
แบบ ป.ส. ๑ค 
 

 

                                                                                                         

 

 

 

วันที่………เดือน…………………พ.ศ……...… 

๑.   ช่ือผูขออนุญาต          

                  �   (๑)  บุคคลธรรมดา   
ขาพเจา ชื่อ.....................................................................................................................  ตําแหนง  ............................................................. 

อายุ.................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     

                                                                                        บานเลขที่……….......……หมูที่...........ตรอก/ซอย…...................................….. 

ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 

รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….........................................................................…… 
 

� (๒)  นิติบุคคล     

ชื่อหนวยงาน.....................................................................................  จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนที่.............................. 
ชื่อสถานที่ทําการ(ที่ติดตอได ณ ปจจุบัน) ……………………………………………………………………….…....................………. 

ที่ตั้งเลขที…่……..........……หมูที่……............…….ตรอก/ซอย…................…............……….. ถนน……......................……………… 

ตําบล/แขวง…………............………..…อําเภอ/เขต………………………………....จังหวัด……………..............……….……………

รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….........................................................................……โดยมี(ผูมีอาํนาจขอรับใบอนุญาต)  

(๒.๑)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง  ........................................................... 

อายุ.................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     

                                                                                        บานเลขที่……….......……หมูที่...........ตรอก/ซอย…...................................….. 

ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 

รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….........................................................................…… 

 (๒.๒)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง ........................................................... 

อายุ.................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     

                                                                                        บานเลขที่……….......……หมูที่...........ตรอก/ซอย…...................................….. 

ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 

รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….........................................................................…… 
 

 (กรณีมากกวา 2 คน ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
 

 

คําขออนุญาต 
 

ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนดิรังสี  

 เลขที่รับ…………………………..    

   วันที่…....……...................……… 

     รหัสหนวยงาน………………….. 

ผูรับคาํขอ……………………….. 

 (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)    

             

     

     

     

             

     

             

ตัวอย่างการกรอกคําขอรับใบอนุญาต ป.ส. 1ค

16

มกราคม

2560

✔︎

นางสาวยิ้ม  สยาม

ทันตแพทย์

30

ไทย

30

มกราคม

2530

2   5   3  0   1   1   1  2   2   2   3  3   0

111

-

-

วิภาวดีรังสิต

ลาดยาว

จตุจักร

กทม.

2   5   3  0   1 

0 2555 6666

0 2555 6677

y.siam@gmail.com

กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน



๒
๒.  ประเภทการใชประโยชน  [    ]     การแพทย [    ]      อุตสาหกรรม     [    ]       ศกึษาวิจัย

[    ]     ระบบรักษาความปลอดภัย [    ]   อื่นๆ โปรดระบุ........................................................... 
เปนการขออนุญาต  [    ]  ครั้งแรก  

[    ]  ขอตออายุใบอนุญาต  (ใบอนุญาตเดิม  เลขที่......................................................) 

๓. สถานที่ผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี 
สถานที่ตั้ง เลขที…่…….......……หมูที่……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................

ตําบล/แขวง…………........….......…อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย 

หมายเลขโทรศพัท…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเลก็ทรอนิกส…...….....................…........... 

๔.  ขออนุญาตผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  
ตามตารางที่ ๔.๑  หนา ๕ 

๕.  ช่ือผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับรังสี    จํานวน…………คน ดังน้ี 

๕.๑   เจาหนาทีค่วามปลอดภัยทางรังสี (กรณีมากกวา ๑ คน ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 

                 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อาย…ุ.....….....…ป       

สญัชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                 บานเลขที่……....................… 

หมูที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…

อาํเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                       หมายเลขโทรศพัท….......…..........…...

หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….................................................................................……

คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 

ลาํดับที ่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจดัฝกอบรม หมายเหต ุ

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

ลายมือชื่อเจาหนาที่ความปลอดภยัทางรังสี(๑)……………………………...……… 

๕.๒   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(ถามี) 

 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อาย…ุ.......….....…ป          

สญัชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                 บานเลขที่……....................… 

หมูที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…

อาํเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศพัท….......…..........…...

หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….................................................................................……

คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 

ลาํดับที ่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจดัฝกอบรม หมายเหต ุ

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

ลายมือชื่อผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(๑)……………………….................………...…… 

ตัวอย่างการกรอกคําขอรับใบอนุญาต ป.ส. 1ค

✔︎

✔︎

✔︎

กรอกข้อมูลที่ตั้งคลินิก

y.siam-clinic@gmail.com

12/13

-

ริมสวน

วิภาวดีรังสิต

ลาดยาว

จตุจักร

กทม.

2   5   3  0   1 

0 2555 6333

0 2555 5577

1

กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชนของ 
1) ทันตแพทย์เจ้าของคลินิก หรือ 
2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)

นางสาวยิ้ม  สยาม

ทันตแพทย์

30

ไทย

2   5   3  0   1   1   1  2   2   2   3  3   0

111

-

-

วิภาวดีรังสิต

ลาดยาว

จตุจักร

กทม.

2   5   3  0   1 

0 2555 6666

0 2555 6677

y.siam@gmail.com

ทันตแพทยศาสตร์

RSO-ML-XXXX-XXXXXX

ลายมือชื่อ นางสาวยิ้ม  สยาม



๓
๖.  ในกรณีท่ีใชทางการแพทย 

ชื่อแพทยผูรับผดิชอบ………..………….…………………………ตําแหนง………………………………อาย…ุ…..........…ป          

สญัชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                 บานเลขที่……......................... 

หมูที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............……....…..

อาํเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศพัท….......…............…

หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….....................................................................................… 

ชื่อสถานที่ทําการ…...………………………………………………………………………………….…........……….……….............… 

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่………………………………ออกให ณ วันที่……………….............…………............................... 

รายการเกี่ยวกับการฝกอบรมและประสบการณทางการใชรงัสีของแพทยผูใช........................…………………......................................... 

            ลายมือชื่อแพทยผรูับผิดชอบ (๑)  …………………….………………………….…..…… 

(กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเตมิได) 

๗.  ผูปฏิบัติงานรังสี   จํานวน................ คน  ดังตอไปนี้ 
 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อาย…ุ.....….......…ป          

สญัชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                 บานเลขที่……....................… 

หมูที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…

อาํเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศพัท….......…..........…...

หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….................................................................................……

คุณวุฒิ..........................................................……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 

ลาํดับที ่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจดัฝกอบรม หมายเหต ุ

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

ลายมือชื่อผูปฏิบตัิงานทางรังสี(๑)…………….......………….................…………… 

(กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเตมิได) 

๘. พรอมกับคาํขอน้ี  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลกัฐานตางๆ  ที่เกี่ยวของมาเพือ่ประกอบการพจิารณาดวยดังนี ้
กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 
� (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซึ่งมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 

 (กรณีเปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนาพาสปอรต และใบอนุญาตทาํงานของคนตางดาว) 

�    (๒)    หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหของทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอาํนาจ  และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ 

บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชน) 
�  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานหรือเจาหนาที่ของผู

มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

3

ตัวอย่างการกรอกคําขอรับใบอนุญาต ป.ส. 1ค

นางสาวยิ้ม  สยาม

ทันตแพทย์

30

ไทย

2   5   3  0   1   1   1  2   2   2   3  3   0

111

-

-

วิภาวดีรังสิต

ลาดยาว

จตุจักร

กทม.

2   5   3  0   1 

0 2555 6666

0 2555 6677

y.siam@gmail.com

คลินิกสาวสยามยิ้มสวย

ท. XXXX

3 เมษายน 2552

ลายมือชื่อ นางสาวยิ้ม  สยาม

(หากมี)

ระบุชื่อผู้ใช้เครื่อง X-ray และชื่อที่ระบุต้องตรงกับชื่อของผู้ใช้เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล (OSL)

ทันตแพทย์

วิภาวดีรังสิต

0 2555 6677

y.siam@gmail.com

2   5   3  0   1 

30

กทม.

ทันตแพทยศาสตร์

0 2555 6666

2   5   3  0   1   1   1  2   2   2   3  3   0

-

จตุจักร

111

นางสาวยิ้ม  สยาม

-

ลาดยาว

ไทย

RSO-ML-XXXX-XXXXXX

ลายมือชื่อ นางสาวยิ้ม  สยาม

✔︎

✔︎

กรณีให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตแทนตนเอง

ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีคนที่ 2 - 3 ให้แสดงรายละเอียดในเอกสารแนบ



 ๔
�  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกําหนด)  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหของทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอาํนาจ 
หมายเหต ุ หนังสือมอบอํานาจของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมตองติดอากรแสตมปตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร 
 

 กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เชน  หางหุนสวนจํากัด   บริษัทจํากัด  เปนตน) 
�  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิุคคล (กรณีเปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนา

พาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

�  (๒)  หนังสอืมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหของทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอาํนาจ   และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ 

บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   
� (๓) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  หรือสําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณฑสนธิ   และหนังสือ

รับรองจากกระทรวงพาณิชย 
 

เอกสารและหลักฐานตางๆ ดังตอไปน้ี 
�  (๑) รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  เฉพาะที่ขอ

อนุญาตฯ ครั้งแรก หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

�  (๑.๑)  สําเนาใบประกาศนียบัตรดานการปองกันอันตรายจากรังสีของผูรับผิดชอบทางเทคนิคเก่ียวกับรังสี หรือวุฒิ
การศึกษาที่สามารถรับผิดชอบตามชนิดเคร่ืองกําเนิดรังสีน้ัน  หรือวุฒิบัตรดานรังสี  พรอมเอกสารสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให 

�  (๑.๒)  สําเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทยผูรับผิดชอบในกรณีใชรังสีกับผูปวยโดยตรง 

�  (๑.๓)  แผนที่ตั้งหนวยงาน  แสดงรายละเอียด เลขที่ตั้ง ถนน ตําบล อําเภอ และจังหวัดที่ชัดเจน 

�  (๑.๔)  แผนผังอาคาร หอง  และบริเวณขางเคียง  ที่ติดตั้ง  ที่เก็บ  หรือใชงานเครื่องกําเนิดรังสี  
�  (๑.๕)  เอกสารแสดงรายการของเครื่องกําเนิดรังสี (Specification)  เชน กําลัง/พลังงานสูงสดุ รุน ลักษณะการใชงาน 

หมายเลขเครือ่ง  และชื่อผผูลิต   

�  (๑.๖)  สําเนาคูมือการปฏิบัตงิาน  แสดงรายละเอียดจดุมุงหมาย วิธีการ และขั้นตอนการผลติหรือการนําเครือ่งกําเนิด
รังสีมาใช 

�  (๑.๗)  เอกสารวิธีการที่เก่ียวของตามกําหนดในขอ ๘ ของกฎกระทรวงน้ี  เชน วิธีการปองกันอันตรายจากรังสี  และ
แผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตฉุุกเฉินทางรังสี  วิธีการตดิตั้ง  และระบบประกันคุณภาพการใชเครื่องกําเนิดรังสี 

�  (๑.๘)  สําเนาหลักฐานการครอบครอง หรือใชงาน อุปกรณบันทึกรังสีประจําตัวบุคคล 

�  (๑.๙)   สําเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกําเนิดรังสี   แสดงรายละเอียด 

ผลการตรวจวัดระดับรังสี  บริเวณที่ติดตั้งหรือบริเวณที่ปฏิบัติงานเปนประจํา และ คุณภาพของเครื่องกําเนิดรังสี  ซึ่งผลการตรวจสอบไม
เกิน 1 ป นับยอนหลังจากวันขออนุญาตฯ  

�  (๒)  รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  เฉพาะที่ขอ
ตออายุใบอนุญาตฯ  

�  (๒.๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิมทีเ่คยไดรับอนุญาตไว 

�  (๒.๒)  สําเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเคร่ืองกําเนิดรังสี     แสดงรายละเอียด    

ผลการตรวจวัดระดับรังสี  บริเวณที่ติดตั้งหรือบริเวณที่ปฏิบัติงานเปนประจํา และ คุณภาพของเครื่องกําเนิดรังสี  ซึ่งผลการตรวจสอบไม
เกิน 1 ป นับยอนหลังจากวันขออนุญาตฯ 

ตัวอย่างการกรอกคําขอรับใบอนุญาต ป.ส. 1ค

✔︎

✔︎

ใบรับรองวิชาชีพทันตแพทย์ หรือใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

สำเนาใบเสร็จการขอใช้เครื่องบันทึกรังสีประจำตัวบุคคล (OSL)

✔︎



 ๕
�  (๒.๓)   สําเนาเอกสารรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องสํารวจรังสี  
�  (๒.๔)  สําเนาผลประเมินการไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานรังสี   ยอนหลัง 12 เดือน   / สําเนาหลักฐานการครอบครอง 

หรือใชงาน เครื่องวัดรังสีประจําตัวบุคคล 

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

  
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมลูทีใ่หเปนจริง  และจะปฎิบัติตามวิธกีารท่ีไดนําเสนอไวทุกประการ 

       
ลายมือชือ่ผขูออนญุาต .................................................................... 

        (                    ) 
 
ลายมือชือ่ผขูออนญุาต .................................................................... 

        (                ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
๑.เอกสารประกอบคําขออนุญาตทุกฉบับตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองพรอมวันทีโ่ดยผูขออนญุาตหรือผรูับมอบอํานาจ 

พรอมประทับตราประจําหนวยงาน  

๒.โปรดใสเครื่องหมาย / ลงในชอง � หนาขอความที่ตองการ  หนาขอ ๘ 

ตัวอย่างการกรอกคําขอรับใบอนุญาต ป.ส. 1ค

นางสาวยิ้ม  สยาม

ลายมือชื่อ นางสาวยิ้ม  สยาม



ตารางที่ ๔.๑  รายละเอยีด (เฉพาะที่ระบไุด) ของเครือ่งกําเนดิรังสีทั้งหมดท่ีขออนุญาต 
 

ลําดับ ทะเบียน
อางอิง 

*รหัส 
ประเภท
เคร่ือง 

ผูผลิต รุน 
(Model) 

หมายเลข 
เครื่อง 
(Serial 

Number) 

ลักษณะการใชงาน 
(Fixes, 
Mobile, 

Portable, 
Stationary) 

กําลัง / พลังงานสูงสุด 

ช่ือหอง /สถานที่เก็บ
ติดตั้ง 

หรือใชงาน 

บริษัท 
ผูแทน 
จําหนาย 
(ท่ีอยู) 

กิโลโวลต 
(kV) 

เมกกะ 
อิเลคตรอนโวลต 

(MeV) 

มิลลิ
แอมแปร 

(mA) 

            
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                        

(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได) 

๖ 
ตัวอย่างการกรอกคําขอรับใบอนุญาต ป.ส. 1ค

1

-

04

รายละเอียดตามตารางหน้า 7 ข้อ 3

TROPHY

CXX

222

Fixes

70

-

8

รายละเอียดตรงตามใบ Certificate หรือ คู่มือการใช้เครื่อง x-ray (manual) และตรงกับผลตรวจสอบเครื่อง x-ray โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อคลิินิก

หากระบุได้



 
 
คําอธิบาย    การกรอกขอมลูในตารางที่ ๔.๑ รายละเอียด (เฉพาะที่ระบุได)  ของเครื่องกําเนดิรังสีท้ังหมดที่ขออนุญาต 
 

1. ลําดับ ใหระบุหมายเลขลาํดับเครื่องกําเนิดรังสีที่ยื่นคําขอ 

2. ทะเบียนอางอิง ใหระบุหมายเลข ID number (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก) 

3. รหัสประเภทการใชงาน ใหระบุหมายเลข 2 หลัก ตามทีต่รงกับการใชงานจริง 

01.  Security X-ray System                 02.   Industrial X-Ray  

03.  Research X-Ray                 04.  Medical Diagnostic X-Ray 

05.   Radiotherapy X-Ray                 06.   LINAC   

07.  Cyclotron           08.  Synchrotron         09  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................. 
4.  ผูผลิต ใหระบุชื่อผูผลิตเครื่องกําเนิดรังสีตามเอกสารกํากับเครื่องกําเนิดรังสี หรือ ตามปายตดิ

กํากับเครื่องกาํเนิดรังสี 
5. รุน ใหระบุรุนหรือรหัสสินคาตามเอกสารกํากับเครื่องกําเนิดรังส ี

6. หมายเลขเครื่องกําเนิดรังส ี ใหระบุหมายเลขหรือรหัสเครื่องกําเนิดรังสีตามเอกสารกาํกับเครื่องกําเนิดรังสี หรือ ตาม
ปายตดิกาํกับเครือ่งกําเนิดรังส ี

7. ลักษณะการใชงาน ใหระบุลักษณะการใชงานที่ยื่นคําขออนุญาต  ดังน้ี 

1. Fixes        หมายถึง  ลักษณะการใชงานตดิตั้งถาวร ไมมีการเคลือ่นยาย 

2. Mobile     หมายถึง  ลักษณะการใชงานแบบเคลื่อนยายได 

3. Portable     หมายถึง  ลักษณะการใชงานแบบหิ้วได 

4. Stationary     หมายถึง  ลักษณะการใชงานแบบติดตั้งประจําที่  
8. กําลัง / พลังงานสูงสุด  

      8.1  กิโลโวลต ใหระบุคากําลัง / พลังงานสูงสุดของเครื่องกําเนิดรังสีในหนวย กิโลโวลต 

      8.2  เมกกะอิเลคตรอนโวลต ใหระบุคากําลัง / พลังงานสูงสุดของเครื่องกําเนิดรังสีในหนวย  เมกกะอิเลคตรอนโวลต 

      8.3  มิลลิแอมแปร ใหระบุคากําลัง / พลังงานสูงสุดของเครื่องกําเนิดรังสีในหนวย  มิลลิแอมแปร 

9. ชื่อหอง/สถานที่เก็บติดตั้งหรือใชงาน ใหระบุชื่อหอง/สถานที่เก็บตดิตัง้หรือใชงาน 

10. บริษัทผูแทนจําหนาย (ที่อยู) ใหระบุชื่อ-ที่อยูของบริษัทผูแทนจําหนาย 

 
 

 

๗ 

ตัวอย่างการกรอกคําขอรับใบอนุญาต ป.ส. 1ค



ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี  
(เอกสารแนบตามข้อ 7) 

 
๗. ผู้ปฏิบัติงานรังสี จ านวน        3       คน ดังต่อไปนี้ 

ผู้ปฏิบัติงานรังสี คนที่ 1 
       (๑) ชื่อ       นางสาวยิ้ม  สยาม    ต าแหน่ง         ทันตแพทย์          อายุ   30 ปี 
สัญชาติ        ไทย  เลขประจ าตัวประชาชน         2530111222330         บ้านเลขท่ี      111          
หมู่ที ่     -    ตรอก/ซอย     -       ถนน       วิภาวดีรังสิต    ต าบล/แขวง   ลาดยาว  
อ าเภอ/เขต    จตุจักร จังหวัด  กทม.  รหัสไปรษณีย์     25301   หมายเลขโทรศัพท์       0 2555 6666  
หมายเลขโทรสาร      0 2555 6677       จดหมายอิเล็กทรอนิกส์      y.siam@gmail.com   
คุณวุฒิ                    ทันตแพทยศาสตร์     

     (๒) ประสบการณแ์ละการฝึกอบรม 
ล าดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้จัดฝึกอบรม หมายเหตุ 
     
     

     (๓) หมายเลขทะเบียน       RSO-ML-XXXX-XXXXXX   
 

ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสี          ลายมือชื่อ นางสาวยิ้ม สยาม   

ผู้ปฏิบัติงานรังสี คนที่ 2 
       (๑) ชื่อ       นายขาว  สม่ าเสมอ    ต าแหน่ง         ผู้ช่วยทันตแพทย์          อายุ   28 ปี 
สัญชาติ        ไทย  เลขประจ าตัวประชาชน         2532177777155         บ้านเลขท่ี      66          
หมู่ที ่     -    ตรอก/ซอย     -       ถนน       วิภาวดีรังสิต    ต าบล/แขวง   ลาดยาว  
อ าเภอ/เขต    จตุจักร จังหวัด  กทม.  รหัสไปรษณีย์     25301   หมายเลขโทรศัพท์       08 1111 1111  
หมายเลขโทรสาร             -                จดหมายอิเล็กทรอนิกส์         k.samomsamer@gmail.com  
คุณวุฒิ                    ปวส.บัญชี    

     (๒) ประสบการณแ์ละการฝึกอบรม 
ล าดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้จัดฝึกอบรม หมายเหตุ 
     
     

     (๓) หมายเลขทะเบียน       RSO-LL-XXXX-XXXXXX   
 

ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสี          ลายมือชื่อ นายขาว  สม่ าเสมอ   

ตัวอย่างการกรอกคําขอรับใบอนุญาต ป.ส. 1ค

ตัวอย่างเอกสารแนบข้อ 7  
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี



ผู้ปฏิบัติงานรังสี คนที่ 3 
       (๑) ชื่อ       นางสบาย  ใจสุข      ต าแหน่ง         ผู้ช่วยทันตแพทย์          อายุ   45 ปี 
สัญชาติ        ไทย  เลขประจ าตัวประชาชน         2532188888155         บ้านเลขท่ี      22/33         
หมู่ที ่     -    ตรอก/ซอย     -       ถนน       วิภาวดีรังสิต    ต าบล/แขวง   ลาดยาว  
อ าเภอ/เขต    จตุจักร จังหวัด  กทม.  รหัสไปรษณีย์     25301   หมายเลขโทรศัพท์       08 2121 1111  
หมายเลขโทรสาร             -                จดหมายอิเล็กทรอนิกส์         k.samomsamer@gmail.com  
คุณวุฒิ                    ปวส.คอมพิวเตอร์    

     (๒) ประสบการณแ์ละการฝึกอบรม 
ล าดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้จัดฝึกอบรม หมายเหตุ 
     
     

     (๓) หมายเลขทะเบียน       RSO-LL-XXXX-XXXXXX   
 

ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสี          ลายมือชื่อ นางสบาย  ใจสุข   
 

ตัวอย่างการกรอกคําขอรับใบอนุญาต ป.ส. 1ค

ตัวอย่างเอกสารแนบข้อ 7  
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี



 
!

เอกสารประกอบลำดับที่ 1 สำเนาบัตรประชาชน



                     

   ป.ส. ๐๑ม 
   

          
 

   หนังสือมอบอาํนาจ 
สาํนกังานปรมาณูเพื2อสนัติ 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

                         วนัที2..........เดือน..................... พทุธศกัราช.............. 
   ขา้พเจา้................................................................................................................................. 
อยูบ่า้นเลขที2.........................ถนน.................................ซอย..............................ใกลเ้คียง............................... 
แขวง/ตาํบล.............................เขต/อาํเภอ............................จงัหวดั............................โทร............................ 
                   ขอมอบอาํนาจให.้................................................................................................................                                                
อยูบ่า้นเลขที2.........................ถนน................................ ซอย...….…..................ใกลเ้คียง............................... 
แขวง/ตาํบล............................ เขต/อาํเภอ............................จงัหวดั............................โทร.............................. 

 เป็นผูแ้ทนขา้พเจา้ในการดาํเนินการขอรับใบอนุญาต.........................................................  
………………………………………………………………………………….โดยใหมี้อาํนาจยื2นแบบคาํขอ
ใบอนุญาต  รับใบอนุญาต  ลงลายมือชื2อในเอกสารที2เกี2ยวขอ้งในการขอรับใบอนุญาต  ตลอดจนดาํเนินการอื2น
ใดอนัเกี2ยวขอ้งในการขอรับใบอนุญาต  และสามารถมอบอาํนาจแต่งตัSงตวัแทนช่วงในการดาํเนินการเหล่านีSดว้ย 

การใดที2ผูรั้บมอบอาํนาจไดก้ระทาํไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอาํนาจขา้งตน้   
ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนัเสมือนขา้พเจา้กระทาํดว้ยตนเองทุกประการ เพื2อเป็นพยานหลกัฐานจึงไดล้งลายมือชื2อไว้
ต่อหนา้พยาน 

ลงชื2อ………………………………………….…ผูม้อบอาํนาจ 
                                                            (                                                                 ) 

ลงชื2อ…. .…… .….………………………………ผูรั้บมอบอาํนาจ 

                                           (                                                                ) 
ลงชื2อ…………………………………………….พยาน 

                                           (                                                                ) 
ลงชื2อ…………………………………………….พยาน 

                                            (                                                                ) 
 
 

    หมายเหตุ ๑.ในกรณีผูม้อบอาํนาจเป็นนิติบุคคลที2ตอ้งมีผูท้าํการแทนมากกวา่หนึ2งคนลงลายมือชื2อและประทบัตรา
สาํคญัจึงจะมีอาํนาจกระทาํการผกูพนันิติบุคคลนัSน  นิติบุคคลอาจมอบอาํนาจใหผู้ท้าํการแทนคนหนึ2งคนใดดาํเนินการขอรับ
ใบอนุญาตตามที2กาํหนดในกฎกระทรวงกาํหนดเงื2อนไข  วธีิการขอรับใบอนุญาต และการดาํเนินการเกี2ยวกบัวสัดุนิวเคลียร์
พเิศษ  วสัดุตน้กาํลงั วสัดุพลอยได ้ หรือพลงังานปรมาณู  พ.ศ. ๒๕๕๐   
   ๒.ในกรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบุคคลตามมาตรา  ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากรจะไดรั้บยกเวน้ค่าอากร
แสตมป์ 

อากร 
แสตมป์ 

นางสาวยิ้ม  สยาม

111

-

วิภาวดีรังสิต

ลาดยาว

จตุจักร

กทม.

0 2555 6666

นายกอไก่  ขอไข่

104

-

พหลโยธิน

ลาดยาว

จตุจักร

กทม.

0 2555 6666

16

มกราคม

2560

ผลิต มีไว้ในครอบครอง

หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี

นางสาวยิ้ม  สยาม

ลายมือชื่อ นางสาวยิ้ม  สยาม

นายกอไก่  ขอไข่

ลายมือชื่อ นายกอไก่  ขอไข่

นายใจดี สุดสุด

ลายมือชื่อ นายใจดี  สุดสุด

นางสาวขาวนวล  ชวนมอง

ลายมือชื่อ นางสาวขาวนวล  ชวนมอง

30 บาท

หนังสือมอบอำนาจ
พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
1) ผู้มอบอำนาจ
2) ผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารประกอบลำดับที่ 2
หนังสือมอบอำนาจ



นางสาวยิ้ม  สยาม

x - 000xxx/1

เอกสารประกอบลำดับที่ 3
สำเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เอกสารประกอบลำดับที่ 3
สำเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เอกสารประกอบลำดับที่ 3
สำเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เอกสารประกอบลำดับที่ 3
สำเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เอกสารประกอบลำดับที่ 3
สำเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เอกสารประกอบลำดับที่ 3
สำเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เอกสารประกอบลำดับที่ 3
สำเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เอกสารประกอบลำดับที่ 3
สำเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เอกสารประกอบลำดับที่ 3
สำเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เอกสารประกอบลำดับที่ 3
สำเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เอกสารประกอบลำดับที่ 3
สำเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เอกสารประกอบลำดับที่ 3
สำเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เอกสารประกอบลำดับที่ 3
สำเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เอกสารประกอบลำดับที่ 3
สำเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เอกสารประกอบลำดับที่ 3
สำเนาใบรับรอง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)

ได้ผ่านการรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

Has Successfully Qualified to be a Radiation Safety Officer

ระดับกลาง (วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี)



ทันตแพทย์หญิงยิ้ม  สยาม

ท. XXXX

18

เมษายน

2554

เอกสารประกอบลำดับที่ 4
สำเนาใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เอกสารประกอบลำดับที่ 3
สำเนาใบรับรอง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)



เอกสารประกอบลำดับที่ 5
แผนที่ตั้งหน่วยงาน (เป็นภาพวาดได้)

◉ คลินิกสาวสยามยิ้มสวย



  
!

เอกสารประกอบลำดับที่ 6
แผนผังอาคาร ห้อง ที่ติดตั้ง เก็บ หรือใช้งาน
เครื่อง x-ray (เป็นภาพวาดได้)



เอกสารประกอบลำดับที่ 7 (ต.ย. 1)
เอกสารแสดงรายการเครื่อง x-ray



เอกสารประกอบลำดับที่ 7 (ต.ย. 1)
เอกสารแสดงรายการเครื่อง x-ray



เอกสารประกอบลำดับที่ 7 (ต.ย. 1)
เอกสารแสดงรายการเครื่อง x-ray



เอกสารประกอบลำดับที่ 7 (ต.ย. 1)
เอกสารแสดงรายการเครื่อง x-ray



เอกสารประกอบลำดับที่ 7 (ต.ย. 1)
เอกสารแสดงรายการเครื่อง x-ray



เอกสารประกอบลำดับที่ 7 (ต.ย. 1)
เอกสารแสดงรายการเครื่อง x-ray



เอกสารประกอบลำดับที่ 7 (ต.ย. 1)
เอกสารแสดงรายการเครื่อง x-ray



เอกสารประกอบลำดับที่ 7 (ต.ย. 1)
เอกสารแสดงรายการเครื่อง x-ray



เอกสารประกอบลำดับที่ 7 (ต.ย. 1)
เอกสารแสดงรายการเครื่อง x-ray



เอกสารประกอบลำดับที่ 7 (ต.ย. 2)
เอกสารแสดงรายการเครื่อง x-ray



เอกสารประกอบลำดับที่ 7 (ต.ย. 2)
เอกสารแสดงรายการเครื่อง x-ray



เอกสารประกอบลำดับที่ 8
มาตรการการป้องกันอันตรายจากรังสี



เอกสารประกอบลำดับที่ 8
มาตรการการป้องกันอันตรายจากรังสี



เอกสารประกอบลำดับที่ 8
มาตรการการป้องกันอันตรายจากรังสี



เอกสารประกอบลำดับที่ 9
สำเนาใบเสร็จการขอใช้เครื่องบันทึกรังสีประจำตัวบุคคล (OSL)

ผู้อำนวยการคลินิกสาวสยามยิ้มสวย



คลินิกสาวสยามยิ้มสวย

12/13 ซอยริมสวน ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจุตจักร กทม. 25301

เอกสารประกอบลำดับที่ 9
สำเนาใบเสร็จการขอใช้เครื่องบันทึกรังสีประจำตัวบุคคล (OSL)



เอกสารประกอบลำดับที่ 9
สำเนาใบเสร็จการขอใช้เครื่องบันทึกรังสีประจำตัวบุคคล (OSL)

นางสาวยิ้ม  สยาม

12/13 ซอยริมสวน ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจุตจักร กทม. 25301

25  ธันวาคม 2559 ถึง 24 มีนาคม 2560

เมษายน 2560

      XXXXXXX                     นางสาวยิ้ม  สยาม

คลินิกสาวสยามยิ้มสวย



คลินิกสาวสยามยิ้มสวย

12/13 ซอยริมสวน ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจุตจักร กทม. 25301

22 พฤศจิกายน  2559

25 ธันวาคม  2559

CXX

222

เอกสารประกอบลำดับที่ 10
ผลตรวจสอบเครื่อง x-ray



คลินิกสาวสยามยิ้มสวย

12/13 ซอยริมสวน ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจุตจักร กทม. 25301

CXX

222

เอกสารประกอบลำดับที่ 10
ผลตรวจสอบเครื่อง x-ray



CXX

222

เอกสารประกอบลำดับที่ 10
ผลตรวจสอบเครื่อง x-ray



CXX

222

เอกสารประกอบลำดับที่ 10
ผลตรวจสอบเครื่อง x-ray




