
 
 

 
 
 
 

กลุ่มอนญุาตเคร่ืองกําเนิดรังส ี 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

สํานักงานปรมาณูเพือ่สันติ 
 
 

 
มาตรฐานการปฏบิัติงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพจิารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขอรับใบอนญุาต 
มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังส ี

 
 
 
 
 
 

เสนอโดย กลุ่มอนญุาตเครื่องกําเนดิรงัส ี
จัดเตรียมโดย กลุ่มอนญุาตเครื่องกําเนดิรงัส ี
ทบทวนโดย ผู้อํานวยการกองอนญุาตทางนิวเคลียร์และรังส ี
อนุมัติโดย เลขาธกิารสาํนักงานปรมาณเูพื่อสนัต ิ
สําเนาเล่มที ่  
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รหัสเอกสาร: NRLD-RGLS…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย NRLD) 

Standard Operating Procedure : มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตมีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี 
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ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

 
สถานะปรบัปรุงเอกสาร 

 
ฉบับท่ี ปรับปรุงครั้งท่ี วันท่ี ข้อสรุปการปรับปรุง 
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รหัสเอกสาร: NRLD-RGLS…-… 
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ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

สารบญั 
                                                                                      หน้า 

1. วัตถุประสงค์                                                                                                4 
2. ขอบเขต                                                                                                    4 
3. คําจํากัดความ                                                                                                   4 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                                   4 
5. ขั้นตอนและแผนผังการปฏิบัติงาน                                                                          5 
6. การบันทึก            16 
7. เอกสารอ้างอิง           16 
8. ภาคผนวก ก. คําขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี    17 
9. ภาคผนวก ข. แบบตรวจคําขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี  22 
10. ภาคผนวก ค. ตัวอย่างหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ (บริษัท จํากัด)    23 
11. ภาคผนวก ง. ตัวอย่างหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ (บริษัท จํากัด (มหาชน))  24 
12. ภาคผนวก จ. ตัวอย่างหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ (ห้างหุ้นส่วนจํากัด)   25 
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รหัสเอกสาร: NRLD-RGLS…-… 
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ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขอรับ

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี 
1.2 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
1.3 เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่และใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 
1.4 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงกําหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบ
แทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเก่ียวกับเคร่ืองกําเนิดรังสี พ.ศ. .... และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. ขอบเขต 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานน้ี ใช้สําหรับการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง
หรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี เพ่ือให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง ก่อนนําเสนอต่อคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการ
ออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสีและเคร่ืองกําเนิดรังสี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
3. คําจํากดัความ 

3.1 คําขอรับใบอนุญาต หมายถึง คําขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี (แบบ 
ปส. 2ค) 

3.2 ผู้ขอรับใบอนุญาต หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ย่ืนคําขออนุญาตมีไว้ครอบครองหรือใช้
เครื่องกําเนิดรังสี 

3.3 ผู้รับใบอนุญาต หมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีไว้ครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี  
3.4 สถานที่ประกอบกิจการ หมายถึง สถานที่ เก็บรักษา ติดต้ัง หรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี  
3.5 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3.6 คณะทํางาน หมายถึง คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี  

วัสดุนิวเคลียร์ และเคร่ืองกําเนิดรังสี 
3.7 เลขาธิการ หมายถึง เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3.8 สํานักงาน หมายถึง สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.1 เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีและ

เอกสารหลักฐานประกอบที่ย่ืนมาพร้อมกับคําขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วนในเบ้ืองต้น และประเมินคํา
ขอรับใบอนุญาต 

4.2 หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเคร่ืองกําเนิดรังสี (หน.กอค.) มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการ
ขอรับใบอนุญาตและผลการประเมินในเบ้ืองต้นของเจ้าหน้าที่ 

4.3 ผู้อํานวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (ผกอญ.) มีหน้าที่ตรวจทานการขอรับใบอนุญาต 
และอนุมัติเข้าวาระการประชุมคณะทํางาน รวมท้ังควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานปฏิบัติงาน
ฉบับน้ี 
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ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

5. ขั้นตอนการปฏบิตังิาน 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบตามแบบ

ตรวจคําขอรับใบอนุญาตไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี (แบบ กอค.ปส.2ค) โดยสามารถดําเนินการ 
ดังน้ี 

5.1  ตรวจสอบข้อมูลการขอรบัใบอนุญาต 
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกข้อมูลการขอรับใบอนุญาต ในแบบ ปส. 
๒ค (หน้า 1 แบบ ปส. ๒ค) ดังน้ี 
 5.1.1 ประเภทการขอรับใบอนุญาต เป็นการขอคร้ังแรก หรือขอต่ออายุใบอนุญาต 
 5.1.2 วัตถุประสงค์การขอรับใบอนุญาต เพ่ือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้เพ่ือตนเอง 
 5.1.3 ประเภทการใช้ประโยชน์ เป็นการใช้ประโยชน์เครื่องกําเนิดรังสีทางการแพทย์ ทางการ
อุตสาหกรรม ทางการศึกษาวิจัย ทางระบบรักษาความปลอดภัย หรืออ่ืนๆ 

5.2  ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของการกรอกข้อมูลรายละเอียด (ข้อ 1 แบบ ปส. ๒ค) และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ตามตารางที่ ๑ โดยมีรายละเอียดในการพิจารณา ดังน้ี 

ตารางที่ ๑ คณุสมบตัขิองผูข้อรบัใบอนญุาต 
ประเภทผู้ขอรบัใบอนญุาต คณุสมบตัิของผู้ขอรบัใบอนุญาต เอกสารอ้างอิง 

1. บุคคลธรรมดา เช่น คลินิกสัตว์
คลินิกทันตกรรม คลนิิกรักษาโรคต่างๆ 
ที่มีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ เป็นต้น 

เป็นผู้ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ตาม
กฎหมาย 

 

2. นิติบุคคลเอกชน เช่น บริษัทจํากัด  
(มหาชน) บริษทัจํากัด ห้างหุ้นส่วน
จํากัด มูลนิธิ เป็นต้น 

เป็นผู้มีอํานาจของนิติบุคคล หรือเป็น
ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจ
ของนิติบุคคล 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ออกให้ไว้ไม่เกินหกเดือนนับถึง
วันที่ย่ืน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมาย 
 
 

ประเภทผู้ขอรบัใบอนญุาต คณุสมบตัิของผู้ขอรบัใบอนุญาต เอกสารอ้างอิง 
3. นิติบุคคลสว่นราชการ เช่น 
กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่มี
ฐานะเทียบเท่ากรม จังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร

เป็นผู้มีอํานาจของนิติบุคคล หรือเป็น
ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจ
ของนิติบุคคล 

พระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวง  
ว่าด้วยการจัดต้ังหน่วยงาน 
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ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

ส่วนตําบล รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน เป็นต้น 
4. นิติบุคคลทีไ่ม่ได้จดทะเบียนใน
ประเทศไทย 

เป็นผู้แทนโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้แต่งต้ัง ให้มีหน้าที่รับผดิชอบ
ดําเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติ
บุคคล 

- หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติ
บุคคลต่างประเทศซึ่งได้รับการรับรองจาก
สถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศน้ัน 
ๆ ในประเทศไทยหรือกระทรวงการ
ต่างประเทศ โนตารีพับลิค หรอืหน่วยงาน
อ่ืนที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองตาม
กฎหมายของประเทศน้ันๆ 
- หนังสือแต่งต้ังผู้แทนโดยผู้มอํีานาจลง
นามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้แต่งต้ัง 

 5.2.๑ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีอํานาจของนิติบุคคล ต้องระบุช่ือและข้อมูลของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตในแบบคําขอรับใบอนุญาต ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองจากกระทรวง
พาณิชย์ หรือกรณีนิติบุคคลส่วนราชการ ให้เป็นตามกฎหมายจัดต้ังหน่วยงานน้ันๆ หรือที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีสามารถ
ตรวจสอบและพิจารณาได้ตามตารางที่ ๒ 

 5.2.๒ กรณีผู้มีอํานาจของนิติบุคคล มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนต้องมีหนังสือมอบ
อํานาจหรือหลักฐานการมอบอํานาจ โดยตรวจสอบ ช่ือและนามสกุล ตําแหน่งของผู้มอบอํานาจ ขอบเขตของ
การมอบอํานาจ ช่ือและนามสกุล ตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจ รวมทั้งช่ือและนามสกุลของพยาน 

 5.2.๓ กรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย  
 5.2.๓.๑ มีหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองจาก
สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศน้ันๆ ในประเทศไทยหรือกระทรวงการต่างประเทศ โนตารีพับลิค หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองตามกฎหมายของประเทศน้ันๆ  
 5.2.๓.๒ มีหนังสือแต่งต้ังผู้แทนโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้แต่งต้ัง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล พร้อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 
 

ตารางที่ ๒ ผูมี้อํานาจของนติบิคุคล 

ผู้ขอรบัใบอนุญาต ผู้มีอํานาจของนติบิคุคล 

1. บริษัท จํากัด  (มหาชน) 
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทได้ 
โดยมีช่ือและนามสกุล และจาํนวน ตามท่ีระบุใน
หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ 

2. บริษัท จํากัด   กรรมการซึ่งลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทได้ โดยมี
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ช่ือและนามสกุล และจํานวน ตามท่ีระบุใน
หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอํานาจลงนาม ตามท่ีระบุไว้ใน
หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ 

4. โรงเรียน ผู้อํานวยการโรงเรียน 
5. มหาวิทยาลยั อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
6.  โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย 

7.  โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกรมการแพทย์ อธิบดีกรมการแพทย์ 

8. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

9. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก 

10. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกองทัพเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ 

11. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกองทัพอากาศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

12. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

13. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

14. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของสภากาชาดไทย เลขาธิการสภากาชาดไทย 

15. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ผู้ขอรบัใบอนุญาต ผู้มีอํานาจของนติบิคุคล 
16. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 
17. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรมศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร 
18. องค์การมหาชน ผู้อํานวยการองค์การมหาชน 
19. มูลนิธิ ประธานกรรมการมูลนิธิ 
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5.3  ตรวจสอบข้อมูลของสถานทีเ่กบ็รกัษา ตดิตั้ง หรือใชเ้ครื่องกาํเนดิรังส ี
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกข้อมูลและสถานที่เก็บรักษา ติดต้ัง หรือใช้

เครื่องกําเนิดรังสีที่ขออนุญาต (ข้อ 2 แบบ ปส. ๒ค) โดยต้องตรงกับสถานที่ติดต้ังหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีใน
เอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเคร่ืองกําเนิดรังสี 

5.4  ตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยทางรังสี   
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกข้อมูลและรายละเอียดเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยทางรังสีที่มีคุณวุฒิถกูต้อง พร้อมลงลายมือช่ือ (ข้อ 3 แบบ ปส. ๒ค) โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ซ้ํากับหน่วยงานอ่ืนได้แต่ต้องคนละเวลา กรณีมีมากกว่า 1 คน ให้ใช้เอกสารแนบเพ่ิมเติมได้ 

5.5  ตรวจสอบข้อมูลของผูป้ฏบิตัิงานรังส ี
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกข้อมูลและรายละเอียดผู้ปฏิบัติงานรังสี (ข้อ 4 

แบบ ปส. ๒ค) โดยข้อมูลที่ระบุในแบบคําขอ ต้องตรงกับข้อมูลผู้ปฏิบัติงานรังสีที่ระบุไว้ในเอกสารผลประเมินการ
ได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานรังสี กรณีมมีากกว่า 1 คน ใหใ้ช้เอกสารแนบเพ่ิมเติมได้    

5.6  ตรวจสอบการลงลายมือชื่อโดยผู้ขอรบัใบอนญุาต 
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการลงลายมือช่ือโดยผู้ขอรับใบอนุญาต (หน้า ๒ แบบ 

ปส. ๒ค) ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจลงนามเพ่ือรับรองว่าข้อมูลที่ให้เป็นจริง และจะปฏิบัติตามวิธีการท่ีได้นําเสนอไว้ทุก
ประการ 

5.7  ตรวจสอบข้อมูลของเครื่องกําเนดิรงัส ี
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกข้อมูลของเครื่องกําเนิดรังสีที่ขอรับใบอนุญาต
ครอบครองหรือใช้ (ตารางท่ี 1 หน้า ๓ แบบ ปส. ๒ค) โดยต้องตรงกับข้อมูลในเอกสารรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยของเคร่ืองกําเนิดรังสี หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนยันข้อมูลที่ต้องการขอ
อนุญาต โดยแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือยืนยันความถูกต้อง เช่น รูปถ่ายข้อมูลของเครื่องกําเนิดรังสี ฯลฯ  
 กรณีเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเคร่ืองกําเนิดรังสี ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เครื่องกําเนิดรังสีชํารุด ไม่มีการใช้งานเคร่ืองกําเนิดรังสี หรือผลการตรวจสอบเกิน 1 ปี นับจากวันที่
ตรวจสอบถึงวันที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นการออกใบอนุญาต “ครอบครอง” 
เท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องกําเนิดรังสีดังกล่าว จนกว่าผู้มีไว้ในครอบครองจะดําเนินการย่ืนเอกสารรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกําเนิดรังสีต่อสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และเลขาธิการสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติจะมีคําสั่งอนุญาต ให้ใช้เครื่องกําเนิดรังสีดังกล่าวได้ 

5.8  เอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบการพิจารณา 
 เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานต่างๆประกอบ การ

พิจารณา ดังน้ี 
 ๕.๘.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  ๕.๘.๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของผู้
ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นชาวต่างชาติ หรือผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) ซึ่งต้องยังไม่สิ้นอายุ ตรง
ตามท่ีขออนุญาต พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
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  ๕.๘.๑.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ออกให้ไว้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันที่ย่ืน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
 กรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ตรวจสอบหนังสือรับรองหรือหลักฐาน
การเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศน้ันๆ ในประเทศไทยหรือ
กระทรวงการต่างประเทศ โนตารีพับลิค หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองตามกฎหมายของประเทศ
น้ันๆ   
 ๕.๘.๑.๓ หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) ต้องติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท เมื่อมอบ
อํานาจให้กระทําการแทนมากกว่า 1 อย่าง (หนังสือมอบอํานาจของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่ต้องติดอากร
แสตมป์ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร) โดยข้อมูลรายละเอียดในหนังสือมอบอํานาจถูกต้อง ตรงตาม
วัตถุประสงค์การขอรับใบอนุญาต และตรวจสอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ ซึ่งต้องยังไม่สิ้นอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
 กรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ตรวจสอบหนังสือแต่งต้ังผู้แทนโดยผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้แต่งต้ัง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศไทย
แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของผู้แทน ซึ่ง
ต้องยังไม่สิ้นอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
 ๕.๘.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดของสถานที่เก็บรักษา ติดต้ัง หรือใช้เครื่อง
กําเนิดรังสี 
 ๕.๘.๒.๑ แผนที่ ต้ังของสถานที่เก็บรักษา ติดต้ัง หรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีและบริเวณ
ใกล้เคียง ซึ่งแสดงรายละเอียด เลขที่ต้ัง ถนน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ตรงตามที่ระบุในคําขอรับใบอนุญาต 
 ๕.๘.๒.๒ แผนผังอาคาร ห้อง และบริเวณข้างเคียง ที่เก็บรักษา ติดต้ัง หรือใช้เครื่องกําเนิด
รังสี ต้องมีการระบุข้อมูลที่ชัดเจน ตรงตามที่ระบุในคําขอรับใบอนุญาต 

 สถานที่ประกอบกิจการ ต้องมีคุณลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดศักยภาพทาง
เทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับเคร่ืองกําเนิดรังสี พ.ศ..... ตามประเภทของเครื่องกําเนิดรังสีที่ขอรับ
ใบอนุญาต 
 ๕.๘.๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ๕.๘.๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งต้องยังไม่
สิ้นอายุ ตรงตามที่ระบุในคําขอรับใบอนุญาต พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
 ๕.๘.๓.๒ สําเนาใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตรงตามที่ขออนุญาต ซึ่งต้อง
ยังไม่สิ้นอายุ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีซ้ํากับหน่วยงานอ่ืนได้แต่ต้องคนละเวลา หรือคําขอรับ
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี โดยคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 
 



 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: NRLD-RGLS…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย NRLD) 

Standard Operating Procedure : มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตมีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี 

1  10/25 

 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

 ๕.๘.4 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยทางรังสี กรณีขอรับ
ใบอนุญาตครั้งแรก 
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัย
ทางรังสี กรณีขอรับใบอนุญาตครั้งแรก ดังน้ี 
 ๕.๘.๔.๑ เอกสารหลักฐานการครอบครองหรือใช้อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล 
ซึ่งต้องตรงกับช่ือของผู้ปฏิบัติงานรังสีที่ระบุไว้ในคําขอรับใบอนุญาต และสถานที่ใช้เป็นสถานที่เดียวกันกับ
สถานที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี 
 ๕.๘.๔.๒ เอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองกําเนิดรังสีและ/หรือห้องที่ติดต้ังที่
ได้มาตรฐานของเคร่ืองกําเนิดรังสีที่ใช้งานปกติ มีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ตรวจสอบถึงวันที่ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาต (กรณีเป็นเครื่องเก่า) โดยข้อมูลต้องตรงกับข้อมูลในตารางที่ 1 หน้า ๓ แบบ ปส. ๒ค หากข้อมูลไม่
ตรงกัน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนยันข้อมูลที่ต้องการขออนุญาต 
 กรณีเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกําเนิดรังสี ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เครื่องกําเนิดรังสีชํารุด ไม่มีการใช้งานเคร่ืองกําเนิดรังสี หรือผลการตรวจสอบเกิน 1 ปี
นับจากวันที่ตรวจสอบถึงวันที่ ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นการออกใบอนุญาต 
“ครอบครอง” เท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องกําเนิดรังสีดังกล่าว จนกว่าผู้มีไว้ในครอบครองจะดําเนินการย่ืน
เอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกําเนิดรังสีต่อสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติและ
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะมีคําสั่งอนุญาต ให้ใช้เครื่องกําเนิดรังสีดังกล่าวได้ 
 ๕.๘.๔.๓ เอกสารแสดงข้อมูลทางด้านเทคนิคของเคร่ืองกําเนิดรังสี (Specification) ฉบับ
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยข้อมูลต้องตรงกับข้อมูลในตารางที่ 1 หน้า ๓ แบบ ปส. ๒ค หากข้อมูลไม่
ตรงกัน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนยันข้อมูลที่ต้องการขออนุญาต 
 ๕.๘.๔.๔ รูปถ่ายเคร่ืองกําเนิดรังสีที่แสดงข้อมูลผู้ผลิต รุ่น หมายเลขเคร่ือง ความต่างศักย์/
พลังงานสูงสุด โดยข้อมูลต้องตรงกับข้อมูลในตารางที่ 1 หน้า ๓ แบบ ปส. ๒ค หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตยืนยันข้อมูลที่ต้องการขออนุญาต 
 ๕.๘.๔.๕ สําเนาคู่มือการปฏิบัติงาน ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่แสดงรายละเอียด
วิธีการ ขั้นตอนการใช้งานเคร่ืองกําเนิดรังสีที่ต้องการขออนุญาต 
 ๕.๘.๔.๖ วิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี เท่าที่จําเป็นและเกี่ยวข้องตามประเภทของเคร่ือง
กําเนิดรังสี ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้รับใบอนุญาตเก่ียวกับเคร่ืองกําเนิดรังสี 
พ.ศ..... 
 ๕.๘.๔.๗ แผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี เท่าที่จําเป็นและเกี่ยวข้องตามประเภท
ของเคร่ืองกําเนิดรังสี ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้รับใบอนุญาตเก่ียวกับเคร่ือง
กําเนิดรังสี พ.ศ..... 
 ๕.๘.๔.๘ หลักฐานการครอบครอง หรือใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้อันจําเป็นเพ่ือ
ระงับหรือป้องกันอันตรายจากรังสี เช่น เครื่องสํารวจรังสี หรือสําเนาหนังสือรับรองการปรับเทียบเคร่ืองมือ 



 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: NRLD-RGLS…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย NRLD) 

Standard Operating Procedure : มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตมีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี 

1  11/25 

 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ดังกล่าว ที่มีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต (เฉพาะเคร่ืองกําเนิดรังสี
ประเภทที่ ๑)  
 ๕.๘.๔.๙ สําเนารายงานการประเมินความปลอดภัยทางรังสีของสถานที่เก็บรักษา ติดต้ัง 
และใช้งานเครื่องกําเนิดรังสีดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของหน่วยงานผู้ขอรับใบอนุญาต 
(เฉพาะเคร่ืองกําเนิดรังสีประเภทที่ ๑) 
 ๕.๘.๔.๑๐ เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี ให้ระบุ) 
 ๕.๘.๕ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการประเมินความปลอดภัยทางรังสี กรณีขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการประเมินความ
ปลอดภัยทางรังสี กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต ดังน้ี 
 ๕.๘.5.๑ เอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองกําเนิดรังสีและ/หรือห้องที่ติดต้ังที่
ได้มาตรฐานของเคร่ืองกําเนิดรังสีที่ใช้งานปกติ มีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ตรวจสอบถึงวันที่ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาต (กรณีเป็นเครื่องเก่า) โดยข้อมูลต้องตรงกับข้อมูลในตารางที่ 1 หน้า ๓ แบบ ปส. ๒ค หากข้อมูลไม่
ตรงกัน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนยันข้อมูลที่ต้องการขออนุญาต 
 กรณีเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกําเนิดรังสี ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เครื่องกําเนิดรังสีชํารุด ไม่มีการใช้งานเคร่ืองกําเนิดรังสี หรือผลการตรวจสอบเกิน 1 ปี 
นับจากวันที่ตรวจสอบถึงวันที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นการออกใบอนุญาต “ครอบครอง” 
เท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องกําเนิดรังสีดังกล่าว จนกว่าผู้มีไว้ในครอบครองจะดําเนินการย่ืนเอกสารรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกําเนิดรังสีต่อสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และเลขาธิการสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติจะมีคําสั่งอนุญาต ให้ใช้เครื่องกําเนิดรังสีดังกล่าวได้ 
 ๕.๘.๕.๒ สําเนารายงานผลการประเมินการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานรังสี ย้อนหลัง 
12 เดือน โดยข้อมูลต้องตรงกับข้อมูลผู้ปฏิบัติงานรังสีที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของแบบ ปส. ๒ค 
 ๕.๘.๕.๓ วิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี เท่าที่จําเป็นและเกี่ยวข้องตามประเภทของเคร่ือง
กําเนิดรังสี ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้รับใบอนุญาตเก่ียวกับเคร่ืองกําเนิดรังสี 
พ.ศ..... (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) 
 ๕.๘.5.4 แผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) 
 ๕.๘.5.5 สําเนาหนังสือรับรองการปรับเทียบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้อันจําเป็นเพ่ือ
ระงับหรือป้องกันอันตรายจากรังสี ท่ีมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต (เฉพาะเคร่ืองกําเนิด
รังสีประเภทที่ ๑) 
 ๕.๘.5.6 สําเนารายงานการประเมินความปลอดภัยทางรังสีของสถานที่เก็บรักษา ติดต้ัง 
และใช้งานเครื่องกําเนิดรังสีดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของหน่วยงานผู้ขอรับใบอนุญาต 
(เฉพาะเคร่ืองกําเนิดรังสีประเภทที่ ๑) 
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ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

 ๕.๘.5.7 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาใบอนุญาตฉบับเดิมที่เคยได้รับอนุญาต
ตรงตามที่ขอต่ออายุใบอนุญาต 

๕.9  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสําเนาเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตทุกฉบับซึ่งต้องมีการลง
นามรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) โดยผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจาก
ผู้มีอํานาจของนิติบุคคล สําหรับเอกสารหลักฐานทางด้านเทคนิค เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีสามารถลง
นามได้โดยอนุโลม 

หมายเหตุ:  
 1. กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมกับขอรวมใบอนุญาต ให้แนบใบอนุญาตฉบับจริงที่ขอรวม 

พร้อมหนังสือแจ้งการขอรวมใบอนุญาต ลงนามโดยผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจของ
นิติบุคคล  
 2. กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต โดยยกเลิกเคร่ืองกําเนิดรังสีบางรายการ ให้แนบหนังสือขอยกเลิก
เครื่องกําเนิดรังสีพร้อมระบุรายละเอียดเคร่ืองกําเนิดรังสีที่ไม่ประสงค์จะใช้งานต่อ ลงนามโดยผู้รับใบอนุญาต 
หรือผู้ที่ได้รบัมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจของนิติบุคคล  
 3. กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
และไม่เกิน 90 วันนับถึงวันที่ใบอนุญาตฉบับปัจจุบันสิ้นอายุ 

5.10 สรุปผลการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิด
รังสี ดังน้ี 
 เจ้าหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบและ
ดําเนินการ ดังน้ี 
 ๕.10.1 กรณีย่ืนคําขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคํา
ขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบให้เสร็จสิ้นโดยทันที  
 หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าคําขอรับใบอนุญาตและหรือเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับ
ใบอนุญาตไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตให้ทราบโดยทันที ถ้าหากผู้ขอรับใบอนุญาต
สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะน้ัน ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วน หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่อาจดําเนินการได้ในขณะน้ัน ให้เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องย่ืนเพ่ิมเติมภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้เจ้าหน้าที่และผู้
ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบันทึกน้ัน ในการน้ี ให้เจ้าหน้าที่มอบสําเนาบันทึกดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็น
หลักฐาน 
 5.10.2 กรณีย่ืนคําขอรับใบอนุญาตด้วยวิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ ๕.10.1 ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต  หาก
เจ้าหน้าที่เห็นว่าคําขอรับใบอนุญาตและหรือเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ให้เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องย่ืนเพ่ิมเติม  และแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ  และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

 5.10.3 กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในใบบันทึกตามข้อ ๕.10.๑ หรือภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามข้อ 
๕.10.๒ เจ้าหน้าที่เสนอ ต่อ หน.กอค. และ ผกอญ. เพ่ือส่งคืนคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ  
 5.10.4 กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินแล้วเห็นว่าคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่สรุปผลการ
พิจารณาการขออนุญาต เช่น ผู้ขอรับใบอนุญาต ข้อมูลรายละเอียดเครื่องกําเนิดรังสี และความปลอดภัยทางรังสี 
และผลการประเมิน พร้อมคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารประกอบท้ังหมด เสนอ หน.กอค. และ ผกอญ. เพ่ือ
พิจารณานําเสนอคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาต 

๕.11 เจ้าหน้าที่ จัดทําข้อมูล/รายงาน เสนอคณะทํางาน พิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาต  
 ๕.11.๑ กรณีคณะทํางานพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรออกใบอนุญาต เจ้าหน้าที่นําเสนอข้อมูล
ใบอนุญาตต่อเลขาธิการเพ่ือพิจารณาอนุญาตต่อไป 
 ๕.11.๒ กรณีคําขอรับใบอนุญาตไม่ผ่านการพิจารณาของคณะทํางาน เจ้าหน้าที่คืนคําขอรับ
ใบอนุญาตและเอกสารประกอบท้ังหมดแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการไม่อนุญาต 
สิทธิในการอุทธรณ์ และการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหม่ ให้ทราบด้วย 
 ๕.11.๓ กรณีคณะทํางานพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ขอรับใบอนุญาตช้ีแจงข้อมูลหรือส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ดําเนินการขอข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
โดยกําหนดระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมน้ันด้วย 

๕.12 เจ้าหน้าที่ เสนอข้อมูลใบอนุญาตพร้อมความเห็นของคณะทํางานต่อเลขาธิการเพ่ือพิจารณา 
 ๕.12.๑ กรณีเลขาธิการ พิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดส่ง
ใบอนุญาตให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตตามท่ีอยู่ของสถานที่ทําการที่ระบุในคําขอรับใบอนุญาตหรือตามที่แจ้งไว้ หรือ
มารับเองที่สํานักงาน แล้วแต่กรณี  
 ๕.12.๒ กรณีเลขาธิการ มีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาต และมีคําสั่งไม่อนุญาต เจ้าหน้าที่แจ้งคําสั่ง
ดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ โดยระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 
 ทั้งน้ี ระยะเวลาดําเนินการในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 45 วันนับแต่
วันที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
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5.13 แผนผังการปฏบิตังิาน 
 ขั้นตอนการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี มีดังน้ี 
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หน.กอค.ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

ลงข้อมลูในระบบ 

1 2 



 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: NRLD-RGLS…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย NRLD) 

Standard Operating Procedure : มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตมีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี 

1  15/25 

 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

5.13 แผนผังการปฏบิตังิาน (ต่อ) 
 ขั้นตอนการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดส่งใบอนุญาต/รับใบอนุญาต 

ผกอญ.ตรวจทานคําขอ
และเอกสารประกอบ 

จัดทําข้อมลู/จัดทํารายงาน 

คณะทํางาน 
พิจารณากลั่นกรอง 

เลขาธิการ 
พิจารณาออกใบอนุญาต 

ใบอนุญาต 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเห็นชอบเข้ารอบการประชุม 

ไม่ผ่านการพิจารณา 

ไม่ควรอนุญาต 

อนุญาตและลงนามใบอนุญาต 

ไม่ผ่านการพิจารณา 

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเตมิ

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

เห็นควรให้ออกใบอนุญาต 

1 2 



 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: NRLD-RGLS…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย NRLD) 

Standard Operating Procedure : มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตมีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี 

1  16/25 

 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

6. การบนัทกึ 
ชื่อบันทึก รหัสเอกสาร ผู้จัดเก็บ ระยะเวลาในการจัดเก็บ 

    

    

    

    

 
7. เอกสารอ้างอิง 

7.1 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
7.2 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุ

ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเก่ียวกับเคร่ืองกําเนิดรังสี
พ.ศ. .... 

7.3 กฎกระทรวงกําหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้รับใบอนุญาตเก่ียวกับเคร่ืองกําเนิดรังสี พ.ศ..... 
7.4 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุ

ใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  พ.ศ. .... 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 



 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: NRLD-RGLS…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย NRLD) 

Standard Operating Procedure : มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตมีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี 

1  17/25 

 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

คําขออนญุาตมีไว้ในครอบครองหรือใชเ้ครือ่งกําเนดิรังสี (แบบ ปส. 2ค) 
 

 



 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: NRLD-RGLS…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย NRLD) 

Standard Operating Procedure : มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตมีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี 

1  18/25 

 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

ภาคผนวก ก. (ต่อ) 
คําขออนญุาตมีไว้ในครอบครองหรือใชเ้ครือ่งกําเนดิรังสี (แบบ ปส. 2ค)  

 

 
 

 
 



 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: NRLD-RGLS…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย NRLD) 

Standard Operating Procedure : มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตมีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี 

1  19/25 

 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

ภาคผนวก ก. (ต่อ) 
คําขออนญุาตมีไว้ในครอบครองหรือใชเ้ครือ่งกําเนดิรังสี (แบบ ปส. 2ค)  

 

 
 
 
 
 



 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: NRLD-RGLS…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย NRLD) 

Standard Operating Procedure : มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตมีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี 

1  20/25 

 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

ภาคผนวก ก. (ต่อ) 
คําขออนญุาตมีไว้ในครอบครองหรือใชเ้ครือ่งกําเนดิรังสี (แบบ ปส. 2ค) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: NRLD-RGLS…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย NRLD) 

Standard Operating Procedure : มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตมีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี 

1  21/25 

 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

ภาคผนวก ก. (ต่อ) 
คําขออนญุาตมีไว้ในครอบครองหรือใชเ้ครือ่งกําเนดิรังสี (แบบ ปส. 2ค)  

 

 
 

 
 



 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: NRLD-RGLS…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย NRLD) 

Standard Operating Procedure : มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตมีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี 

1  22/25 

 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

ภาคผนวก ข.  
แบบตรวจคาํขอรบัใบอนญุาตมีไว้ในครอบครองหรือใชเ้ครื่องกาํเนดิรงัส ี(แบบ กอค.ปส.2ค) 

 

 
 
 

 



 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: NRLD-RGLS…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย NRLD) 

Standard Operating Procedure : มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตมีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี 

1  23/25 

 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

ภาคผนวก ค.  
ตัวอย่างหนงัสอืรบัรองจากกระทรวงพาณชิย์ (บรษิทั จํากดั) 

 

 
 
  
 



 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: NRLD-RGLS…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย NRLD) 

Standard Operating Procedure : มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตมีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี 

1  24/25 

 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

ภาคผนวก ง.  
ตัวอย่างหนงัสอืรบัรองจากกระทรวงพาณชิย์ (บรษิทั จํากดั (มหาชน)) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: NRLD-RGLS…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย NRLD) 

Standard Operating Procedure : มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตมีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี 

1  25/25 

 

ผู้จัดทํา 
กลุ่มงาน กอค. 

ผู้ทบทวน 
ผกอญ. 

ผู้อนุมัติ 
ลปส. 

 

ภาคผนวก จ.  
ตัวอย่างหนงัสอืรบัรองจากกระทรวงพาณชิย์ (หา้งหุน้สว่นจํากดั) 

 

 
 


