
รังสีไม่ผ่านมาตรฐาน  

1/2561 
(11 ม.ค. 61) 

กรณีเครื่องก าเนิดรังสีไม่ผ่านมาตรฐาน ในการขอ
เอกสารเพ่ิมเติมให้ระบุระยะเวลาที่ชัดเจนในการส่ง
เอกสารเพ่ิมเติม (15 วันตามร่างกฎกระทรวงฯ) 
และเม่ือถึงก าหนดนั้น ให้ออกใบอนุญาตแบบ

 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๓๗/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

ครอบครอง ไม่จ าเป็นต้องโทรศัพท์ติดตามผล เพ่ือ
ไม่เป็นการเพิ่มภาระงานมากเกินไป  

การออกหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต  
ล าดับ หัวข้อ การประชุม 

ครั้งที ่
รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมาย

เหตุ 
1 อ านาจในการพิจารณาและลง

นามหนังสือ  
1/2560 

(15 ก.พ. 60) 
ท่าน ลปส. ได้มอบหมายให้ ผกอญ. (ผสร. เดิม) 
มีอ านาจในการพิจารณาและลงนามหนังสือ 
ดังต่อไปนี้  
1. แจ้งเตือนการต่ออายุใบอนุญาต  
2. แจ้งขอเอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาต
เพ่ิมเติม  
3. คืนค าขอรับใบอนุญาต  
4. น าส่งใบอนุญาต  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๓๘/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

การออกใบอนุญาต และเงื่อนไขการออกใบอนุญาต  
ล าดับ หัวข้อ การประชุม 

ครั้งที ่
รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมายเหตุ 

1 ระยะเวลาการออกใบอนุญาต  7/2560 
(30 มี.ค. 60) 

1. หากเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อน
วันที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ จะออก
ใบอนุญาตใหม่ต่อจากใบเดิม  
2. หากเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ หลัง
วันที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ จะออก
ใบอนุญาตใหม่ตั้งแต่วันที่ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ  
3. การขออนุญาตครอบครองเพ่ิม ก่อน
วันหมดอายุของใบอนุญาตฉบับเดิม ให้
ออกใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ประชุมและ
ผู้รับใบอนุญาตยินยอม  

 

2 การก าหนดประเภทใบอนุญาต  7/2560 
(30 มี.ค. 60) 

1. ขอครั้งแรก (F)  
1.1 การขออนุญาตผลิต มีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณู
จากเครื่องก าเนิดรังสีเป็นครั้งแรก โดยไม่
เคยได้รับใบอนุญาตมาก่อน  
1.2 การขออนุญาตผลิต มีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณู
จากเครื่องก าเนิดรังสี โดยเคยได้รับ
ใบอนุญาตมาก่อน แต่ได้ยกเลิก
ใบอนุญาตทุกฉบับไปแล้ว  
1.3 การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตหรือ
ใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องก าเนิด
รังสี แต่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
สาระส าคัญจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต
เดิม ได้แก่ สถานที่ติดตั้งเครื่องก าเนิด
รังสี สถานะนิติบุคคล สถานะเจ้าของ
คลินิก (เปลี่ยนเจ้าของ) โดยผู้ขออนุญาต
ของสถานที่ติดตั้งเครื่องก าเนิดรังสี นิติ
บุคคล หรือเจ้าของคลินิกดังกล่าว ยังไม่

3.1 มีข้อสรุป
ต่างกับล าดับที่ 
3 ประชุมครั้งที่
11/2560  
6.1 มีข้อสรุป
ต่างกับล าดับที่ 
3 ประชุมครั้งที่
11/2560  



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๓๙/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

เคยได้รับใบอนุญาตมาก่อน  
2. ขอเพ่ิม (F1)  
2.1 การขออนุญาตผลิต มีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณู
จากเครื่องก าเนิดรังสีเพิ่ม โดยหน่วยงาน
ถือครองใบอนุญาตอยู่อย่างน้อยหนึ่ง
ฉบับ  
2.2 การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตหรือ
ใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องก าเนิด
รังสี แต่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
สาระส าคัญจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต
เดิม ได้แก่ สถานที่ติดตั้งเครื่องก าเนิด
รังสี สถานะนิติบุคคล สถานะเจ้าของ
คลินิกคลินิก (เปลี่ยนเจ้าของ) โดยผู้ขอ
อนุญาตของสถานที่ติดตั้งเครื่องก าเนิด
รังสี นิติบุคคล หรือเจ้าของคลินิก
ดังกล่าวยังมีใบอนุญาตอยู่อย่างน้อยหนึ่ง
ฉบับ 
3. ขอต่ออายุ (Rn, n=1, 2, 3, …)  
3.1 การขอต่ออายุใบอนุญาต (อาจมี
การขอรวมใบอนุญาตด้วย) โดยต้องยื่น
คาขออนุญาต และเอกสารหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน ก่อนใบอนุญาตฉบับ
เดิมสิ้นอายุ  
4. ขอต่อขอเพ่ิม (RFn, n=1, 2, 3, …)  
4.1 การขอต่ออายุใบอนุญาต (อาจมี
การขอรวมใบอนุญาตด้วย) พร้อมกับขอ
เพ่ิมเครื่องก าเนิดรังสี โดยยื่นค าขอ
อนุญาต และเอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน ก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้น
อายุ (ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุก่อน
วันที่ประชุม)  
5. ขอต่อขอเพ่ิม (RFn, n=1, 2, 3, …)  



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
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5.1 การขอต่ออายุใบอนุญาต (อาจมี
การขอรวมใบอนุญาตด้วย) พร้อมกับขอ
เพ่ิมเครื่องก าเนิดรังสี โดยยื่นค าขอ
อนุญาต และเอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน ก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้น
อายุ (ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุหลัง
วันที่ประชุม)  
6. ขอใหม่ (RF)  
6.1 การขอต่ออายุใบอนุญาต (อาจมี
การขอรวมใบอนุญาตด้วย) โดยยื่นค าขอ
อนุญาต หรือเอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน หลังใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้น
อายุแล้ว   

3 ยื่นค าขออนุญาตก่อน
ใบอนุญาตหมดอายุ  

11/2560 
(5 พ.ค. 60) 

กรณีท่ีหน่วยงานยื่นค าขออนุญาตมา
ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ ตามมาตรา 35 
แห่ง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ระบุว่า การยื่นขอต่ออายุ
ก่อนใบอนุญาตหมดอายุให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้ ดังนั้นแม้เอกสารจะไม่
ครบถ้วนและครบถ้วนหลังใบอนุญาต
หมดอายุ ให้ถือเป็นการต่ออายุ  

มีข้อสรุปต่างกับ
ล าดับที่ 2 ข้อ 
3.1 และข้อ 
6.1 ประชุมครั้ง
ที ่7/2560  
ตามมาตรา 35 
ของ พ.ร.บ. 
พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ. 
2559  

4 การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่
น้อยกว่า 30 วัน  

11/2560 
(5 พ.ค. 60) 

พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ระบุว่า ท าการยื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่มิได้
ก าหนดว่าต้องไม่เกินเท่าใด ดังนั้นการ
ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวของ
หน่วยงานก่อนหมดอายุมากกว่า 30 วัน
นั้น สามารถกระท าได้โดยชอบ โดย
ระยะเวลาอนุญาตต่อเนื่องจาก
ใบอนุญาตเดิม  

 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
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5 ออกใบอนุญาตกรณีวัสดุ
กัมมันตรังสีสูญหาย  

17/2560 
(13 ก.ค. 60) 

การออกใบอนุญาตกรณีที่มีรายการวัสดุ
กัมมันตรังสีสูญหาย ให้ก าหนดเงื่อนไข
หรือหมายเหตุในใบอนุญาต เพ่ือแสดง
รายการวัสดุกัมมันตรังสีที่สูญหาย แต่
อย่างไรก็ตามควรจัดท าเป็นหนังสือที่มี
ลายลักษณ์อักษรแสดง  
ข้อความว่า ความเสียหายใดๆที่เกิดจาก
วัสดุกัมมันตรังสีที่สูญหายจะต้องเป็น
ภาระความรับผิดชอบของบริษัทแต่เพียง
ผู้เดียว พร้อมทั้งให้กรรมการบริษัทลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 

 

6 เครื่องก าเนิดรังสีที่ช ารุดหรือไม่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องและความปลอดภัย  

25/2560 
(2 พ.ย. 60) 

เครื่องก าเนิดรังสีที่แม้ว่าจะช ารุดหรือ
ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
และความปลอดภัย ยังคงต้องขออนุญาต
มีไว้ในครอบครองเครื่อง และให้ออก
ใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไข โดยระบุ
เงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าไม่อนุญาตให้
ใช้เครื่องดังกล่าวจนกว่าจะส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

 

7 อายุใบอนุญาตส่งออกนอก
ราชอาณาจักร  

25/2560 
(2 พ.ย. 60) 

ใบอนุญาตส่งออกจะมีอายุไม่เกิน
ใบอนุญาตครอบครอง หากใบอนุญาต
ครอบครองหมดอายุ ให้หน่วยงาน
ด าเนินการขอต่ออายุใบอนุญาต
ครอบครองดังกล่าว  

 

8 ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
ก าเนิดรังสีไม่ผ่านมาตรฐาน  

2๗/2560 
(๓๐ พ.ย. 60) 

กรณีหน่วยงานมีรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่
ผ่านมาตรฐานบางเครื่องและเป็นการ
ครอบครองเท่านั้น ควรมีการติดปูายไม่
อนุญาตให้ใช้เครื่องก าเนิดรังสี และการ
ออกใบอนุญาตสามารถกระท าได้โดย
ก าหนดเงื่อนไข โดยอาจส่งสติ๊กเกอร์ไป
พร้อมใบอนุญาตให้ติดที่เครื่องก าเนิด
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รังสี ที่อนุญาตให้  
ครอบครองหรือใช้งาน รวมถึงสติ๊กเกอร์
ที่อนุญาตเฉพาะครอบครอง  

9 เครื่องไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ให้ออกใบอนุญาตครอบครอง
และให้ระบุเงื่อนไขให้
ครอบครองเท่านั้น  
(เมื่อผ่านเกณฑ์ให้ออก
ใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ 
และถือเป็นการขออนุญาตใหม่ 
ให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ประชุม)  

28/2560 
(14 ธ.ค. 60) 
(ฉบับแก้ไข) 

1. กรณีขออนุญาตครองครองหรือใช้
เครื่องก าเนิดรังสีหลายๆ เครื่องใน
ใบอนุญาตเดียวกัน แต่ผลการตรวจ
คุณภาพเครื่องก าเนิดรังสีบางเครื่องไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนั้น ปส. จะออก
ใบอนุญาตที่ระบุเงื่อนไขให้ครอบครอง
เครื่องฯ เท่านั้น โดยออกใบอนุญาตแยก
ออกจากเครื่องอ่ืนๆ ที่ผลการตรวจ
คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ มีอายุ
ใบอนุญาต ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ประชุม
พิจารณา  
2. เมื่อเครื่องก าเนิดรังสีตามข้อ 1. มีผล
การตรวจคุณภาพเครื่องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจาก วพ. แล้ว และผู้รับ
ใบอนุญาตน าหลักฐานและเอกสารยื่นต่อ 
ปส. (กอญ.) เพ่ือด าเนินการพิจารณา
ออกใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ให้ใหม่ 
ให้ถือว่าเป็นการขออนุญาตใหม ่ทั้งนี้ ให้
อายุใบอนุญาต เป็น ๕ ปี นับตั้งแต่
ประชุมพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 
๒๗  

 

10 ออกใบอนุญาตครอบครองให้
บริษัทผู้แทนจ าหน่าย  

29/2560 
(27 ธ.ค. 60) 

กรณีเป็นบริษัทผู้แทนจ าหน่าย ให้ออก
ใบอนุญาตเป็นแบบครอบครองเท่านั้นไม่
อนุญาตให้ใช้วัสดุกัมมันตรังสี เมื่อจะ
ด าเนินการส่งมอบวัสดุกัมมันตรังสีให้
ผู้ใช้งาน ยื่นค าขออนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี
ดังกล่าว (กรณีบริษัทผู้แทนจ าหน่ายใช้ 
RSO ของผู้ใช้งาน)  
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การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต  
ล าดับ หัวข้อ การประชุม 

ครั้งที ่
รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมายเหตุ 

1 การขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขใบอนุญาต  
(หน่วยงานร้องขอ)  

2/2560 
(23 ก.พ. 60) 
และ 3/2560 
(9 มี.ค. 60) 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ
กัมมันตรังสีหรือเครื่องก าเนิดรังสี โดยผู้รับ
ใบอนุญาตไม่ต้องยื่นค าขออนุญาตใหม่ 
สามารถด าเนินการได้ ในกรณีดังต่อไปนี้  
1. เปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต ทั้งกรณีบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล  
2. ขอแก้ไขรหัสวัสดุกัมมันตรังสีในกรณีที่ขอ
น าเขา้ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเอกสารก ากับ
วัสดุกัมมันตรังสี  
3. ขอแก้ไขท่ีอยู่ เนื่องจากการปรับข้อมูลของ
กระทรวงมหาดไทย  
4. นิติบุคคลมีการเปลี่ยนชื่อ โดยยังคงเป็นนิติ
บุคคลเดิมและเลขจดทะเบียนนิติบุคคลเดิม  
5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
5.1 ลาออก  
5.2 เปลี่ยนลักษณะงาน  
5.3 เพ่ิมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
6. สถานภาพของเครื่องก าเนิดรังสี (ใช้งาน
ปกติ หรือ ไม่ใช้งาน/ช ารุด)  
6.1 กรณีเปลี่ยนสถานภาพ จาก “ใช้งาน
ปกติ” เป็น “ไม่ใช้งาน หรือ ช ารุด”  
6.2 กรณีเปลี่ยนสถานภาพจาก “ไม่ใช้งาน 
หรือ ช ารุด เป็น “ใช้งานได้ตามปกติ”  
7. ขอลดรายการวัสดุกัมมันตรังสีวัสดุ
นิวเคลียร์หรือเครื่องก าเนิดรังสี สามารถ
ด าเนินการแก้ไขใบอนุญาตได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้  
7.1 โอน / ขาย / บริจาคให้หน่วยงาน  
7.2 จัดการเป็นกากกัมมันตรังสี (กรณีวัสดุ
กัมมันตรังสี หรือวัสดุนิวเคลียร์)  

1. ต้องเป็นเลขท่ีบัตร
ประชาชนและเลขจด
ทะเบียนนิติบุคคลเดิม  
2. ให้ยื่นเอกสารก ากับ
วัสดุกัมมันตรังสี
ประกอบการพิจารณา  
3. ให้ยื่นเอกสารที่
เกี่ยวข้องประกอบการ
พิจารณา  
4. กรณีเปลี่ยนชื่อนิติ
บุคคลและกรรมการ
ตามหนังสือรับรอง
เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด 
ต้องยื่นค าขออนุญาต
ใหม่ (ถือว่าเป็นราย
ใหม่)  
6. ต้องระบุการ
ด าเนินการกับเครื่อง
ก าเนิดรังสีที่ไม่ใช้งาน
หรือช ารุด เช่น รอ
จ าหน่าย/คืนผู้ผลิต/รอ
ซ่อมแซม/อยู่ระหว่าง
การก าจัด เป็นต้น  
6.2. ต้องแนบรายงาน
ผลการตรวจสอบ
คุณภาพและความ
ปลอดภัยเครื่องก าเนิด
รังสีที่ได้มาตรฐาน  
7.1 กรณีมีการโอน 
ขาย หรือบริจาค ให้



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๔๔/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

7.3 ช ารุด / ไม่ประสงค์จะใช้งาน  
8. หมายเลขก ากับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุ
นิวเคลียร์หรือ  
เครื่องก าเนิดรังสี  
8.1 กรณีผู้รับใบอนุญาตแจ้งข้อมูลผิดพลาด  
8.2 กรณีเจ้าหน้าที่ ปส. พิมพ์ผิด  
8.3 กรณีมีผลการตรวจสอบระบุว่าไม่ตรงกับ
ข้อมูลที่ผู้รับใบอนุญาตเคยให้ไว้  

ตรวจสอบการขอ
อนุญาตของหน่วยงาน
ผู้รับโอน ซ้ือ หรือรับ
บริจาค  
8.1 ยื่นหนังสือชี้แจง
พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ของข้อมูลหมายเลขที่
ถูกต้อง  
 

2 การขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขใบอนุญาต  
(เจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด)  

20/2560 
(24 ส.ค. 60) 

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตกรณี
เจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด ให้ RSO ของบริษัทลงนาม
ได้ เพราะเกิดจากความผิดพลาดของ
เจ้าหน้าที่ ปส. ทั้งนี้หากพบข้อผิดพลาดโดย
เจ้าหน้าที่ ปส. ก็สามารถแก้ไขได้เลย 
หน่วยงานไม่ต้องแจ้งมา  

 

3 อายุใบอนุญาตที่ขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
ยังคงเดิม  

28/2560 
(14 ธ.ค. 60) 

การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต ทาง ปส. 
จะออกใบอนุญาตฉบับใหม่ให้แก่หน่วยงาน 
และระยะเวลาการอนุญาตยังคงเดิม  

 

4 วันที่อนุญาตของ
ใบอนุญาต 
“ครอบครอง” ที่
เปลี่ยนแปลงเป็น 
“ครอบครองหรือ
ใช้”  

1/2561 
(11 ม.ค. 61) 

การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตจาก
ใบอนุญาตครอบครองเป็นใบอนุญาต
ครอบครองหรือใช้ ถือเป็นการขอ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการอออกใบอนุญาต
จึงเห็นควรให้นับวันหมดอายุใบอนุญาต
ต่อเนื่องจากเดิม  

 

5 เปลี่ยนแปลง
สถานะใบอนุญาต 
“ครอบครอง” เป็น 
“ครอบครองหรือ
ใช้”  

2/2561 
(26 ม.ค. 61) 

ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานะ
ใบอนุญาต “ครอบครอง” เป็น “ครอบครอง
หรือใช้” ให้คณะท างานพิจารณา โดยกลุ่ม
กฎหมายเห็นควรใช้เอกสารหลักๆ คือ 
หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานะ, 
ใบอนุญาต ฉบับจริง และส าเนารายงานผล
การตรวจสอบที่แสดงว่าเครื่องก าเนิดรังสีได้
มาตรฐาน หรือได้รับการแก้ไขแล้ว ยกเว้นแต่
มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้มีอ านาจลง

 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๔๕/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

นามจะต้องส่งเอกสารทางนิติบุคคลเข้ามาใน
คราวเดียวกัน  

 
การโอน ซื้อ/ขาย บริจาค เครื่องก าเนิดรังสี  

ล าดับ หัวข้อ การประชุม 
ครั้งที ่

รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมาย
เหตุ 

1 การบริจาคเครื่องก าเนิดรังสี  16/2560 
(29 มิ.ย. 60) 

ผู้รับบริจาคเครื่องก าเนิดรังสี ต้องมีการขอ
อนุญาตตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

2 การย้าย หรือ โอนเครื่องก าเนิด
รังสี  

23/2560 
(5 ต.ค. 60) 

การย้ายเครื่องก าเนิดรังสีต้องเป็นหน่วยงาน
เดียวกันเท่านั้น แต่กรณีที่เป็นหน่วยงานนิติ
บุคคลแบบจดทะเบียนบริษัทกับบุคคลธรรมดา
ถือว่าเป็นคนละหน่วยงาน จึงควรเป็นการโอน  

 

 
การยกเลิกมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี  

ล าดับ หัวข้อ การประชุม 
ครั้งที ่

รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมาย
เหตุ 

1 หลักฐานการยกเลิกการใช้งาน  13/2560 
(18 พ.ค. 60) 

การยกเลิกใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี ควรมี
หลักฐานในการท าลายหรือท าให้เครื่องก าเนิด
รังสีไม่สามารถใช้งานได้  

 

2 การปูองกันเครื่องก าเนิดรังสี
ปล่อยรังสีออกมาโดยไม่ตั้งใจ  

2๖/2560 
(๑๖ พ.ย. 60) 

เครื่องก าเนิดรังสีที่ยกเลิกการครอบครองหรือ
ใช้เนื่องจากชารุด ควรให้หน่วยงานผู้
ครอบครองเครื่องก าเนิดรังสี ท าการแยก
ชิ้นส่วนเครื่องก าเนิดรังสีที่ช ารุดหรือไม่สามารถ
ใช้งานได้ออกจากกันด้วย เพ่ือปูองกันการ
เดินเครื่องและอาจท าให้เครื่องก าเนิดรังสีปล่อย
รังสีออกมาโดยไม่ตั้งใจ  

 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๔๖/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

การจัดการกากกัมมันตรังสี  
ล าดับ หัวข้อ การประชุม 

ครั้งที ่
รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมาย

เหตุ 
1 การไม่ใช้ประโยชน์วัสดุ

กัมมันตรังสีเป็นเวลาติดต่อกัน 
5 ปี  

10/2560 
(27 เม.ย. 60) 

ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
2559 มาตรา 82 สรุปได้ว่า “เมื่อหน่วยงาน
ไม่ใช้ประโยชน์วัสดุกัมมันตรังสีเป็นเวลา
ติดต่อกัน 5 ปี จะต้องด าเนินการจัดการเป็น
กากกัมมันตรังสีเว้นแต่จะแสดงหลักฐานให้
เลขาธิการเห็นว่ายังคงจะใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี
ต่อไป ”  

 

2 กากกัมมันตรังสีที่ไม่มี
ใบอนุญาต สามารถจัดการได้
โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต แต่
หากมีประเด็นที่จะต้องขอ
ข้อมูลหรือจะต้องไปตรวจสอบ
ก่อน ส่งเรื่องให้ กตส. พิจารณา  

21/2560 
(7 ก.ย. 60) 

กรณีขออนุญาตจัดการกากกัมมันตรังสีที่ไม่มี
ใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ ให้หน่วยงานส่ง
เป็นกากกัมมันตรังสีได้ โดยไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาต ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยต่อ
สาธารณชนเป็นส าคัญ ให้ กอญ. ประเมิน
เอกสารเบื้องต้นก่อน หากสามารถพิจารณาได้
ให้ด าเนินการได้เลย แต่หากมีประเด็นที่จะต้อง
ขอข้อมูลหรือจะต้องไปตรวจสอบก่อน ส่งเรื่อง
ให้ กตส. พิจารณาเป็นกรณีไป  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๔๗/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

การยกเลิกสถานประกอบการทางรังสี  
ล าดับ หัวข้อ การประชุม 

ครั้งที ่
รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมาย

เหตุ 
1 ตรวจพิสูจน์สถานประกอบการ

ทางรังสีเพื่อยืนยันการปิดสถาน
ประกอบการทางรังสี  

23/2560 
(5 ต.ค. 60) 

กรณีปิดสถานประกอบการทางรังสี เห็นควรให้ 
กตส. ตรวจพิสูจน์สถานประกอบการทางรังสี
เพ่ือยืนยันการปิดสถานประกอบการทางรังสี 
ก่อนน าเสนอให้คณะท างานกลั่นกรองพิจารณา
การยกเลิกสถานประกอบการทางรังสี  

 

2 การตรวจสอบ  
กรณีใช้วัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่
ปิดผนึก หรือมีข้อสงสัยกรณีใช้
วัสดุชนิดปิดผนึก หรือ ยืนยัน
ก่อนจัดการกากกัมมันตรังสี  

24/2560 
(19 ต.ค. 60) 

กรณีหน่วยงานยกเลิกกิจการและวัสดุ
กัมมันตรังสีที่ใช้เป็นชนิดไม่ปิดผนึก ให้ กตส. 
เข้าตรวจสอบ หากเป็นวัสดุชนิดปิดผนึก ให้ 
กตส. เข้าตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีมีการสงสัย 
ส่วนการตรวจสอบเพื่อยืนยันก่อนการจัดการ
กากกัมมันตรังสี ให้ กตส. พิจารณาตามความ
เหมาะสมเป็นรายกรณีไป  

 

3 การด าเนินการทางการปกครอง
กรณียกเลิกกิจการและมีวัสดุ
กัมมันตรังสีสูญหาย  

24/2560 
(19 ต.ค. 60) 

กรณีท่ีมีการยกเลิกกิจการของบริษัทและมีวัสดุ
กัมมันตรังสีสูญหาย หลังจากที่มีการรายงาน
ความก้าวหน้าการค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีต่อ
ส านักงานทุก ๓๐ วัน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน 
หรือ ๖ เดือน แล้วแต่กรณี ให้ส่งเรื่องดังกล่าว
ให้ กกม. รับเรื่องเพ่ือด าเนินการทางการ
ปกครองต่อไป  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๔๘/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

การได้รับรังสีสูงของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี  
ล าดับ หัวข้อ การประชุม 

ครั้งที ่
รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมาย

เหตุ 
1 การด าเนินงาน กรณี

ผู้ปฏิบัติงานรังสีได้รับรังสีสูง  
21/2560 
(7 ก.ย. 60) 

กรณีผลการได้รับรังสีสูงของผู้ปฏิบัติงานรังสี 
จะมีการด าเนินการ 3 ระดับ ดังต่อไปนี้  
1. ครั้งแรก แจ้งเตือนและให้หน่วยงานชี้แจง
พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
2. ครั้งที่ 2 แจ้งเตือนและให้หน่วยงานชี้แจง
พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข และให้ 
กตส. เข้าสืบหาสาเหตุ ควรพิจารณาไม่ให้ขอ
อนุญาตครอบครองหรือใช้เพิ่ม เว้นแต่เป็นการ
เปลี่ยนถ่าย น าเข้า ครอบครอง ส่งออก ตัวเก่า
และเพ่ิมมาตรการก ากับดูแล  
3. ครั้งที่ 3 แจ้งเตือนและให้หน่วยงานชี้แจง
พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข พักใช้
ใบอนุญาต ระหว่างพักใช้ห้ามด าเนินการใดๆ 
จนกว่าจะมีมาตรการปรับปรุงแก้ไขท่ีได้
มาตรฐานน่าเชื่อถือ  

 

2 การประสานงาน กรณี
ผู้ปฏิบัติงานรังสีได้รับรังสีสูง  

21/2560  
(7 ก.ย. 60)  

การรับเรื่องและแจ้งระหว่าง กอญ. และ กตส. 
มีดังนี้  
1. เมื่อได้รับแจ้ง กอญ. ด าเนินการตามขั้นตอน
และแจ้งให้ กตส. ทราบเพ่ือใช้ประกอบการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปรับปรุง
ของหน่วยงาน  
2. หากพบจากการตรวจสอบ กตส. แจ้งผลการ
ตรวจสอบพร้อมแนวปฏิบัติกรณีผลรังสีสูงไปใน
คราวเดียวกัน และแจ้งให้ กอญ. ทราบและเก็บ
เป็นข้อมูลในการประเมินหากมีการได้รับรังสีสูง
ในครั้งต่อไป  

 

3 RSO ด าเนินการ กรณี
ผู้ปฏิบัติงานรังสีได้รับรังสีสูง  

24/2560 
(19 ต.ค. 60) 

กรณีผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีสูง ให้ RSO เป็นผู้สืบ
หาสาเหตุของการได้รับรังสีสูง และเสนอแนว
ทางการปูองกัน พร้อมทั้งสรุปรายงานการได้รับ
รังสีสูงของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีแต่ละบุคคล ให้

 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๔๙/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

ส านักงานทราบ และให้ กตส. เข้าตรวจสอบ
สถานประกอบการทางรังสีทุกๆ 6 เดือน  

วัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย  
ล าดับ หัวข้อ การประชุม 

ครั้งที ่
รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมาย

เหตุ 
1 แจ้งอายัดไปยังหน่วยงาน

ที่เป็นทางเข้าออกประเทศ 
และ สถานีต ารวจ  

14/2560 
(31 พ.ค. 60) 

ควรแจ้งอายัดวัสดุกัมมันตรังสีที่สูญหายไปยัง
หน่วยงานที่เป็นทางเข้าออกประเทศ รวมไปถึงแจ้ง
สถานีต ารวจท้องที่ที่มีอ านาจและพ้ืนที่ข้างเคียง เพ่ือ
เก็บไว้เป็นหลักฐานกรณีมีเหตุหรืออุบัติเหตุทางรังสี
เกิดข้ึน  

 

2 การออกใบอนุญาตกรณี
วัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย  
และการตรวจสอบ
กระบวนการท างาน
ทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี  

17/2560 
(13 ก.ค. 60) 

1. การออกใบอนุญาตกรณีท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีสูญ
หาย ให้ก าหนดเงื่อนไข เพ่ือแสดงรายการวัสดุ
กัมมันตรังสีที่สูญหายได้ แต่อย่างไรก็ตามควรจัดท า
เป็นหนังสือที่มีลายลักษณ์อักษรแสดงข้อความว่า 
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากวัสดุกัมมันตรังสีที่สูญ
หายจะต้องเป็นภาระความรับผิดชอบของบริษัทแต่
เพียงผู้เดียว พร้อมทั้งให้กรรมการบริษัทลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
2. ควรมีการตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี 
เพ่ือตรวจสอบกระบวนการท างานของบริษัททั้งหมด
ที่เก่ียวข้องกับการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี เพ่ือเป็น
การยืนยันว่ามีการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดเหตุวัสดุกัมมันตรังสีสูญหายขึ้นอีก  

 

3 ระบุเงื่อนไขในใบอนุญาต
กรณีท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสี
สูญหาย  

18/2560 
(26 ก.ค. 60) 

ออกใบอนุญาตกรณีท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย โดย
ระบุเงื่อนไขในใบอนุญาตว่า “ผู้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสีหรือความ
เสียหายใดๆ อันเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี (ระบุ
รายละเอียด) ที่สูญหาย ดังที่แจ้ง...”  

 

4 การด าเนินการกรณีวัสดุ
กัมมันตรังสีสูญหาย  

21/2560 
(7 ก.ย. 60) 

กรณีวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย  
1. ให้แจ้ง ITDB  
2. หากพบจากการตรวจสอบให้ กตส. แจ้ง กอญ. 
เพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้ง

 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๐/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

ไปที่ กกม. เพ่ือด าเนินการแจ้งอายัด  
3. หากทางบริษัทแจ้งมาเอง ให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนข้างต้น  

5 แนวปฏิบัติกรณีวัสดุ
กัมมันตรังสีสูญหาย  

22/2560 
(21 ก.ย. 60) 

แนวปฏิบัติกรณีวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย มีดังนี้  
1. แจ้งอายัดวัสดุกัมมันตรังสี  
2. แจ้งสถานีต ารวจในท้องที่เพ่ือให้ด าเนินการ
สืบสวนหาผู้กระท าผิดในกรณีที่มีการลักขโมย  
3. ในอนาคตจะแจ้งเรื่องดังกล่าวให้อธิบดีกรม
ศุลกากรทราบเพ่ือให้แจ้งไปยังด่านศุลกากรทุกด่าน  
และควรจดบันทึกการกระท าของหน่วยงานที่มีการ 
สูญหายของวัสดุกัมมันตรังสีบ่อยครั้ง  
 

 

6 การด าเนินการทางการ
ปกครองกรณียกเลิก
กิจการและมีวัสดุ
กัมมันตรังสีสูญหาย  

24/2560 
(19 ต.ค. 60) 

กรณีท่ีมีการยกเลิกกิจการของบริษัทและมีวัสดุ
กัมมันตรังสีสูญหาย หลังจากที่มีการรายงาน
ความก้าวหน้าการค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีต่อ
ส านักงานทุก ๓๐ วัน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน หรอื 
๖ เดือน แล้วแต่กรณี ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ กกม. รับ
เรื่องเพ่ือด าเนินการทางการปกครองต่อไป  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๑/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

การยกเว้นการขออนุญาต หรือ การแจ้งการมีไว้ในครอบครอง   
ล าดับ หัวข้อ การประชุม 

ครั้งที ่
รายละเอียดสรุปข้อหารือ หมาย

เหตุ 
1 หน่วยงานตาม พ.ร.บ. เดิม 

ให้ผู้รับใบอนุญาตถือครอง
ต่อไปจนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
หรือเมื่อเวลาผ่านไปค่ากัม
มันตภาพลดลงจนถึงระดับ
ที่ได้รับการยกเว้น (ปส. 
จะแจ้งให้ทราบ)  

10/2560 
(27 เม.ย. 60) 

1. หน่วยงานเดิมที่ได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. 
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 แต่ได้รับการ
ยกเว้นขออนุญาตตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ. 2559 หากใบอนุญาตยังมีอายุอยู่ ให้
ผู้รับใบอนุญาตถือครองต่อไปจนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
แล้ว ปส. จะแจ้งให้ทราบว่าได้รับการยกเว้นการขอ
อนุญาต  
2. หน่วยงานเดิมที่เคยได้รับใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี เมื่อเวลาผ่านไป 
ค่ากัมมันตภาพลดลงจนถึงระดับที่ได้รับการยกเว้น
ให้ประเมินค่ากัมมันตภาพว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการ
ยกเว้น หรือ อยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องแจ้ง แล้วแจ้งให้ ปส. 
ทราบเพ่ือตรวจพิสูจน์ต่อไป  

 

2 จัดท าแนวปฏิบัติข้อมูล 
และประชาสัมพันธ์ เรื่อง
แจ้งการมีไว้ในครอบครอง
วัสดุกัมมันตรังสี  

19/2560 
(9 ส.ค. 60) 

1. ส าหรับวัสดุกัมมันตรังสีที่จะต้องแจ้งการมีไว้ใน
ครอบครองตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 ควรมีการจัดท ามาตรการและแจ้ง
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้สถานประกอบการทางรังสี
ทราบถึงแนวปฏิบัติเรื่องแจ้งการมีไว้ในครอบครอง  
2. ควรจัดท าข้อมูลเรื่องแจ้งการมีไว้ในครอบครองไว้
บนเว็บไซต์ให้ผู้ประกอบการเข้ามาตรวจสอบข้อมูล
ได้เอง ซึ่งจะลดภาระในการท าหนังสือแจ้งหรือตอบ
ค าถามได้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๒/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

ภาคผนวก ค 
ขั้นตอนการด าเนินการกรณีค าขออนุญาตที่จะต้องตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีก่อนน าเสนอ

คณะท างานพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี  วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องก าเนิดรังสี เพ่ือ
พิจารณาออกใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๓/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ประเมิน 

ประเมินเอกสารค าขอแล้วจะต้องตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการก่อนน าเสนอคณะท างานฯ 

หน.กอว. 
พิจารณา 

ผกอญ. 
พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ขอข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม 

ส่งข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม 

เห็นชอบ กตส. ส่งผลการตรวจสอบฯ 

ไม่เห็นชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินการกรณีต้องตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี 

1 

1 

1 

1 

กตส. ด าเนินการ
ตรวจสอบฯ 

2 

2 
กอว. น าข้อมูลเสนอ

คณะท างานฯ ตามขั้นตอน 

3 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๔/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

ภาคผนวก ง 
ขั้นตอนการขอเอกสารเพ่ิมเติมและคืนค าขออนุญาตหากผู้ประกอบการไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๕/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
ลงนามในหนังสือคืนค าขออนุญาต 

เห็นชอบ 
ลงนามในหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติม 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ผู้ประเมิน 

หน.กอว. 
พิจารณา 

ผกอญ. 
พิจารณา 

 

ผู้ประกอบการ 

1 

1 

2 

2 

1 

ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในก าหนด 1 

2 

ขั้นตอนการด าเนินการขอเอกสารเพิ่มเติม/คืนค าขอ
อนุญาต 

ไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ก าหนด คืนค าขออนุญาต 

เอกสารไม่
ครบถ้วนขอ
เอกสารเพิ่มเติม 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๖/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

ภาคผนวก จ 
1. แบบค าขอรับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี แบบ ป.ส. ๑ก 
2. แบบค าขอรับใบอนุญาตน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี แบบ 

ป.ส. ๓ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๗/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

แบบ ป.ส. ๑ก 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                         
         วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……...… 

๑.   ชื่อผู้ขออนุญาต          
                     (๑)  บุคคลธรรมดา   
ข้าพเจ้า ช่ือ.....................................................................................................................  ต าแหน่ง  .............................................................
อายุ.................…ปี       สัญชาติ..........…......  เกิดวนัท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจ าตัวประชาชน     
                                                                                        บ้านเลขท่ี……….......……หมู่ที.่..........ตรอก/
ซอย…...................................….. ถนน…….......................….... ต าบล/แขวง…………....………..…อ าเภอ/เขต…………………………..
จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย์                                      หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอเิล็กทรอนิกส…์…….........................................................................…… 

 

 (๒)  นิติบุคคล     
ช่ือหน่วยงาน.....................................................................................  จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนท่ี.............................. 
ช่ือสถานท่ีท าการ(ท่ีติดต่อได้ ณ ปจัจุบัน) ……………………………………………………………………….…....................………. 
ที่ตั้งเลขท่ี………..........……หมู่ที…่…............…….ตรอก/ซอย…................…............……….. ถนน……......................……………… ต าบล/
แขวง…………............………..…อ าเภอ/เขต………………………………....จังหวัด……………..............……….……………รหสัไปรษณีย์                                      
หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส…์…….........................................................................……โดยมี(ผู้มีอ านาจขอรับใบอนุญาต)  

(๒.๑)  ช่ือ........................................................................................  ต าแหน่ง  ........................................................... 
อายุ.................…ปี       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจ าตัวประชาชน     
                                                                                        บ้านเลขท่ี……….......……หมู่ที.่..........ตรอก/
ซอย…...................................….. ถนน…….......................….... ต าบล/แขวง…………....………..…อ าเภอ/เขต…………………………..
จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย์                                      หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอเิล็กทรอนิกส…์…….........................................................................…… 

 (๒.๒)  ช่ือ........................................................................................  ต าแหน่ง ........................................................... 
อายุ.................…ปี       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจ าตัวประชาชน     
                                                                                        บ้านเลขท่ี……….......……หมู่ที.่..........ตรอก/
ซอย…...................................….. ถนน…….......................….... ต าบล/แขวง…………....………..…อ าเภอ/เขต…………………………..
จังหวัด……..…………..……. 

ค ำขออนุญำต 

ผลิต มีไวใ้นครอบครอง หรือใชซ่ึ้งวสัดุพลอยได ้

 เลขท่ีรับ…………………………..     

   วนัท่ี…………...............………… 

     รหสัหน่วยงำน………………….. 
ผูรั้บค ำขอ……………………….. 

 (ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีเป็นผูก้รอก)    

             

     

     

     

             

             



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๘/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

รหัสไปรษณีย์                                      หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอเิล็กทรอนิกส…์…….........................................................................…… 
 

 (กรณีมากกว่า 2 คน ให้ใช้เอกสารแนบเพ่ิมเติมได้) 
 

 
๒. ขออนุญาตเพ่ือ  [    ]  ผลิต [    ]  มีไว้ในครอบครอง [    ]  ใช้    ซ่ึงวัสดุพลอยได้  
 
 

๓.  ประเภทการใช้ประโยชน์ [    ]  การแพทย์  [    ]  อุตสาหกรรม      [    ]  ศึกษาวิจัย  
    [    ]  อื่นๆ โปรดระบุ
..................................................................................................................................... 
 เป็นการขออนุญาต  [    ]  ครั้งแรก  
    [    ]  ขอต่ออายุใบอนุญาต  (ใบอนุญาตเดิม  เลขท่ี......................................................) 
 
 

๔. สถานที่  [    ]  ผลิต [    ]  มีไว้ในครอบครอง [    ]  ใช้    ซ่ึงวัสดุพลอยได้ 
สถานท่ีตั้ง เลขท่ี……….......……หมู่ที่……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................ต าบล/
แขวง…………........….......…อ าเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหสัไปรษณยี ์
หมายเลขโทรศัพท์…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…์...….....................…........... 
 

๕.  ขออนุญาตวัสดุพลอยได้   ชนิด 
  ๕.๑ [    ]  วัสดุพลอยได้ชนิดปิดผนึก  (ตาราง ๕.๑  หน้า ๖) 
  ๕.๒ [    ]  วัสดุพลอยได้ชนิดไม่ปิดผนึก  (ตาราง ๕.๒  หน้า ๗) 
    

๖.  ชื่อผู้รับผิดชอบด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี    จ านวน…………คน ดังนี ้
 ๖.๑   เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี (กรณีมมีากกว่า ๑ คน  ให้ใช้เอกสารแนบเพ่ิมเตมิได้) 
                 (๑)   ช่ือ………..………….…………………………....…….. ต าแหน่ง…………………....……………อาย…ุ.....….....…ปี          
สัญชาติ.................….. เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                           
บ้านเลขท่ี……....................… 
หมู่ที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ต าบล/แขวง………….............…….…..…อ าเภอ/
เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย์                                     หมายเลขโทรศพัท์….......…..........…...หมายเลข
โทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส…์…….................................................................................……คุณวุฒิ
.......................................................... ……………………………………………………… 
 

(๒) ประสบการณ์และการฝึกอบรม 
ล าดับที ่ หลักสตูร ระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้จัดฝึกอบรม หมายเหต ุ
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือช่ือเจ้าหนา้ที่ความปลอดภยัทางรังส(ี๑)……………………………...……… 

  

๖.๒   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(ถ้าม)ี 
                 (๑)   ช่ือ………..………….…………………………....…….. ต าแหน่ง…………………....……………อาย…ุ.....….....…ปี          

     

     

             

     



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๙/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

สัญชาติ.................….. เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                           
บ้านเลขท่ี……....................… 
หมู่ที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ต าบล/แขวง………….............…….…..…อ าเภอ/
เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย์                                     หมายเลขโทรศพัท์….......…..........…...หมายเลข
โทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส…์…….................................................................................……คุณวุฒิ
.......................................................... ……………………………………………………… 
 

(๒) ประสบการณ์และการฝึกอบรม 
ล าดับที ่ หลักสตูร ระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้จัดฝึกอบรม หมายเหต ุ
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือช่ือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน(๑)……………………….................………...…… 

 

๗.  ในกรณีที่ใช้ทางการแพทย์ 
 ช่ือแพทย์ผู้รับผิดชอบ………..………….…………………………ต าแหน่ง………………………………อาย…ุ…..........…ปี          
สัญชาติ.................….. เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                           
บ้านเลขท่ี……........................ 
หมู่ที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ต าบล/แขวง………….............……....…..อ าเภอ/
เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย์                                     หมายเลขโทรศพัท์….......…............…หมายเลข
โทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส…์…….....................................................................................… 
ช่ือสถานท่ีท าการ…...………………………………………………………………………………….…........……….……….............… 
ใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะเลขที่………………………………ออกให้ ณ วันที…่…………….............…………............................... 
รายการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและประสบการณ์ทางการใช้รังสีของแพทย์ผู้ใช้........................…………………......................................... 

                                                        ลายมือช่ือแพทย์ผู้รบัผิดชอบ (๑)  …………………….………………………….…..…… 
(กรณีมมีากกว่า ๑ คน  ให้ใช้เอกสารแนบเพ่ิมเติมได้) 
๘.  ผู้ปฏิบัติงานรังสี   จ านวน................ คน  ดังต่อไปนี้ 
 (๑)   ช่ือ………..………….…………………………....…….. ต าแหน่ง…………………....……………อาย…ุ.....…......…ปี          
สัญชาติ.................….. เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                           
บ้านเลขท่ี……....................… 
หมู่ที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ต าบล/แขวง………….............…….…..…อ าเภอ/
เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย์                                     หมายเลขโทรศพัท์….......…..........…...หมายเลข
โทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส…์…….................................................................................……คุณวุฒิ
.......................................................... ……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณ์และการฝึกอบรม 
ล าดับที ่ หลักสตูร ระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้จัดฝึกอบรม หมายเหต ุ
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 

             

     

     

     

             



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๐/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

ลายมือช่ือผู้ปฏิบัติงานทางรังส(ี๑)……………………….................…………… 
(กรณีมมีากกว่า ๑ คน  ให้ใช้เอกสารแนบเพ่ิมเติมได้) 
 

๙. พร้อมกับค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ที่เก่ียวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยดังนี้ 
 กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซ่ึงมีเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศให้แนบส าเนาพาสปอร์ต และใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว) 
   (๒)    หนังสือมอบอ านาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติก าหนด)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหข้องทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  และหนังสือมอบอ านาจตอ้งติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท  หรอื 
๓๐ บาท เมื่อมอบอ านาจให้กระท าการแทนมากกว่า ๑ อย่าง   

กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล  (ประเภทส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน) 
  (๑)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานหรือ

เจ้าหน้าท่ีของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
  (๒)  หนังสือมอบอ านาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติก าหนด)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหข้องทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
หมายเหตุ  หนังสือมอบอ านาจของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร 
 

 กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เช่น  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   บริษัทจ ากัด  เป็นต้น) 
  (๑)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นชาวต่างประเทศให้แนบส าเนา

พาสปอร์ต และใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว) 
  (๒)  หนังสือมอบอ านาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติก าหนด)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหข้องทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ   และหนังสือมอบอ านาจต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท  หรือ 
๓๐ บาท เมื่อมอบอ านาจให้กระท าการแทนมากกว่า ๑ อย่าง   

 (๓) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  หรือส าเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบคุคล  หนังสือบริคณฑ์สนธิ   และหนังสือ
รับรองจากกระทรวงพาณิชย ์

เอกสารและหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  มีไว้ในครอบครอง หรือใช้  ซ่ึงวัสดุพลอยได้  เฉพาะที่ขออนุญาตฯ ครั้งแรก 

หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
    (๑.๑)   ส าเนาใบประกาศนียบัตรด้านการป้องกันอันตรายจากรังสขีองผู้รับผิดชอบทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี) 

หรือปริญญาบัตรตามวุฒิที่สามารถรับผิดชอบวัสดุพลอยได้น้ัน  หรือวุฒิบัตรด้านรังสี  พร้อมเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให ้

    (๑.๒)   ส าเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทย์ผูร้ับผดิชอบในกรณีใช้รังสีกับผู้ปุวยโดยตรง 
    (๑.๓)   แผนที่ต้ังหน่วยงาน  แสดงรายละเอียด เลขท่ีตั้ง ถนน ต าบล อ าเภอ และจังหวัดที่ชัดเจน 
    (๑.๔)   แผนผังอาคาร ห้อง  และบริเวณข้างเคียง  ที่ผลิต ที่ติดตั้ง  ที่เก็บ  หรือใช้งานวัสดุพลอยได้  
    (๑.๕)   ส าเนาเอกสารก ากับวัสดุพลอยได้  (Source certificate)  แสดงรายละเอียด  ช่ือธาตุ  เลขมวล 

กัมมันตภาพ รูปร่าง ลักษณะ หมายเลขก ากับ ช่ือผูผ้ลิต  วันท่ีผลิต  และอายุการใช้งาน 
    (๑.๖)   ส าเนาคู่มือการปฏิบัติงาน  แสดงรายละเอียดจุดมุง่หมาย วิธีการ และขั้นตอนการผลิตหรือการน าวสัดุ

พลอยไดม้าใช้ 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๑/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

    (๑.๗)   เอกสารวิธีการที่เกีย่วข้องตามก าหนดในข้อ ๘ ของกฎกระทรวงน้ี  เช่น วิธีการปูองกันอันตรายจากรังสี  
แผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี  วิธีการจัดการ/ส่งคืนกากกมัมันตรังสี   และวิธีการขนส่งวัสดพุลอยได้  เป็นต้น 

    (๑.๘)   ส าเนาหลักฐานการครอบครอง หรือใช้งานอุปกรณ์บนัทึกรังสีประจ าตัวบุคคล 
  (๒)  รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกบัการผลิต  มีไว้ในครอบครอง หรือใช้  ซ่ึงวัสดุพลอยได้  เฉพาะที่ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ  

    (๒.๑)  ส าเนาใบอนุญาตเดิมที่เคยได้รับอนญุาตไว ้
    (๒.๒)  ส าเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี (โดยผูร้ับผดิชอบด าเนินการทางเทคนิค

เกี่ยวกับรังสี) แสดงรายละเอยีด ผลการตรวจวัดระดบัรังสี  การเปรอะเปื้อนทางรังสี  และการรั่วไหลของวัสดุพลอยได้  และสภาพการ
ท างานของเครื่องมือและอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้องกับวัสดุพลอยได้ 

    (๒.๓)  ส าเนาเอกสารรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครือ่งสารวจรังสี   
    (๒.๔)  ส าเนาผลประเมินการได้รับรังสขีองผู้ปฏิบัติงานรังสี    ย้อนหลัง 12 เดือน    

  (๓)   อื่นๆ    (โปรดระบ)ุ……………………………………………………………………………………. 
 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้เป็นจริง  และจะปฎิบัติตามวิธีการที่ได้น าเสนอไว้ทุกประการ 
 
      ลายมือชื่อผู้ขออนุญาต................................................................. 
       (                    ) 
 

ลายมือชื่อผู้ขออนุญาต................................................................. 
       (                ) 
 

หมายเหตุ 
๑.เอกสารประกอบค าขออนุญาตทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมวันที่โดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอ านาจ 
พร้อมประทับตราประจ าหน่วยงาน  
๒.โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ   
 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบตัิงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๒/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

 

ตาราง ๕.๑ ข้อมูล (เฉพาะที่ระบุได้)  ของวัสดุพลอยได้ชนิดปิดผนึก(Sealed Source) ทั้งหมดที่ขออนุญาต                           
 

ล าดับ 
ทะเบียน
อ้างอิง 

*รหัส
ประเภท
การใช้
งาน  

รายละเอียดวัสดุพลอยได้     ภาชนะบรรจ ุ / เครื่องมือ  / เครือ่งจักร 
สถานภาพวัสดุ 
1.ใช้งานปกต ิ
2.เก็บสารอง 

3.ยกเลิกการใช ้
4.รอจัดการกาก 
5.ก าลังสั่งน าเข้า 

ชื่อห้อง 
/

สถานที่
เก็บ

ติดต้ัง
หรือใช้
งาน 

บริษัท 
ผู้แทน 

จ าหน่าย 
(ที่อยู่) 

ธาตุ- 
เลข
มวล 

รุ่น /
รหัสสินค้า 

ผู้ผลิต 

หมายเล
ขวัสดุ  
(Serial  

number) 

กัมมันตภาพ 
หรือน้ าหนัก 

(Bq, Ci, Kg, Lb) ผู้ผลิต 
รุ่น /

รหัสสินค้า 
หมาย 
เลข 

ความจุ
กัมมันตภาพ 
หรือน้ าหนัก 

สูงสุด 
(Bq, Ci,  
Kg, Lb) 

ปริมา
ณ 

ณ 
วันที่ 

จ านวน 

                                 

                 

                 

                                 

                 

                 

                 

(กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้) 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๓/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

ตาราง ๕.๒ ข้อมูล (เฉพาะที่ระบุได้)  ของวัสดุพลอยได้ชนิดไม่ปิดผนึก(Unsealed Source) ทั้งหมดท่ีขออนุญาต 
 

ล าดับ 
ทะเบียน
อ้างอิง 

*รหัส
ประเภท
การใช้
งาน 

รายละเอียดวัสดุพลอยได้     สถานภาพวัสดุ 
1.ใช้งานปกติ 
2.เก็บสารอง 

3.ยกเลิกการใช ้
4.รอจัดการกาก 
5.ก าลังสั่งน าเข้า 

6. ขอสารอง 

ชื่อห้อง /
สถานที่เก็บ
ติดต้ังหรือ 

ใช้งาน 

บริษัท 
ผู้แทน 

จ าหน่าย 
(ที่อยู่) 

ธาตุ- 
เลขมวล 

รุ่น /
รหัสสินค้า 

ผู้ผลิต 
กัมมันตภาพสูงสุด  

หรือ น้ าหนัก 
(Bq, Ci, Kg, Lb) 

สมบัติทางกายภาพ 
1.ของแข็ง 
2.ของเหลว 

3.ก๊าช 

           

           

           

           

           

           

           

(กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้) 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๔/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

 

ค าอธิบาย    การกรอกข้อมูลในตารางที่ ๕.๑ ข้อมลู(เฉพาะทีร่ะบุได้)  ของวัสดุพลอยได้ชนดิปิดผนึก (Sealed Source) ทั้งหมดที่ขออนุญาต 
 

1. ล าดับ ให้ระบุหมายเลขล าดบัวัสดุพลอยได้ที่ยื่นค าขอ 
2. ทะเบียนอ้างอิง ให้ระบุหมายเลข ID number (ส าหรับเจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้กรอก) 
3. รหสัประเภทการใช้งาน ให้ระบุหมายเลข 2 หลัก ตามที่ตรงกับการใช้งานจริง 

01   Sr-90 Eye Applicator           02   Teletherapy      03    Manual Brachy 
Therapy 
04   Remote Brachy Therapy         05   Gamma Irradiator        06   Research   
07   Level Gauges           08  Thickness Gauges        09   Moisture Gauges 
10   Density  Gauges                      11  Coal Logging      12   Oil Well Logging 
13   Gamma Radiography         18  Container / Shielding    20   Lightning Preventor 
23  Standard/Calibration Source    24  Electrostatic Eliminator       
25  Element Analytical        26  Smoke Detector           27  อื่นๆ โปรดระบุ
.......................... 

4.  รายละเอียดวัสดุพลอยได้  

      4.1. ธาตุ-เลขมวล ให้ระบุชื่อเต็มของธาตุหรือสญัลักษณ์ พร้อมเลขมวลเช่น   Co-60, Am-241, I-125, Cs-137,   
Kr-85, Ir-192, Sr-90  เป็นต้น 

      4.2. รุ่นหรือรหัสสินค้า ให้ระบุรุ่นหรือรหสัสินค้าตามเอกสารก ากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) 
      4.3.  ผู้ผลติ ให้ระบุชื่อผู้ผลิตวสัดุกัมมันตรังสีตามเอกสารก ากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate)หรือ 

ตามปูายติดก ากับวสัดุกัมมันตรังส(ีSource Name Plate) 
      4.4.  หมายเลขวัสด ุ ให้ระบุหมายเลขหรือรหัสวสัดุกัมมันตรังสตีามเอกสารก ากับวัสดุกมัมันตรังสี (Source 

Certificate)หรือ ตามปูายติดก ากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Name Plate) 
      4.5.  กัมมันตภาพหรือน้ าหนัก 
(Bq,Ci,Kg,Lb) 

ให้ระบุกัมมันตภาพหรือน้ าหนัก พร้อมหน่วย (Bq , Ci , kg , lb )พร้อมระบุวัน/เดือน/ปี ตาม
เอกสารก ากับวสัดุกมัมันตรังส(ีSource Certificate) หรือ ตามปูายติดก ากับวัสดุกัมมันตรังสี
(Source Name Plate) 

5.  ภาชนะบรรจุ / เครื่องมือ / 
เครื่องจักร 

 

      5.1. ผู้ผลิต ให้ระบุชื่อผู้ผลิตภาชนะบรรจุ/เครือ่งมือ/เครื่องจักร 
      5.2. รุ่นหรือรหัสสินค้า ให้ระบุรุ่นหรือรหสัภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักรนั้นๆ  ตามเอกสารก ากับวสัดุ

กัมมันตรังส(ีSource Certificate) 
      5.3.  หมายเลข ให้ระบุหมายเลขหรือรหัสภาชนะบรรจ/ุเครื่องมือ/เครื่องจักรนั้นๆ   
      5.4.  ความจุกัมมันตภาพหรอื
น้ าหนัก (Bq,Ci,Kg,Lb) 

ให้ระบุความจุกมัมันตภาพหรือน้ าหนักสูงสุด  พร้อมหน่วย (Bq , Ci , kg , lb )ของภาชนะ
บรรจ/ุเครื่องมือ/เครื่องจักรนั้นๆ   

6. สถานภาพวัสด ุ ให้ระบุสถานภาพวัสดุที่ยื่นค าขออนุญาต  ดังนี ้
1.ใช้งานปกติ          2.เก็บสารอง         3.ยกเลิกการใช้      4.รอจัดการกาก       5.
ก าลังสั่งน าเข้า 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๕/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

 
7. ช่ือห้อง/สถานท่ีเก็บตดิตั้งหรือใช้งาน ให้ระบุชื่อห้อง/สถานท่ีเก็บติดตั้งหรือใช้งาน 
8. บริษัทผู้แทนจ าหน่าย (ที่อยู่) ให้ระบุชื่อ-ที่อยู่ของบริษัทผู้แทนจ าหน่าย 

 
ค าอธิบาย    การกรอกข้อมูลในตารางที่ ๕.๒ ข้อมลู(เฉพาะทีร่ะบุได้)  ของวัสดุพลอยได้ชนดิไม่ปดิผนึก (Unsealed Source) ทั้งหมดที่ขอ
อนุญาต 
 

1. ล าดับ ให้ระบุหมายเลขล าดบัวัสดุพลอยได้ที่ยื่นค าขอ 
2. ทะเบียนอ้างอิง ให้ระบุหมายเลข ID number (ส าหรับเจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้กรอก) 
3. รหสัประเภทการใช้งาน ให้ระบุหมายเลข 2 หลัก ตามที่ตรงกับการใช้งานจริง 

16    Reseach  17    รังสีรักษา               19    รังสีวินิจฉัย  
22    Leakage Testing 23    Standard Source          27  อ่ืนๆ โปรดระบุ
.......................... 

4.  รายละเอียดวัสดุพลอยได้  

      4.1. ธาตุ-เลขมวล ให้ระบุชื่อเต็มของธาตุหรือสญัลักษณ์ พร้อมเลขมวลเช่น   Co-60, Am-241, I-125, Cs-137,   
Kr-85, Ir-192, Sr-90  เป็นต้น 

      4.2. รุ่นหรือรหัสสินค้า ให้ระบุรุ่นหรือรหสัสินค้าตามเอกสารก ากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) 
      4.3.  ผู้ผลติ ให้ระบุชื่อผู้ผลิตวสัดุกัมมันตรังสีตามเอกสารก ากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) 
      4.4.  หมายเลขวัสด ุ ให้ระบุหมายเลขหรือรหัสวสัดุกัมมันตรังสตีามเอกสารก ากับวัสดุกมัมันตรังสี (Source 

Certificate) 
      4.5.  กัมมันตภาพสูงสุดหรือ
น้ าหนัก (Bq,Ci,Kg,Lb) 

ให้ระบุกัมมันตภาพหรือน้ าหนักสูงสุด พร้อมหน่วย (Bq , Ci , kg , lb ) ที่ประสงค์ไว้
ครอบครอง หรือใช้ ณ เวลาใดๆ   

5.  สมบตัิทางกายภาพ ให้ระบุสมบัติทางกายภาพของวัสดุกัมมันตรังสีที่ยื่นขออนุญาต  เปน็ ของแข็ง ของเหลว    
หรือ ก๊าซ 

6. สถานภาพวัสด ุ ให้ระบุสถานภาพวัสดุที่ยื่นค าขออนุญาต  ดังนี ้
1.ใช้งานปกติ                           2.เก็บสารอง                             3.ยกเลิกการใช้                                
4.รอจัดการกาก                        5.ก าลังสั่งน าเข้า                       6. ขอสารอง 

7. ช่ือห้อง/สถานท่ีเก็บตดิตั้งหรือใช้งาน ให้ระบุชื่อห้อง/สถานท่ีเก็บติดตั้งหรือใช้งาน 
8. บริษัทผู้แทนจ าหน่าย (ที่อยู่) ให้ระบุชื่อ-ที่อยู่ของบริษัทผู้แทนจ าหน่าย 

 
 
 

 
 
 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๖/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

 
 

แบบ ป.ส. ๓ก 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                               วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…….............… 
๑.   ชื่อผู้ขออนุญาต          
                     (๑)  บุคคลธรรมดา   
ข้าพเจ้า ช่ือ.....................................................................................................................  ต าแหน่ง  .............................................................
อายุ.................…ปี       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจ าตัวประชาชน     
                                                                                        บ้านเลขท่ี……….......……หมู่ที.่..........ตรอก/
ซอย…...................................….. ถนน…….......................….... ต าบล/แขวง…………....………..…อ าเภอ/เขต…………………………..
จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย์                                      หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอเิล็กทรอนิกส…์…….........................................................................…… 

 

 (๒)  นิติบุคคล     
ช่ือหน่วยงาน.....................................................................................  จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนท่ี.............................. 
ช่ือสถานท่ีท าการ(ท่ีติดต่อได้ ณ ปจัจุบัน) ……………………………………………………………………….…....................………. 
ที่ตั้งเลขท่ี………..........……หมู่ที…่…............…….ตรอก/ซอย…................…............……….. ถนน……......................……………… ต าบล/
แขวง…………............………..…อ าเภอ/เขต………………………………....จังหวัด……………..............……….……………รหสัไปรษณีย์                                      
หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส…์…….........................................................................……โดยมี(ผู้มีอ านาจขอรับใบอนุญาต)  

(๒.๑)  ช่ือ........................................................................................  ต าแหน่ง  ........................................................... 
อายุ.................…ปี       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจ าตัวประชาชน     

ค ำขออนุญำต 

น ำหรือสั่งเขำ้มำในรำชอำณำจกัร    น ำหรือส่งออกนอกรำชอำณำจกัร   

ซ่ึงวสัดุพลอยได ้

 เลขท่ีรับ…………………………..     

   วนัท่ี……..…………….………… 

     รหสัหน่วยงำน………………….. 
ผูรั้บค ำขอ……………………….. 

 (ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีเป็นผูก้รอก)    

             

     

     



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๗/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

                                                                                        บ้านเลขท่ี……….......……หมู่ที.่..........ตรอก/
ซอย…...................................….. ถนน…….......................….... ต าบล/แขวง…………....………..…อ าเภอ/เขต…………………………..
จงัหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย์                                      หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอเิล็กทรอนิกส…์…….........................................................................…… 

 (๒.๒)  ช่ือ........................................................................................  ต าแหน่ง ........................................................... 
อายุ.................…ปี       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจ าตัวประชาชน     
                                                                                        บ้านเลขท่ี……….......……หมู่ที.่..........ตรอก/
ซอย…...................................….. ถนน…….......................….... ต าบล/แขวง…………....………..…อ าเภอ/เขต…………………………..
จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย์                                      หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอเิล็กทรอนิกส…์…….........................................................................…… 
 

 (กรณีมากกว่า 2 คน ให้ใช้เอกสารแนบเพ่ิมเติมได้) 
๒. ขออนุญาตเพ่ือ (โปรดเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 
 [    ]  น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร    ซ่ึงวัสดุพลอยได้  

[    ]  น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร*  ซ่ึงวัสดุพลอยได้  
         เพื่อ...................................................................................................................................................................... 

 

๓.  ประเภทการใช้ประโยชน์  [    ]  การแพทย์  [    ]  อุตสาหกรรม      [    ]  ศึกษาวิจัย 
     [    ]  อื่นๆ โปรดระบุ
....................................................................................................................... 
 [    ]    มี         ใบอนุญาตผลิต  มีไว้ครอบครอง หรือใช้ ซึ่งวัสดุพลอยได้  เลขท่ี................................ หมดอายุวันท่ี ................... 
 [    ]   ไม่มี    และพร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นแบบค าขออนุญาตผลติ  มีไว้ในครอบครอง  หรือใช้  ซึ่งวัสดุพลอยได้  มา
พร้อมกันนี้แล้ว   เมื่อวันที่................................................................................................................... 
 

๔.  ขออนุญาตวัสดุพลอยได้   ชนิด 
  ๔.๑ [    ]  วัสดุพลอยได้ชนิดปิดผนึก  (ตาราง  ๔.๑ หน้า ๕) 
  ๔.๒ [    ]  วัสดุพลอยได้ชนิดไม่ปิดผนึก  (ตาราง ๔.๒  หน้า ๖) 
    

๕.  ผู้แทนจ าหน่ายที่ได้รับมอบหมายให้น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร 
ช่ือ….........……..………….…………………………..........…….. ต าแหน่ง…….......................……………....…….............………  
อาย…ุ.....…........…ปี         สัญชาติ..................…..   เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                          
บ้านเลขท่ี….............. หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ต าบล/แขวง…………..............…..…อ าเภอ/
เขต………..……..............จังหวัด….............…….........……รหัสไปรษณีย์                                      
หมายเลขโทรศัพท์….........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส…์…..........….......................สถานท่ีท า
การชื่อ.....……..………….…………………………..........…… .....……..………….…………………………...........……....   

       

             

     

             

     

             



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๘/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

เลขท่ี…..................... หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ต าบล/แขวง………..…............…..… อ าเภอ/
เขต…………....…...…....จังหวัด………...............................รหสัไปรษณีย ์

หมายเลขโทรศัพท์….........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส…์…..........….......................ลายมือช่ือ
ผู้แทนจ าหน่าย.………….....................…………………...……… 

๖.  ผู้ด าเนินการตามพิธีศุลกากร 
ช่ือ….........……..………….…………………………..........…….. ต าแหน่ง…….......................……………....…….............………  
อาย…ุ.....…........…ปี         สัญชาติ..................…..   เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                          
บ้านเลขท่ี….............. หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ต าบล/แขวง…………..............…..…อ าเภอ/
เขต………..……..............จังหวัด….............…….........……รหัสไปรษณีย์                                      
หมายเลขโทรศัพท์….........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส…์…..........….......................สถานท่ีท า
การชื่อ.....……..………….…………………………..........…… .....……..………….…………………………...........……....   
เลขท่ี…..................... หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ต าบล/แขวง………..…............…..… อ าเภอ/
เขต…………....…...…....จังหวัด………...............................รหสัไปรษณีย ์

หมายเลขโทรศัพท์….........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส…์…..........….......................ลายมือช่ือ
ผู้ด าเนินการตามพิธีศุลกากร.................…………………...……… 

 

 
 
 
๗.  ผู้รับปลายทาง  กรณีน าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซ่ึงวัสดุพลอยได้ 
  

ช่ือ….........……..………….…………………………....…….. ตั้งอยู่เลขท่ี…..…….......…ถนน…………........................…………...… ..................…………………..…เมือง / 
รัฐ................….........……………………ประเทศ........………................…………..…..........… 
หมายเลขโทรศัพท์…...…........................…หมายเลขโทรสาร.................…..…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…์............…..…......…… 
 

๘.  พาหนะส าหรับการขนส่งวัสดุพลอยได้ 
  [    ]   ทางเครื่องบิน     [    ]   ทางเรือ   [    ]   ทางรถยนต์     [  ]   ทางรถไฟ   [    ]   อื่น ๆ .................................................... 
 

๙.  การบรรจุหีบห่อของวัสดุพลอยได้ 
 ลักษณะและขนาดของหีบห่อ....................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 ชนิดหีบห่อ [    ]   แบบ Excepted   [    ]    แบบ IP-1 [    ]    แบบ  IP-2      [    ]    แบบ IP-3 

[    ]   แบบ A    [    ]   แบบ B(U)    [    ]   แบบ B(M)         [    ]   แบบ C 
[    ]   อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................... 

 หมายเลขสหประชาชาติ  (UN number) ………………………………………………………………………………………. 
     
๑๐. สถานที่เก็บรักษาวัสดุพลอยได้ที่น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร   ขณะรอด าเนินการน าส่งผู้ขออนุณาตมีไว้ครอบครองหรือใช้ 

     

       

             

     



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๙/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

สถานท่ีตั้ง เลขท่ี……….......……หมู่ที่……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................ต าบล/
แขวง…………........….......…อ าเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหสัไปรษณยี ์
หมายเลขโทรศัพท์…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…์...….....................…........... 
๑๑. สถานที่เก็บรักษาวัสดุพลอยได้ขณะรอด าเนินการน าหรือส่งออกนอกราชอาณาจกัร 
สถานท่ีตั้ง เลขท่ี……….......……หมู่ที่……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................ต าบล/
แขวง…………........….......…อ าเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหสัไปรษณยี ์
หมายเลขโทรศัพท์…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…์...….....................…........... 
 

๑๒. พร้อมกับค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยดังนี้ 
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซ่ึงเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก  

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศให้แนบส าเนาพาสปอร์ต และใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว) 
    (๒)    หนังสือมอบอ านาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติก าหนด)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหข้องทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  และหนังสือมอบอ านาจตอ้งติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท  หรอื 
๓๐ บาท เมื่อมอบอ านาจให้กระท าการแทนมากกว่า ๑ อย่าง   

 

กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล  (ประเภทส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน) 
  (๑)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานหรือ

เจ้าหน้าท่ีของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
  (๒)  หนังสือมอบอ านาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติก าหนด)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหข้องทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
หมายเหตุ  หนังสือมอบอ านาจของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร 
 

  
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เช่น  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   บริษัทจ ากัด  เป็นต้น) 
  (๑)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรณเีป็นชาวตา่งประเทศให้แนบส าเนา

พาสปอร์ต และใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว) 
  (๒)  หนังสือมอบอ านาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติก าหนด)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

หรือบัตรอื่นทีท่างราชการออกใหข้องทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ   และหนังสือมอบอ านาจต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท  หรือ 
๓๐ บาท เมื่อมอบอ านาจให้กระท าการแทนมากกว่า ๑ อย่าง   

 (๓) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  หรือส าเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบคุคล  หนังสือบริคณฑ์สนธิ   และหนังสือ
รับรองจากกระทรวงพาณิชย ์

 

เอกสารและหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
     (๑)  ส าเนาใบอนุญาตมีไว้ครอบครอง  หรือใช้  ซ่ึงวัสดุพลอยได้   ของผู้ขออนุญาต 
    (๒)  ส าเนาเอกสารการสั่งซื้อหรือสัญญาซ้ือขาย  ซ่ึงวัสดุพลอยได้ 
    (๓)   ส าเนาเอกสารก ากับวัสดุพลอยได้  (Source certificate)   

     

     



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๗๐/74 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

    (๔)   ส าเนาเอกสารใบรับรองการออกแบบหีบห่อ (Certificate for package design)  เฉพาะหีบห่อแบบ  B(U) , แบบ  
B(M), และแบบ  C 

    (๕)   ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารยืนยัน  หรือบันทึกข้อตกลง  การมีไว้ครอบครองหรือใช้  หรือน าเข้า  ซ่ึงวัสดุพลอย
ได้จากประเทศปลายทาง  เฉพาะกรณีขอนุญาต  น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร  ซึ่งวัสดุพลอยได้ 

    (๖)   ส าเนาเอกสารรับรองความปลอดภัยทางรังสสี าหรับการขนส่ง  เฉพาะกรณีขออนุญาต น าหรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร  ซึ่งวัสดุพลอยได ้

    (๗)   เอกสารแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง ณ ปัจจุบัน  ว่ามีการเพิ่มหรือลดลงหรือคงเหลือเท่าใด 
    (๘)   รายละเอียดแผนผังเส้นทางการขนส่งภายในประเทศ  ผู้ควบคุมการขนส่ง  และรายละเอียดพาหนะขนส่ง 
    (๙)   อื่นๆ    (โปรดระบ)ุ……………………………………………………………………………....................………. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้เป็นจริง  และจะปฎิบัติตามวิธีการที่ได้น าเสนอไว้ทุกประการ 
 

ลายมือชื่อผู้ขออนุญาต ............................................................................ 
       (                                ) 
 
 

     ลายมือชื่อผู้ขออนุญาต...............................................................................
        (                                ) 
หมายเหตุ 
๑.เอกสารประกอบค าขออนุญาตทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมวันที่โดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอ านาจ 
พร้อมประทับตราประจ าหน่วยงาน  
๒.โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ  หน้าข้อ ๑๒ 
๓. * หมายถึงให้ระบุเหตุผลการน าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร เช่น การส่งคืน การส่งออกชั่วคราว หรืออ่ืนๆ 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๗๑/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

 

ตาราง ๔.๑ ข้อมูล (เฉพาะที่ระบุได้)  ของวัสดุพลอยได้ชนิดปิดผนึก (Sealed Source) ทั้งหมดที่ขออนุญาต                           
 

ล าดับ 
ทะเบียน
อ้างอิง 

*รหัส
ประเภท

การใช้งาน  

รายละเอียดวัสดุพลอยได้     ภาชนะบรรจ ุ /  
เครื่องมือ  / เครื่องจักร 

ชื่อห้อง /
สถานที่เก็บ
ติดต้ังหรือใช้

งาน 

ธาตุ- 
เลข
มวล 

รุ่น /
รหัสสินค้า 

ผู้ผลิต 

หมายเลข
วัสดุ  

(Serial 
 number) 

กัมมันตภาพ 
หรือน้ าหนัก 

(Bq, Ci, Kg, Lb) ผู้ผลิต 
รุ่น /

รหัสสินค้า 
หมายเลข 

ความจุ
กัมมันตภาพ 
หรือน้ าหนัก 

สูงสุด 
(Bq, Ci,  
Kg, Lb) ปริมาณ 

ณ 
วันที่ 

จ านวน 

                             

               

               

               

               

               

               

(กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้) 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๗๒/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

ตาราง ๔.๒ ข้อมูล (เฉพาะที่ระบุได้)  ของวัสดุพลอยได้ชนิดไม่ปิดผนึก(Unsealed Source) ทั้งหมดท่ีขออนุญาต 
 

ล าดับ 
ทะเบียน
อ้างอิง 

*รหัสประเภท
การใช้งาน 

รายละเอียดวัสดุพลอยได้     

ชื่อห้อง /สถานที่เก็บ  ติดต้ัง  
หรือ  ใช้งาน ธาตุ- 

เลขมวล 
รุ่น /

รหัสสินค้า 
ผู้ผลิต 

กัมมันตภาพ  
หรือ น้ าหนัก 

(Bq, Ci, Kg, Lb) 

สมบัติทางกายภาพ 
1.ของแข็ง 
2.ของเหลว 

3.ก๊าช 

                 

         

         

                 

                 

         

         

(กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได ้



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 73/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

ค าอธิบาย    การกรอกข้อมูลในตารางที่ ๔.๑ ข้อมลู(เฉพาะทีร่ะบุได้)  ของวัสดุพลอยได้ชนดิปิดผนึก (Sealed Source) ทั้งหมดที่ขอ
อนุญาต 
 
1. ล าดับ ให้ระบุหมายเลขล าดบัวัสดุพลอยได้ที่ยื่นค าขอ 
2. ทะเบียนอ้างอิง ให้ระบุหมายเลข ID number (ส าหรับเจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้กรอก) 
3. รหสัประเภทการใช้งาน ให้ระบุหมายเลข 2 หลัก ตามที่ตรงกับการใช้งานจริง 

01   Sr-90 Eye Applicator                02   Teletherapy          03    Manual Brachy 
Therapy 
04   Remote Brachy Therapy               05   Gamma Irradiator     06   Research   
07   Level Gauges                               08  Thickness Gauges      09   Moisture 
Gauges 
10   Density  Gauges                            11  Coal Logging           12   Oil 
Well Logging 
13   Gamma Radiography               18  Container / Shielding         20   Lightning 
Preventor 
23  Standard/Calibration Source         24  Electrostatic Eliminator      25  Element 
Analytical 
26  Smoke Detector          27  อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................................. 

4.  รายละเอียดวัสดุพลอยได้  

      4.1. ธาตุ-เลขมวล ให้ระบุชื่อเต็มของธาตุหรือสญัลักษณ์ พร้อมเลขมวลเช่น   Co-60, Am-241, I-125, Cs-
137,   Kr-85, Ir-192, Sr-90  เป็นต้น 

      4.2. รุ่นหรือรหัสสินค้า ให้ระบุรุ่นหรือรหสัสินค้าตามเอกสารก ากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) 
      4.3.  ผู้ผลติ ให้ระบุชื่อผู้ผลิตวสัดุกัมมันตรังสีตามเอกสารก ากับวัสดุกัมมันตรังส(ีSource Certificate)หรือ 

ตามปูายติดก ากับวสัดุกัมมันตรังส(ีSource Name Plate) 
      4.4.  หมายเลขวัสด ุ ให้ระบุหมายเลขหรือรหัสวสัดุกัมมันตรังสตีามเอกสารก ากับวัสดุกมัมันตรังสี (Source 

Certificate)หรือ ตามปูายติดก ากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Name Plate) 
      4.5.  กัมมันตภาพหรือน้ าหนัก 
(Bq,Ci,Kg,Lb) 

ให้ระบุกัมมันตภาพหรือน้ าหนัก พร้อมหน่วย (Bq , Ci , kg , lb )พร้อมระบุวัน/เดือน/ปี ตาม
เอกสารก ากับวสัดุกมัมันตรังส(ีSource Certificate) หรือ ตามปูายติดก ากับวัสดุกัมมันตรังสี
(Source Name Plate) 

5.  ภาชนะบรรจุ / เครื่องมือ / 
เครื่องจักร 

 

      5.1. ผู้ผลิต ให้ระบุชื่อผู้ผลิตภาชนะบรรจุ/เครือ่งมือ/เครื่องจักรนั้นๆ   
      5.2. รุ่นหรือรหัสสินค้า ให้ระบุรุ่นหรือรหสัภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักรนั้นๆ   
      5.3.  หมายเลข ให้ระบุหมายเลขหรือรหัสภาชนะบรรจ/ุเครื่องมือ/เครื่องจักรนั้นๆ   
      5.4.  ความจุกัมมันตภาพหรอื
น้ าหนัก (Bq,Ci,Kg,Lb) 

ให้ระบุความจุกมัมันตภาพหรือน้ าหนัก  พร้อมหน่วย (Bq , Ci , kg , lb )ของภาชนะบรรจ/ุ
เครื่องมือ/เครื่องจักร 

6. ช่ือห้อง/สถานท่ีเก็บติดตั้งหรือใช้งาน ให้ระบุชื่อห้อง/สถานท่ีเก็บติดตั้งหรือใช้งาน 

๗ 



กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใช้วันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบยีบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หน้า: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินค าขออนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมันตรังส ี 1 0 74/74 

 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

กลุ่มงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  

ค าอธิบาย    การกรอกข้อมูลในตารางที่ ๔.๒ ข้อมลู(เฉพาะทีร่ะบุได้)  ของวัสดุพลอยได้ชนดิไม่ปดิผนึก (Unsealed Source) ทั้งหมด
ที่ขออนุญาต 
 

1. ล าดับ ให้ระบุหมายเลขล าดบัวัสดุพลอยได้ที่ยื่นค าขอ 
2. ทะเบียนอ้างอิง ให้ระบุหมายเลข ID number (ส าหรับเจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้กรอก) 
3. รหสัประเภทการใช้งาน ให้ระบุหมายเลข 2 หลัก ตามที่ตรงกับการใช้งานจริง 

16    Reseach  17    รังสีรักษา               19    รังสีวินิจฉัย  
22    Leakage Testing 23    Standard Source          27  อ่ืนๆ โปรดระบุ
......................... 

4.  รายละเอียดวัสดุพลอยได้  

      4.1. ธาตุ-เลขมวล ให้ระบุชื่อเต็มของธาตุหรือสญัลักษณ์ พร้อมเลขมวลเช่น   Co-60, Am-241, I-125, Cs-
137,   Kr-85, Ir-192, Sr-90  เป็นต้น 

      4.2. รุ่นหรือรหัสสินค้า ให้ระบุรุ่นหรือรหสัสินค้าตามเอกสารก ากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) 
      4.3.  ผู้ผลติ ให้ระบุชื่อผู้ผลิตวสัดุกัมมันตรังสีตามเอกสารก ากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) 
      4.4.  หมายเลขวัสดุ ให้ระบุหมายเลขหรือรหัสวสัดุกัมมันตรังสตีามเอกสารก ากับวัสดุกมัมันตรังสี (Source 

Certificate) 
      4.5.  กัมมันตภาพสูงสุดหรือ
น้ าหนัก (Bq,Ci,Kg,Lb) 

ให้ระบุกัมมันตภาพหรือน้ าหนัก พร้อมหน่วย (Bq , Ci , kg , lb )พร้อมระบุวัน/เดือน/ปี 
ตามเอกสารก ากับวสัดุกัมมันตรังส(ีSource Certificate)  

5.  สมบตัิทางกายภาพ ให้ระบุสมบัติทางกายภาพของวัสดุกัมมันตรังสีที่ยื่นขออนุญาต  เปน็ ของแข็ง ของเหลว 
หรือ ก๊าซ 

6. ช่ือห้อง/สถานท่ีเก็บติดตั้งหรือใช้งาน ให้ระบุชื่อห้อง/สถานท่ีเก็บติดตั้งหรือใช้งาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


