
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต 

เพญ็นภา กญัชนะ 
ส านกัก ากบัดูแลความปลอดภยัทางรังสี 
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ประเภทการใช้ประโยชน์ วสัดุกมัมนัตรังสี เคร่ืองก าเนิดรังสี 
ใบอนุญาต (ฉบับ) 

(ความแรงรังสี : GBq) 
ใบอนุญาต (ฉบับ) 
(จ านวน: เคร่ือง) 

ทางการแพทย์ 160 
(9,874,873) 

1820 
(2461) 

ทางอุตสาหกรรม 452 
(305,567,033) 

943 
(1352) 

ทางการศึกษาวจิัย 354 
(180,197) 

8 
(11) 

ระบบความปลอดภัย - 30 
(212) 

อืน่ๆ 150 
(3.8) 

- 

รวมทั้งส้ิน 1116 
(322,109,372) 

2801 
(4036) 

สถิติการออกใบอนุญาตประจ าปี 2558 
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• ค าขออนุญาตผลิตวสัดุกมัมนัตรังสี 
• ค าขออนุญาตมีไวใ้นครอบครอง หรือใชว้สัดุกมัมนัตรังสี 
• ค าขออนุญาตน าเขา้ ส่งออก น าผา่น วสัดุกมัมนัตรังสี  
• ค าขออนุญาตท าเคร่ืองก าเนิดรังสี 
• ค าขออนุญาตมีไวใ้นครอบครอง หรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสี 
• ค าขออนุญาตน าเขา้ ส่งออก เคร่ืองก าเนิดรังสี 

ประเภทค าขออนุญาต 
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การยืน่ค าขอรับใบอนุญาต 

• ยืน่ค  าขออนุญาตดว้ยตนเอง 
• ยืน่ค  าขออนุญาตทางไปรษณีย ์
• ยืน่ค  าขออนุญาตผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 

 

ช่องทางการยืน่ค าขออนุญาต 
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รูปภาพแสดงขั้นตอนการยืน่ค  าขออนุญาตดว้ยตนเอง 5 



1. ผูย้ืน่ขออนุญาตดาวน์โหลดแบบค าขออนุญาตท่ีเวบ็ไซตส์ านกังานปรมาณูเพื่อสันติ 
http://www.oap.go.th หรือสามารถขอรับแบบค าขออนุญาตไดท่ี้ส านกังานปรมาณูเพื่อ
สันติ 
2. กรอกค าขออนุญาตพร้อมแนบเอกสารประกอบใหค้รบถว้น รายละเอียดตามแนบ
ทา้ยค าขออนุญาต หากมีขอ้สงสัยสามารถโทรสอบถามไดท่ี้                                                     
เบอร์โทรศพัท ์02-5967600 ต่อ 1121, 1511, 1517 
3. ยืน่ค  าขออนุญาตท่ีส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ เลขท่ี 16 แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900 ท่ีหอ้ง one stop service วนัและเวลาราชการ 

 
 

ยืน่ค  าขออนุญาตดว้ยตนเอง 
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4. เจา้หนา้ท่ีส านกังานปรมาณูเพื่อสันติตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร   ค  าขอ
อนุญาต และออกเลขรับค าขออนุญาตพร้อมแจง้ผลการตรวจสอบเอกสารใหก้บัผูย้ืน่ค  า
ขออนุญาตทราบ 
หมายเหตุ หากครบถว้นจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป แต่หากไม่ครบถว้นเจา้หนา้ท่ี
แจง้ใหห้น่วยงานส่งเอกสารเพ่ิมเติมตามก าหนด 
 

5. พิจารณาออกใบอนุญาตตามขั้นตอน ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นคู่มือประชาชน         
ตาม พ.ร.บ. อ  านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
6. ออกใบอนุญาต 
หน่วยงานสามารถมารับไดด้ว้ยตนเอง หรือส่งใหท้างไปรษณีย ์
 

ยืน่ค  าขออนุญาตดว้ยตนเอง(ต่อ) 
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การยืน่ค าขอรับใบอนุญาต 

• ยืน่ค  าขออนุญาตดว้ยตนเอง 
• ยืน่ค  าขออนุญาตทางไปรษณีย ์
• ยืน่ค  าขออนุญาตผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 

 

ช่องทางการยืน่ค าขออนุญาต 
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รูปภาพแสดงขั้นตอนการยืน่ค  าขออนุญาตทางไปรษณีย ์ 9 



1. ผูย้ืน่ขออนุญาตดาวน์โหลดแบบค าขออนุญาตท่ีเวบ็ไซตส์ านกังานปรมาณูเพื่อสันติ 
http://www.oap.go.th หรือสามารถขอรับแบบค าขออนุญาตไดท่ี้ส านกังานปรมาณูเพื่อ
สันติ 
2. กรอกค าขออนุญาตพร้อมแนบเอกสารประกอบใหค้รบถว้น รายละเอียดตามแนบ
ทา้ยค าขออนุญาต หากมีขอ้สงสัยสามารถโทรสอบถามไดท่ี้           
เบอร์โทรศพัท ์02-5967600 ต่อ 1121, 1511, 1517 
3. ส่งไปรษณียจ่์าหนา้ซองถึงส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ เลขท่ี 16 แขวงลาดยาว   
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 (ยืน่ค  าขออนุญาต) 
 

ยืน่ค  าขออนุญาตทางไปรษณีย ์
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4. เจา้หนา้ท่ีส านกังานปรมาณูเพื่อสันติตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร   ค  าขอ
อนุญาต และออกเลขรับค าขออนุญาตพร้อมแจง้ผลการตรวจสอบเอกสารใหก้บัผูย้ืน่ค  า
ขออนุญาตทราบ 
หมายเหตุ หากครบถว้นจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป แต่หากไม่ครบถว้นเจา้หนา้ท่ี
แจง้ใหห้น่วยงานส่งเอกสารเพ่ิมเติมตามก าหนด 
5. พิจารณาออกใบอนุญาตตามขั้นตอน ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นคู่มือประชาชน         
ตาม พ.ร.บ. อ  านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
6. ออกใบอนุญาต 
หน่วยงานสามารถมารับไดด้ว้ยตนเอง หรือส่งใหท้างไปรษณีย ์
 
  

ยืน่ค  าขออนุญาตทางไปรษณีย(์ต่อ) 
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การยืน่ค าขอรับใบอนุญาต 

• ยืน่ค  าขออนุญาตดว้ยตนเอง 
• ยืน่ค  าขออนุญาตทางไปรษณีย ์
• ยืน่ค  าขออนุญาตผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 

 

ช่องทางการยืน่ค าขออนุญาต 
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รูปภาพแสดงขั้นตอนการยืน่ค  าขออนุญาตผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 13 



1. ผูข้ออนุญาตกรอกขอ้มูลเพ่ือขอใชสิ้ทธ์ิในการยืน่ขออนุญาตทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-
license) ส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ แลว้พิมพแ์บบค าขอใชสิ้ทธ์ิพร้อมแนบเอกสาร
ประกอบตามท่ีก าหนด 
2. ส่งแบบค าขอใชสิ้ทธ์ิดว้ยตนเองหรือส่งไปรษณียจ่์าหนา้ซองถึงส านกังานปรมาณู
เพื่อสันติ เลขท่ี 16 แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  
3. เจา้หนา้ท่ีส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติตรวจสอบความถกูตอ้งของค าขอใชสิ้ทธ์ิในการ
ยืน่ขออนุญาตทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
หากครบถว้นจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หากไม่ครบถว้นจะแจง้ใหห้น่วยงานส่ง
เอกสารเพ่ิมเติม 
 

ยืน่ค  าขออนุญาตผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
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4. ส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติส่ง username และ password ใหก้บัผูข้อใชสิ้ทธ์ิในการ
ยืน่ขออนุญาตทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
5. ผูข้ออนุญาตยืน่ขออนุญาตทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-license) ส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ 
ตามประเภทค าขออนุญาตท่ีตอ้งการพร้อมแนบเอกสารประกอบผา่นทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมด 
6. พิจารณาออกใบอนุญาตตามขั้นตอน 
 

 หมายเหตุ หลงัจากขอใชสิ้ทธ์ิในการยืน่ขออนุญาตทางอิเลก็ทรอนิกส์คร้ังแรกแลว้  
ในคร้ังต่อไปผูข้ออนุญาตสามารถยืน่ค  าขออนุญาตทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-license) 
ส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติไดเ้ลย โดยเอกสารประกอบถา้ไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ 
สามารถใชเ้อกสารชุดเดิมได ้ซ่ึงสะดวกต่อผูย้ืน่ขออนุญาต 
 

ยืน่ค  าขออนุญาตผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์(ต่อ) 
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ศกัยภาพทางเทคนิค 

• สถานท่ีจดัเกบ็หรือสถานท่ีประกอบกิจการ 
• เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช ้
•  เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี 
• แผนป้องกนัอนัตรายจากรังสี 
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1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรอืน่ที่ทางราชการออกให้ซ่ึงมีเลขประจ าตัว
ประชาชน ๑๓ หลกั (กรณีเป็นชาวต่างประเทศใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ต และใบอนุญาต
ท างานของคนต่างดา้ว) 
2. หนังสือมอบอ านาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติก าหนด)  ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหข้องทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ  และหนงัสือมอบอ านาจตอ้งติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ บาท เม่ือมอบอ านาจ
ใหก้ระท าการแทนมากกวา่ ๑ อยา่ง   
 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมันตรังสี 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
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1. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน    ส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการหรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
2. หนังสือมอบอ านาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติก าหนด)  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหข้องทั้งผูม้อบอ านาจ
และผูรั้บมอบอ านาจ 
หมายเหตุ  หนงัสือมอบอ านาจของส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจไม่ตอ้งติดอากร
แสตมป์ตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร 
 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล (ประเภทส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกจิหรือองค์การมหาชน)  

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 
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1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ต และใบอนุญาตท างานของคนต่างดา้ว) 
2. หนังสือมอบอ านาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ที่ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติก าหนด)  ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหข้องทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ   และหนงัสือมอบอ านาจตอ้งติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ บาท เม่ือมอบ
อ านาจใหก้ระท าการแทนมากกวา่ ๑ อยา่ง   
 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล (ประเภทเอกชน  เช่น  ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั   บริษัทจ ากดั  เป็นต้น) 
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3. ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  หรือส าเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนงัสือบริคณฑส์นธิ   และหนงัสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย ์
 
 
  
 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล (ประเภทเอกชน  เช่น  ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั   บริษัทจ ากดั  เป็นต้น) 
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1. ส าเนาใบประกาศนียบัตรด้านการป้องกนัอนัตรายจากรังสีของผู้รับผดิชอบทางเทคนิค
เกีย่วกับรังสี) หรือปริญญาบัตรตามวุฒิที่สามารถรับผดิชอบวสัดุกมัมันตรังสีน้ัน  หรือ
วุฒิบัตรด้านรังสี  พร้อมเอกสารส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการ
ออกให ้
2. ส าเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทยผ์ูรั้บผดิชอบในกรณีใชรั้งสีกบัผูป่้วยโดยตรง 
3. แผนที่ตั้งหน่วยงาน  แสดงรายละเอียด เลขท่ีตั้ง ถนน ต าบล อ าเภอ และจงัหวดัท่ีชดัเจน 
4. แผนผงัอาคาร ห้อง  และบริเวณข้างเคยีง  ท่ีผลิต ท่ีติดตั้ง  ท่ีเกบ็  หรือใชง้านวสัดุ
กมัมนัตรังสี 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณขีออนุญาตฯ คร้ังแรก หรือกรณทีีมี่การเปลีย่นแปลง 
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5. ส าเนาเอกสารก ากบัวสัดุกมัมันตรังสี (Source certificate)  แสดงรายละเอียด  ช่ือธาตุ  เลข
มวล ค่ากมัมนัตภาพ รูปร่าง ลกัษณะ หมายเลขก ากบั ช่ือผูผ้ลิต  วนัท่ีผลิต  และอายกุารใชง้าน 
6. ส าเนาคู่มือการปฏิบัติงาน  แสดงรายละเอียดจุดมุ่งหมาย วธีิการ และขั้นตอนการผลิตหรือ
การน าวสัดุกมัมนัตรังสีมาใช ้
7. เอกสารวธีิการที่เกีย่วข้อง  เช่น วธีิการป้องกนัอนัตรายจากรังสี  แผนปฏิบติักรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี  วธีิการจดัการ/ส่งคืนกากกมัมนัตรังสี   และวธีิการขนส่งวสัดุกมัมนัตรังสี  
เป็นตน้  

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณขีออนุญาตฯ คร้ังแรก หรือกรณทีีมี่การเปลีย่นแปลง 
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8. ส าเนาหลกัฐานการครอบครอง หรือใช้งานอุปกรณ์บันทึกรังสีประจ าตัวบุคคล ทั้งน้ี ติดต่อ
ขอรับบริการไดท่ี้ศูนยบ์ริการเทคโนโลยนิีวเคลียร์ สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน) (สทน.) โทรศพัท ์๐-๒๕๗๙-๕๒๓๐ ต่อ ๒๒๑๘ หรือกองรังสีและ
เคร่ืองมือแพทย ์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์โทรศพัท ์๐-๒๙๕๑-๐๐๐๐ 
9. ส าเนาเอกสารการครอบครองเคร่ืองส ารวจรังสี  

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณขีออนุญาตฯ คร้ังแรก หรือกรณทีีมี่การเปลีย่นแปลง 
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1. ส าเนาใบอนุญาตเดิมท่ีเคยไดรั้บอนุญาตไว ้
2. ส าเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี (โดยผูรั้บผดิชอบด าเนินการ
ทางเทคนิคเก่ียวกบัรังสี) แสดงรายละเอียด ผลการตรวจวดัระดบัรังสี  การเปรอะเป้ือนทางรังสี  
และการร่ัวไหลของวสัดุกมัมนัตรังสี  และสภาพการท างานของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวสัดุกมัมนัตรังสี 
3. ส าเนาเอกสารรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเคร่ืองส ารวจรังสี ทั้งน้ีสามารถรับบริการ
ปรับเทียบมาตรฐานเป็นประจ าทุกปีไดท่ี้ ส านกัสนบัสนุนการก ากบัดูแลความปลอดภยัจาก
พลงังานปรมาณู (สส.) ส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศพัท ์๐-๒๕๖๒-๐๐๙๖ หรือกองรังสีและ
เคร่ืองมือแพทย ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์โทรศพัท ์๐-๒๙๕๑-๐๐๐๐ และ สถาบนัเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) (สทน.) โทรศพัท ์๐-๒๕๗๙-๕๒๓๐ 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมนัตรังสี(ต่อ) 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณขีอต่ออายุใบอนุญาตฯ  
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4. ส าเนาผลประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานรังสี    ย้อนหลงั 12 เดอืน  
5. อ่ืนๆ........................................ 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตผลติ มไีว้ในครอบครอง 
 หรือใช้วสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณขีอต่ออายุใบอนุญาตฯ(ต่อ)  
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1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรอืน่ที่ทางราชการออกให้ซ่ึงมีเลขประจ าตัว
ประชาชน ๑๓ หลกั (กรณีเป็นชาวต่างประเทศใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ต และใบอนุญาต
ท างานของคนต่างดา้ว) 
2. หนังสือมอบอ านาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีส านักงานปรมาณูเพือ่สันติก าหนด)  ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหข้องทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ  และหนงัสือมอบอ านาจตอ้งติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ บาท เม่ือมอบอ านาจ
ใหก้ระท าการแทนมากกวา่ ๑ อยา่ง   
 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือ
น าผ่านวสัดุกมัมันตรังสี 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
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1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
2. หนังสือมอบอ านาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ที่ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติก าหนด)  ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหข้องทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ 
หมายเหตุ  หนงัสือมอบอ านาจของส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ตาม
มาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร 
 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล(ประเภทส่วนราชการหรือ
รัฐวสิาหกจิหรือองค์การมหาชน)  

เอกสารประกอบค าขออนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือ
น าผ่านวสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 
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1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ต และใบอนุญาตท างานของคนต่างดา้ว) 
2. หนังสือมอบอ านาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ที่ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติก าหนด)  ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหข้องทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ   และหนงัสือมอบอ านาจตอ้งติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ บาท เม่ือมอบ
อ านาจใหก้ระท าการแทนมากกวา่ ๑ อยา่ง   
 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เช่น  ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั   บริษัทจ ากดั  เป็นต้น) 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือ
น าผ่านวสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 
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3. ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  หรือส าเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนงัสือบริคณฑส์นธิ   และหนงัสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย ์
 
 
  
 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เช่น  ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั   บริษัทจ ากดั  เป็นต้น) (ต่อ) 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือ
น าผ่านวสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 

29 



1. ส าเนาใบอนุญาตมไีว้ครอบครอง  หรือใช้  ซ่ึงวสัดุกมัมนัตรังสี ของผูข้ออนุญาต 
2. ส าเนาเอกสารการส่ังซ้ือหรือสัญญาซ้ือขาย  ซ่ึงวสัดุกมัมนัตรังสี 
3. ส าเนาเอกสารก ากบัวสัดุกมัมนัตรังสี (Source certificate) 
4. ส าเนาเอกสารใบรับรองการออกแบบหีบห่อ (Certificate for package design)  เฉพาะ
หีบห่อแบบ  B(U) , แบบ  B(M), และแบบ  C 
5. ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารยนืยนั  หรือบนัทึกข้อตกลง  การมไีว้ครอบครองหรือใช้  
หรือน าเข้า  ซ่ึงวสัดุกมัมนัตรังสีจากประเทศปลายทาง  เฉพาะกรณีขออนุญาต  น าหรือ
ส่งออกนอกราชอาณาจกัร  ซ่ึงวสัดุกมัมนัตรังสี 
 
  
 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือ
น าผ่านวสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 
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6. ส าเนาเอกสารรับรองความปลอดภัยทางรังสีส าหรับการขนส่ง  เฉพาะกรณีขออนุญาต น า
หรือส่งออกนอกราชอาณาจกัร  ซ่ึงวสัดุกมัมันตรังสี 

7. เอกสารแสดงปริมาณของวสัดุกมัมันตรังสีที่มีไว้ในครอบครอง ณ ปัจจุบัน  วา่มีการเพิ่ม
หรือลดลงหรือคงเหลือเท่าใด 
8. รายละเอยีดแผนผงัเส้นทางการขนส่งภายในประเทศ  ผู้ควบคุมการขนส่ง  และรายละเอยีด
พาหนะขนส่ง 
9. อืน่ๆ    (โปรดระบ)ุ……………………………………………………………………… 
  
 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือ
น าผ่านวสัดุกมัมันตรังสี(ต่อ) 
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1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรอืน่ที่ทางราชการออกให้ซ่ึงมีเลขประจ าตัว
ประชาชน ๑๓ หลกั (กรณีเป็นชาวต่างประเทศใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ต และใบอนุญาต
ท างานของคนต่างดา้ว) 
2. หนังสือมอบอ านาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ทีส่ านักงานปรมาณูเพือ่สันติก าหนด)  ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหข้องทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ  และหนงัสือมอบอ านาจตอ้งติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ บาท เม่ือมอบอ านาจ
ใหก้ระท าการแทนมากกวา่ ๑ อยา่ง   

เอกสารประกอบค าขออนุญาตท า มีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
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1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
2. หนังสือมอบอ านาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ที่ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติก าหนด)  ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหข้องทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ 
หมายเหตุ  หนงัสือมอบอ านาจของส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ตาม
มาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร 
 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล(ประเภทส่วนราชการหรือ
รัฐวสิาหกจิหรือองค์การมหาชน)  

เอกสารประกอบค าขออนุญาตท า มีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี (ต่อ) 
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1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ต และใบอนุญาตท างานของคนต่างดา้ว) 
2. หนังสือมอบอ านาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ที่ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติก าหนด)  ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหข้องทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ   และหนงัสือมอบอ านาจตอ้งติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ บาท เม่ือมอบ
อ านาจใหก้ระท าการแทนมากกวา่ ๑ อยา่ง   
 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตท า มีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี (ต่อ) 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เช่น  ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั   บริษัทจ ากดั  เป็นต้น) 
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3. ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  หรือส าเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนงัสือบริคณฑส์นธิ   และหนงัสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย ์
 
 
  
 

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เช่น  ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั   บริษัทจ ากดั  เป็นต้น) (ต่อ) 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตท า มีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี (ต่อ) 
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1. ส าเนาใบประกาศนียบัตรด้านการป้องกนัอนัตรายจากรังสีของผู้รับผดิชอบด าเนินการทาง
เทคนิคเกีย่วกบัรังสี หรือวุฒิการศึกษาที่สามารถรับผดิชอบตามชนิดเคร่ืองก าเนิดรังสีน้ัน 
หรือวุฒิบัตรด้านรังสี พร้อมเอกสารส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการ
ออกให ้
2. ส าเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทยผ์ูรั้บผดิชอบในกรณีใชรั้งสีกบัผูป่้วยโดยตรง 
3. แผนที่ตั้งหน่วยงาน  แสดงรายละเอียด เลขท่ีตั้ง ถนน ต าบล อ าเภอ และจงัหวดัท่ีชดัเจน 
4. แผนผงัอาคาร ห้อง  และบริเวณข้างเคยีง  ท่ีติดตั้ง  ท่ีเกบ็  หรือใชง้านเคร่ืองก าเนิดรังสี  
 
  

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณขีออนุญาตฯ คร้ังแรกหรือมีการเปลีย่นแปลงแก้ไข 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตท า มีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี (ต่อ) 

36 



5. เอกสารแสดงรายการของเคร่ืองก าเนิดรังสี (Specification) เช่น ก าลงั/พลงังานสูงสุด รุ่น 
ลกัษณะการใชง้าน หมายเลขเคร่ือง  และช่ือผูผ้ลิต  
6. ส าเนาคู่มือการปฏิบัติงาน  แสดงรายละเอียดจุดมุ่งหมาย วธีิการ และขั้นตอนการท าหรือ
การน าเคร่ืองก าเนิดรังสีมาใช ้
7. เอกสารวธีิการที่เกีย่วข้อง เช่น วธีิการป้องกนัอนัตรายจากรังสี  และแผนปฏิบติักรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินทางรังสี  วธีิการติดตั้ง  และระบบประกนัคุณภาพการใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสี 
  
 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตท า มีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี (ต่อ) 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณขีออนุญาตฯ คร้ังแรกหรือมีการเปลีย่นแปลงแก้ไข 
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8. ส าเนาหลกัฐานการครอบครอง หรือใช้งาน อุปกรณ์บันทึกรังสีประจ าตัวบุคคล 

9. ส าเนาเอกสารการครอบครองเคร่ืองส ารวจรังสี เฉพาะเคร่ืองก าเนิดรังสีประเภท 1 
10. ส าเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเคร่ืองก าเนิดรังสี 
แสดงรายละเอียด ผลการตรวจวดัระดบัรังสี บริเวณท่ีติดตั้งหรือบริเวณท่ีปฏิบติังานเป็น
ประจ า และคุณภาพของเคร่ืองก าเนิดรังสี  ซ่ึงผลการตรวจสอบไม่เกิน 1 ปี นบัยอ้นหลงัจาก
วนัขออนุญาตฯ  
 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตท า มีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี (ต่อ) 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณขีออนุญาตฯ คร้ังแรกหรือมีการเปลีย่นแปลงแก้ไข 
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1. ส าเนาใบอนุญาตเดมิท่ีเคยไดรั้บอนุญาตไว ้
2. ส าเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเคร่ืองก าเนิดรังสี     
แสดงรายละเอียด    ผลการตรวจวดัระดบัรังสี  บริเวณท่ีติดตั้งหรือบริเวณท่ีปฏิบติังานเป็น
ประจ า และ คุณภาพของเคร่ืองก าเนิดรังสี  ซ่ึงผลการตรวจสอบไม่เกิน 1 ปี นบัยอ้นหลงัจาก
วนัขออนุญาตฯ 
3. ส าเนาเอกสารรับรองการปรับเทยีบมาตรฐานของเคร่ืองส ารวจรังสี  

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณขีอต่ออายุใบอนุญาตฯ 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตท า มีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี (ต่อ) 
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4. ส าเนาผลประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานรังสี ย้อนหลงั 12 เดอืน 

5. อืน่ๆ    (โปรดระบ)ุ…………… 

เอกสารประกอบค าขออนุญาตท า มีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี (ต่อ) 

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณขีอต่ออายุใบอนุญาตฯ 
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ค่าธรรมเนียม 

หลกัเกณฑ ์
 1. แบ่งตามประเภทวสัดุกมัมนัตรังสี และเคร่ืองก าเนิดรังสี 
     2. แบ่งตามความแรงวสัดุกมัมนัตรังสี (เป็นขั้นบนัได) 
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หลกัประกนั 

หลกัประกนัในการจดัการกากกมัมนัตรังสี การจดัการเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช ้
แลว้ การด าเนินการตามแผนการเลิกด าเนินการสถานประกอบการทาง  
นิวเคลียร์ และในการเขา้ด าเนินการของพนกังานเจ'าหน'าท่ี  

42 



43 


