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สารบัญ 

  หนา 

1. บทนํา ๔ 

2. วัตถุประสงค ๕ 

3. ขอบเขต ๕ 

4. เอกสารอางอิง ๕ 

5. คําจํากัดความ ๕ 

6. ข้ันตอนและระยะเวลาพิจารณาออกใบอนุญาต (ตามคูมือประชาชน) ๖ 

7. ข้ันตอนและวิธีการพิจารณาออกใบอนุญาต (กอว.) ๑๔ 

๘. ภาคผนวก ก  checklist การตรวจสอบความครบถวนเอกสารคําขออนุญาต ๒๐ 

๙. ภาคผนวก ข  เอกสารสรุปบันทึกการหารือเพ่ือดําเนินงานการประชุมคณะทํางานพิจารณากลั่นกรอง
การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร และเครื่องกําเนิดรังสี 

๒4 

๑๐. ภาคผนวก ค ข้ันตอนการดําเนินการกรณีคําขออนุญาตท่ีจะตองตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี   ๕2 

๑๑. ภาคผนวก ง ข้ันตอนการขอเอกสารเพ่ิมเติมและคืนคําขออนุญาต ๕4 

๑๒. ภาคผนวก จ แบบคําขอรับใบอนุญาต ๕6 
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1. บทนํา 
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๙ ผูใดจะดําเนินการ ผลิต 

มีไวในครอบครอง หรือใชวัสดุกัมมันตรังสี นําเขา สงออก หรือนําผานวัสดุกัมมันตรังสี ตองไดรับใบอนุญาตจาก
เลขาธิการ มาตรา ๒๐ ผูใดมีไวในครอบครอง หรือใชวัสดุกัมมันตรังสีท่ีไมตองขอรับใบอนุญาต ตองแจงการ
ครอบครองหรือใชวัสดุกัมมันตรังสีตอเลขาธิการ มาตรา ๑๘ วัสดุกัมมันตรังสีท่ีไมอยูภายใตการควบคุม และมี
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ อีกหลายฉบับ อีกท้ังยังมีการ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวกับการพิจารณาออกใบอนุญาต  

ดังนั้น เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูตรวจรับคําขออนุญาตเบื้องตน เจาหนาท่ีประเมินคําขออนุญาตและ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามไดถูกตองเปนแนวทางเดียวกัน และลดการผิดพลาดในข้ันตอนตางๆ ของการ
พิจารณาออกใบอนุญาต กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี สํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสีข้ึนมา โดยหวัง
วาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและลดความผิดพลาดในการประเมินคําขออนุญาตได 
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2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหเปนคูมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสีใชในการตรวจ

รับคําขออนุญาต ประเมินคําขออนุญาต และการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาออกใบอนุญาตวัสดุ
กัมมันตรังสี 

2.2 เพ่ือเกิดความชัดเจนเปนไปในทิศทางเดียวกัน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 

3. ขอบเขต 
คูมือฉบับนี้ จัดทําข้ึนสําหรับการดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับ

วัสดุกัมมันตรังสีเพ่ือใหเจาหนาท่ีในกลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสีใชอางอิงในการตรวจรับคําขออนุญาต ประเมิน
คําขออนุญาตและการดําเนินการตางๆ เก่ียวกับการพิจารณาออกใบอนุญาต เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

4. เอกสารอางอิง 
4.1 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
4.2 กฎกระทรวง กําหนดเง่ือนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเก่ียวกับวัสดุ

นิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ 
4.3 ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเก่ียวกับรังสี 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
4.4 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย วิธีการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ของวัสดุพลอยได พ.ศ. ๒๕๕๔ 
4.5 ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจาหนาท่ีความ

ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

5. คําจํากัดความ 
5.1 ผูขอรับใบอนุญาต หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ียื่นคําขออนุญาตผลิต มีไว

ครอบครองหรือใช นําเขา สงออก นําผานวัสดุกัมมันตรังสี 
5.2 เจาหนาท่ี หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากทางสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
5.3 คณะทํางานฯ หมายถึง คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุ

กัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร และเครื่องกําเนิดรังสี 
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6. ข้ันตอนและระยะเวลาพจิารณาออกใบอนุญาต (ตามคูมอืประชาชน) 
6.1 หนวยงานท่ีใหบริการ : กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

6.2 หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. การนับระยะเวลาตามคูมือสําหรับประชาชนนี้จะเริ่มเม่ือ เจาหนาท่ีไดรับเอกสารหลักฐาน

ประกอบการยื่นคําขอครบถวน ถูกตอง ตามมาตรา 8 แหง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

2. กรณีผูยื่นคําขอบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไมไดสงเอกสารดวยตนเองในกรณีท่ีหนวยงาน
ตรวจสอบพบวาเอกสารไมครบถวนขอใหมอบอํานาจใหผูสงเอกสารมีอํานาจลงนามในบันทึกขอตกลง 2 ฝาย 
                    3. ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ เปน
เหตุใหไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน
ท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอ โดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจ
จะลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจ
ไวเปนหลักฐาน 

 

6.3 ชองทางการใหบริการ 
สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหต:ุ -)  
ศูนยบริการรวม อาคาร1 ช้ัน 1 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ท่ีอยู: เลขท่ี 
16 ถนนวิภาวดีรังสติแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900/ติดตอ
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น.  

 สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตรวจสอบแลวพบวาเอกสารไมครบถวน
ตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน ผูยืน่คําขอตองแกไขภายในวันท่ีกําหนด 
นับจากวันท่ีไดรับหนังสือจากสํานักงานปรมาณเูพ่ือสันติ โดยถือวัน
ไปรษณียตนทางเปนสําคญั))  
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  เลขท่ี 16 ถนนวิภาวดีรังสติแขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กทม.10900/ไปรษณีย  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น.  
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6.4 ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน (ตามคูมือประชาชน) 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร และลงขอมูลในระบบฐานขอมลู
ใบอนุญาตฯ 

(หมายเหต:ุ -)  

3 ช่ัวโมง กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี  
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังส ี

 

2) การพิจารณา 

ตรวจสอบและประเมินความถูกตองในประเด็นกฎหมายและดาน
เทคนิคและความครบถวนของเอกสารในใบคําขออนุญาตและเอกสาร
ประกอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี  
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังส ี

 

3) การพิจารณา 

การพิจารณาทางเทคนิคท่ีจะตองพิจารณาผลการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการรวมดวย (การขออนุญาตผลติ มไีวในครอบครองหรือใช ขอ
นําเขา ขอสงออก ขอนําผาน) สรปุผลการประเมินเอกสารทางดาน
เทคนิค บันทึกลงในฐานขอมูลเพ่ือนําเสนอคณะทํางานฯ  ในกรณีทีเปน
หนวยงานใหม ประเภท 1 และ 2 และกรณีท่ีตองมีการติดตามการ
ดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบครั้งกอน จําเปนตองไดรบัการ
ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย ณ สถานประกอบการกอน เพ่ือ
นําผลมาประกอบกับการพิจารณาจากเอกสารประกอบท่ียื่นพรอมแบบ
คําขออนุญาต 
 

21 วัน กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี  
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังส ี

 

4) การพิจารณา 

สรุปรวบรวมคําขออนุญาตฯท่ีผานการประเมินเบ้ืองตน และเสนอคํา
ขออนุญาตท่ีผานการประเมินใหคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
ออกใบอนุญาตฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วัน กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี กอง
อนุญาตทางนิวเคลยีรและรังส ี

 

5) การอนุญาต 

กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสเีสนอใบอนุญาตฯ ท่ีผานการ
พิจารณาจากคณะทํางานฯ ใหเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันตลิง
นาม (หมายเหต:ุ (ลงนามโดย เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะแจงผลการพิจารณาใหผูขออนุญาตทราบ
ภายใน 7 วันนับแตวันท่ีทราบผลการพิจารณา))  

7 วัน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
 

 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
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6.5 รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการย่ืนคําขออนุญาตท่ีตองตรวจสอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

ผลิต ครอบครอง
หรือใช 

นําเขา สงออก นําผาน เปลี่ยนแปลง
แกไข

ใบอนญุาต 

ขอจัดการกาก
กัมมันตรังส ี

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (( กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดาและผูมีอํานาจลงนามเปนผูยื่น
คําขออนุญาต ) 
(กรณีผูมีอํานาจลงนามเปนบุคคลธรรมดาและมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูยื่นใบคําขอ
อนุญาตฯ  
ใหสําเนาทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ) 
(กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล(ประเภทสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองคการ
มหาชน)  
โดยผูมีอํานาจลงนามเปนผูยื่นคําขออนญุาต) 
(กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล(ประเภทสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองคการ
มหาชน)  
และมอบอาํนาจใหผูอืนกระทาํการแทน  
ใหสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบตัรอื่นที่ทางราชการออกใหของทั้งผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอาํนาจ)) 

กรมการ
ปกครอง 

      
หนังสือนําจากหนวยงาน
พรอมเอกสารหลักฐานท่ี

ตองการเปลีย่นแปลงแกไข 
หรือขอจัดการกาก

กัมมันตรังส ี

2) 
 

หนังสือเดินทาง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ ((กรณผีูขอรับใบอนุญาตเปนชาวตางชาติ และเปนผูมีอํานาจลง
นามเปนผูยื่นคําขออนุญาต) 

(กรณผีูมีอํานาจลงนามเปนชาวตางชาติ และมอบอํานาจใหผูอ่ืนเปนผูยื่นใบ
คําขออนุญาตฯ  
ใหสําเนาเอกสารท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ)) 

-      

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

ผลิต ครอบครอง
หรือใช 

นําเขา สงออก นําผาน เปลี่ยนแปลง
แกไข

ใบอนญุาต 

ขอจัดการกาก
กัมมันตรังส ี

3) 
 

ใบมอบอํานาจ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (หนังสือมอบอํานาจตามท่ีหนวยงานเปนผูกําหนดหรือเปนตาม
แบบท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันตกํิาหนดหนังสือมอบอํานาจ โดยตองติด
อากรแสตมป 10 บาท หรือ 30  บาท (เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทน
มากกวา  1 อยาง) (เฉพาะผูมีอํานาจมอบอํานาจใหผูอ่ืนทําการแทน)) 

-       
กรณผีูมีอํานาจลงนาม
ไมไดดําเนินการเอง 

4) 
 

หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เฉพาะกรณีผูขอรบัใบอนุญาตเปนนิติบุคคล เชน หางหุนสวน
จํากัด บริษัทจํากัด) มีอายุไมเกิน 6 เดือน ณ วันท่ียื่นขออนุญาต 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

      

หากเปนกรรมการคนเดมิ
ท่ีมีช่ือปรากฎในใบอนุญาต

ไมตองแนบ 

5) 
 

ใบอนุญาตเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังส ี

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ ((เฉพาะครั้งแรก หรือมกีารเปลีย่นแปลง ) 
 

สํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือ

สันต ิ

  - - - - - 

6) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออก
ใหของเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังส)ี 
 

กรมการ
ปกครอง 

  - - - - - 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

ผลิต ครอบครอง
หรือใช 

นําเขา สงออก นําผาน เปลี่ยนแปลง
แกไข

ใบอนญุาต 

ขอจัดการกาก
กัมมันตรังส ี

7) 
 

สําเนาวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ ((เฉพาะครั้งแรก หรือมกีารเปลีย่นแปลง ) ของแพทย
ผูรับผิดชอบ กรณีใชรังสีกับผูปวยโดยตรง) 

แพทยสภา -  - - - - - 

8) 
 

แผนท่ีต้ังสถานท่ีผลิต ครอบครองหรือใชวัสดุกัมมันตรังส ี

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ ((เฉพาะครั้งแรก หรือมกีารเปลีย่นแปลง ) แสดงรายละเอียด 
เลขท่ีตั้ง ถนน ตําบล อําเภอ และจังหวัดท่ีชัดเจน) 
 

-   - - - -  

9) 
 

แผนผังอาคาร หอง  และบริเวณขางเคียง  ท่ีผลิต ท่ีติดต้ัง  ท่ีเก็บ  หรือ
ใชงานวัสดุกัมมันตรังส ี

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ ((เฉพาะครั้งแรก หรือมกีารเปลีย่นแปลง )) 

-   - - - - - 

10) 
 

สําเนาเอกสารกํากับวัสดุกมัมันตรังสี (Source certificate) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เฉพาะครั้งแรก หรือมกีารเปลีย่นแปลง  แสดงรายละเอียด ช่ือ
ธาตุ เลขมวล กัมมันตภาพ รูปราง ลักษณะ หมายเลขกํากับ ช่ือผูผลติ วันท่ี
ผลิต และอายุการใชงาน) 

-      -  
รายละเอียด

วัสดุฯท่ี
ตองการ

กําจัดกากฯ 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

ผลิต ครอบครอง
หรือใช 

นําเขา สงออก นําผาน เปลี่ยนแปลง
แกไข

ใบอนญุาต 

ขอจัดการกาก
กัมมันตรังส ี

11) 
 

สําเนาคูมือการปฏิบัติงาน  แสดงรายละเอียดจุดมุงหมาย วิธีการ และ
ขั้นตอนการผลิต มีไวในครอบครองหรือใช วัสดุกัมมันตรังส ี

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ ((เฉพาะครั้งแรก หรือมกีารเปลีย่นแปลง )) 

-   - - - - - 

12) 
 

เอกสารวิธีการท่ีเกี่ยวของตามกําหนดในขอ 8 ของกฎกระทรวงกาํหนด
เง่ือนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิว
เคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ประกอบดวย 

1.วิธีการจัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสีท่ีขออนุญาตผลิตมไีวในครอบครองหรือใช 
2.วิธีการปองกันอันตรายจากรังสแีผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจาก
การรั่วไหลหรือแพรกระจายรังสีในภาวะไมปกติหรือกรณีฉุกเฉินอ่ืน 

3.วิธีการจัดการและวิธีการในการสงคืนกากกัมมันตรังส ี

4.วิธีการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังส ี

5.วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของวัสดุกัมมันตรังส ี

6.วิธีการเมื่อเลิกดําเนินการตามท่ีขอรับใบอนุญาตหรือเมื่อใบอนุญาตสิ้น
อาย ุ

7. รายงานการประเมินความปลอดภัยทางรังสี และความมั่นคงปลอดภัย
ของวัสดุกัมมันตรังสี ของสถานท่ีผลิตและเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี 
ดําเนินการโดยเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีของหนวยงานผูขออนุญาต 

-   - - - - - 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
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รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

ผลิต ครอบครอง
หรือใช 

นําเขา สงออก นําผาน เปลี่ยนแปลง
แกไข

ใบอนญุาต 

ขอจัดการกาก
กัมมันตรังส ี

8.วิธีการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด) 

13) 
 

สําเนาหลักฐานการครอบครอง หรือใชงานอุปกรณบันทึกรังสีประจําตัว
บุคคลและเครื่องสํารวจรังส ี
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เฉพาะครั้งแรก หรือมกีารเปลีย่นแปลง) 

-   - - - - - 

14) 
 

สําเนาใบอนุญาตเดิมท่ีเคยไดรับอนุญาตไว 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีท่ีขอตออายุใบอนุญาตฯ) 

สํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือ

สันต ิ

   

สําเนาใบอนุญาต
ครอบครอง 

 

- - - 

15) 
 

สําเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังส ี

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ ((โดยเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังส)ี แสดงรายละเอียด ผล
การตรวจวัดระดับรังสี การเปรอะเปอนทางรังสี และการรั่วไหลของวัสดุ
กัมมันตรังสี และสภาพการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับ
วัสดุกัมมันตรังส)ี 

(กรณีท่ีขอตออายุใบอนุญาตฯ) 

-   - - - - - 

16) 
 

สําเนาเอกสารรับรองการสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องสํารวจรังสี (ไม
เกิน 1 ปนับต้ังแตวันสอบเทียบ) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (หรือหนวยงานท่ีสํานักงานฯปรมาณูเพ่ือสันติใหการยอมรับหรือ

-   - - - - - 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 
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รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

ผลิต ครอบครอง
หรือใช 

นําเขา สงออก นําผาน เปลี่ยนแปลง
แกไข

ใบอนญุาต 

ขอจัดการกาก
กัมมันตรังส ี

หนวยงานท่ีมีมาตรฐานและสามารถทวนสอบยอนหลังได) 
17) 

 
สําเนาผลประเมินการไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานรังสี ยอนหลัง 12 เดือน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

-   - - - - - 

18) สําเนาเอกสารรายงานการผลิตวัสดุกัมมันตรังสี ยอนหลังไปอยางนอย ๑ ป 
นับถึงวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอาย ุ(กรณีท่ีขอตออายุใบอนุญาตฯ) 

-  - - - - - - 

19) สําเนาใบอนุญาตมไีวในครอบครองหรือใชวัสดุกัมมันตรังสีของผูใช
ปลายทาง (กรณีนําเขาวัสดุกัมมันตรังสีเพ่ือจําหนายหรือสงตอใหผูใช
ปลายทาง) 

- - -  - - - - 

20) สําเนาเอกสารตอบรับการสงออกจากประเทศปลายทาง กรณีสงออกวัสดุ
กัมมันตรังสี ประเภทท่ี ๑ 

- - - -  - - - 

21) สําเนาเอกสารรับรองการตรวจสอบหีบหอบรรจุวัสดุกัมมันตรังส ี - - - -  - - - 

22) สําเนาประวัติการเปลี่ยนถายวัสดกัุมมันตรังสี และสําเนาเอกสารท่ี
เก่ียวของ (กรณีมีการเปลีย่นถายวัสดุกัมมันตรังสี) 

- - -   - - - 

23) บัญชีประวัติการใชงาน ประวัติการซื้อขาย (กรณีนําเขาเพ่ือจําหนาย) - - -  - - - - 

24) แผนการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี  - - -    - - 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 
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เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 14/74 

 

7. ข้ันตอนและวิธีการพิจารณาออกใบอนุญาต (กอว.) 
ขั้นตอนการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตวัสดุกัมมนัตรังสี  

ผูรับผิดชอบ ข้ันตอนดําเนินงาน ระยะเวลา หมายเหต ุ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

จุดเร่ิมตน 

ยื่นคําขอ แบบ ปส.๑ก ปส.๓ก 

 

ตรวจความครบถวนคํา
ขออนุญาตและเอกสาร

ประกอบ 

 
ตรวจสอบความถูกตอง 

สมบูรณของขอมูล 

กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี 

(เจาหนาที่รับคําขออนุญาต) 

ผูขอรับใบอนุญาต 

กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี 

(เจาหนาที่ประเมินคําขอฯ) 

๑ 

วันทําการ 

๕ 

วันทําการ 

ยื่นคําขอทางไปรษณีย/ดวยตนเอง 
ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ตรวจสอบความครบถวน 

• แบบ ปส.๑ก 

• เอกสารประกอบ 

• ออกเลขรับคําขออนุญาต 

(e-tracking) 

ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
ขอมูล 

• คุณสมบัติของผูขออนุญาตและ

บุคคลที่เกี่ยวของ 

• ขอมูลทางดานเทคนิค 

 

 

กองตรวจสอบทางนิวเคลียร 
และรังสี 

กรณีไมตอง
ตรวจสอบฯ 

ขอมูลยังไมเพียงพอ
หรือผลตรวจยังไม
ผานไปตามเกณฑ 

กรณีตองตรวจสอบสถานปฏิบัติการ
ทางรังสีประกอบการพจิารณาออก
ใบอนุญาตใหดําเนินการตาม 
ภาคผนวก ค 

ตรวจพิสูจนความปลอดภยัทางรังสี
ตามเอกสารคําขออนุญาต 

• หนวยงานใหม วัสดุฯ กลุม ๑ ,๒ 

หรือตามความเหมาะสม 

• ขอเพิ่มปริมาณการครอบครองที่

ตองประเมินความปลอดภยัใหม 
 

 

ครบถวน 

ผาน 

ไมผาน 

สงเอกสาร 

เพิ่มเติม 

ตามเวลาที ่
กําหนด 

ไมครบถวน 

กรณีตองตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการกอนใหดําเนินการ
ตาม ภาคผนวก ค 

กรณีขอเอกสารเพิ่มเติม/คืน
คําขออนุญาตใหดําเนินการ 
ภาคผนวก ง 

ใช checklist ตาม 

 ภาคผนวก ก 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 
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หน.กอว. 
พิจารณา 

 ผกอญ. 
พิจารณา 

กองอนุญาตทางนิวเคลียร
และรังสี 

รวบรวมขอมูลเสนอคณะทํางานฯ 
พิจารณา 

 
คณะทํางานพิจารณาขอมูล

คําขออนุญาต 

 
ลปส. พิจารณาลงนาม

ใบอนุญาต 

คณะทํางานพิจารณากล่ันกรอง
การออกใบอนุญาตเกีย่วกับวัสดุ
กัมมันตรังสีและเคร่ืองกําเนิดรังสี 

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

กองอนุญาตทางนิวเคลียร 
และรังสี 

๑-๒ 

วันทําการ 

๗ 

วันทําการ 

๑ 

วันทําการ 

๑-๕ 

วันทําการ 

รวบรวมขอมูลที่ผานการประเมิน
จัดทําวาระการประชุมคณะทาํงานฯ 

• ตรวจสอบขอมูล ออกเลขที่

ใบอนุญาต จัดทาํวาระการประชุม

ใน (e-license) 
 

 

คณะทํางานฯ พิจารณากล่ันกรองการ
ออกใบอนุญาต 

 

 

จัดพิมพใบอนุญาตเสนอเลขาธิการฯ 
ลงนาม 

 

 

ผาน 

ผาน 

ไมผาน 

ผาน 

อนุญาต 

ไมผาน 

ไมผาน 

ไมอนุญาต 

๑-๒ 

วันทําการ 
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ปส. นําสงใบอนุญาต 

(ยกเวนกรณีขอรบัใบอนุญาตดวยตนเอง) 

รับใบอนุญาต 

จบ 

กองอนุญาตทางนิวเคลียร
และรังสีและสํานักงาน
เลขานุการกรม 

ผูรับใบอนุญาต 

ระยะเวลาการออกใบอนุญาต ตองไมเกิน ๔๕ วัน 
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7.1 เจาหนาท่ีตรวจรับคําขอและประเมินเอกสารเบ้ืองตน 

 การดําเนินการ 
ออกเลขรับคําขออนุญาต ออกเลขรับเพ่ือใชอางอิงใหกับผูขอรับใบอนุญาตโดยใชโปรแกรม  e-tracking 

Checklist คําขออนุญาต ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของคําขออนุญาตรายละเอียดตาม Checklist (ภาคผนวก ก) 
ลงขอมูลรายละเอียดคําขอ
อนุญาตใน dropbox 

ลงขอมูลในโปรแกรม excel เพ่ือใชในการตรวจสอบสถานะ และตดิตามคําขออนุญาต 

 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารใหใช checklist ตามภาคผนวก ก 

 

7.2 เจาหนาท่ีประเมินคําขออนุญาต 

เอกสารไมครบถวน การดําเนินการ 

 กรณีย่ืนดวยตนเอง หากเจาหนาท่ีเห็นวาคําขอรับใบอนุญาตและหรือเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับ 

ใบอนุญาตไมครบถวนถูกตอง ใหเจาหนาท่ีแจงผูขอรับใบอนุญาตใหทราบโดยทันที ถาหากผูขอรับใบอนุญาต 

สามารถแกไขหรือเพ่ิมเติมไดในขณะน้ัน ใหแจงใหผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารหลักฐาน 

เพ่ิมเตมิใหครบถวน หากผูขอรับใบอนุญาตไมอาจดําเนินการไดในขณะน้ันใหเจาหนาท่ีบันทึกความบกพรอง และ
รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะตองยื่นเพ่ิมเตมิภายใน ๑๕ วันนับแตวันท่ีไดรบัแจง และใหเจาหนาท่ีและ ผูยื่นคํา
ขอลงนามไวในบันทึกน้ัน ในการน้ีใหเจาหนาท่ีมอบสําเนาบันทึกดังกลาวใหผูขอรับใบอนุญาตไวเปน หลักฐาน  

กรณีย่ืนคําขออนุญาตดวยวิธีการอ่ืน ๆ  ใหเจาหนาท่ี ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของคําขอ
อนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาต หาก เจาหนาท่ีเห็นวาคําขออนุญาตและหรือเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขออนุญาตไมครบถวนถูกตอง ใหเจาหนาท่ี บันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ี
จะตองยื่นเพ่ิมเติม และแจงเปนหนังสือใหผูขอรับ ใบอนุญาตทราบ และใหผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการจัดสง
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมภายใน ๑๕ วันนับแต วันท่ีไดรบัแจง ในกรณีท่ีผูขอรับใบอนุญาตไมดําเนินการแกไข
หรือย่ืนเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให ครบถวน ภายในระยะเวลาตามท่ีเจาหนาท่ีกําหนด ใหเจาหนาท่ีสงคืนคําขอ
อนุญาตพรอมท้ังเอกสาร หรือหลกัฐานประกอบคําขออนุญาต และแจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนคําขอใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบ ดวย สามารถติดตอหนวยงานเพ่ือขอเอกสารเพ่ิมเตมิไดตามความเหมาะสม หรอืทําหนังสือ
แจงหนวยงานเพ่ือขอเอกสารเพ่ิมเติม 

การขอเอกสารเพ่ิมเติม/คืนคําขออนุญาตใหดําเนินการตาม ภาคผนวก ง 
เอกสารครบถวน การประเมิน 
ขออนุญาตผลิต มีไว
ในครอบครองหรือใช
วัสดุกัมมันตรังส ี

หนวยงานใหม 
ประเมินทางดานความปลอดภยัทางรังสีและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีของสถานท่ี

จัดเก็บและมาตรการดานความปลอดภัยทางรังสรีวมถึงแผนตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังน้ีใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
กําหนดเง่ือนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดตุนกําลัง วัสดุพลอย
ได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันต ิวาดวย วิธีการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได พ.ศ. ๒๕๕๔ กรณีวัสดุกัมมันตรังสีประเภทท่ี 1 และ 2 เมื่อประเมินเอกสาร
คําขออนุญาตแลว สงเรื่องให กตส. ตรวจสอบสถานปฏิบัติการกอน แลวนําผลการตรวจประกอบรายละเอียดคําขอ
อนุญาตเสนอคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีวัสดุกัมมันตรังสีประเภทท่ี 3-5 อาจแจงใหมีการตรวจสอบสถานปฏิบัติการเปนเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุ
สงสัย 
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หนวยงานเกา 
ขอตออายุใบอนุญาต พิจารณามาตรการความปลอดภัยของหนวยงาน คูมือความปลอดภัยทางรังสี ผลการ

ไดรับรังสีของผูปฏิบัติงาน และอ่ืนๆ ท้ังน้ีเปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดเง่ือนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการ
ดําเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ (กรณีวัสดุ
กัมมันตรังสีประเภทท่ี 1 และ 2 มีผลการตรวจสอบฯ ไมเกิน 1 ป สวนวัสดฯุ ประเภทท่ี 3-5 มีผลการตรวจสอบฯ 
3-5 ป ตามลําดับ) ณ วันท่ียื่นขอตออายุใบอนุญาต 

เปลี่ยนแปลงสถานท่ีจัดเก็บหรือเพ่ิมสถานท่ีจัดเก็บ ใหหนวยงานยืน่คําขออนุญาตใหม โดยรายละเอียดคํา
ขออนุญาตและการประเมินเหมือนกรณีขอครั้งแรก 

เปลี่ยนแปลงปริมาณการครอบครอง เชน มีการขอเพ่ิมปรมิาณการครอบครอง พิจารณาสถานท่ีจดัเก็บเดิม
ยังเพียงพอและมีความปลอดภัยทางรังสีหรือไม โดยใหหนวยงานจัดทํารายงานการประเมินความปลอดภัยทางรังสี
ของสถานท่ีจัดเก็บเมื่อเพ่ิมปรมิาณครอบครองแลวสงให ปส. พิจารณา หากพิจารณาแลวเห็นวาสถานท่ีจัดเก็บเดมิ
ยังสามารถจัดเก็บไดอยางเพียงพอและมีความปลอดภัยทางรังสี ใหนํารายละเอียดคําขออนุญาตเสนอคณะทํางานฯ 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองฯ ตอไป แตหากพิจารณาแลวสถานท่ีจัดเก็บเดิมไมเพียงพอใหหนวยงานจัดทําเพ่ิมสถานท่ี
จัดเก็บหรือเพ่ิมมาตรการดานความปลอดภัยเพ่ิมเติม หากพิจาณาแลวเห็นควรอนุญาตจึงสงเรื่องให กตส. 
ตรวจสอบสถานปฏิบัติการแลวนําขอมูลการตรวจสอบพรอมรายละเอียดคําขออนุญาตเสนอคณะทํางานฯ เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองฯ ตอไป 
กรณีตองตรวจสอบสถานปฏิบัติการกอนใหดําเนินการตาม ภาคผนวก ค 
เง่ือนไขการพิจารณาออกใบอนุญาตใชมติคณะทํางานฯ ประกอบตาม ภาคผนวก ข 

ขออนุญาตนําเขา 
สงออก และนําผาน
วัสดุกัมมันตรังส ี

เอกสารเปนไปตาม checklist ตรวจรับคําขออนุญาต กรณีการสงออกวัสดุฯ ประเภทท่ี 1 ใหดําเนินการตาม  
code of conduct ตรวจสอบประวัติการนําเขา สงออก และนําผาน ของวัสดุฯ 

ขอเปลี่ยนแปลงแกไข
รายละเอียดใน
ใบอนุญาต 

เอกสารดานกฎหมายพรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการเปลีย่นแปลงแกไข (เอกสารผูขออนุญาต  
ใบอนุญาตฉบับจริง รายละเอียดหลักฐานท่ีตองการเปลี่ยนแปลงแกไข) 
ขอสังเกต เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่ีตองยื่นคําขอใหม รายละเอียดท่ีไมตองยื่นคําขอใหม ท้ังน้ีอางอิงตาม
ขอสรุปการหารือของคณะทํางานฯ ตามภาคผนวก ข 

ขอจัดการกาก
กัมมันตรังส ี

เอกสารดานกฎหมายพรอมเอกสารหลักฐานการขอจัดการกากกัมมนัตรังสี มีข้ันตอนดังน้ี 

หนวยงานยื่นเรื่องเพ่ือขอจัดการกากกมันตรังสตีอสํานักงานปรมาณเูพ่ือสันติเพ่ือพิจารณา(ท้ังหนวยงานท่ีมี
ใบอนุญาต และไมมีใบอนุญาต) 
สํานักงานสงเรื่องให สทน. พิจารณาดําเนินการรับกากกัมมันตรังสกัีบหนวยงาน 

นําเอกสารหลักฐานการจัดการกากกัมมันตรังสีเสนอคณะทํางานฯ พิจารณาออกใบอนุญาตกรณีเปลีย่นแปลงแกไข 

เสนอเลขาธิการเพ่ือลงนามออกใบอนุญาต 

แจงการมีไวใน
ครอบครองหรือใช 

เปนไปตามกฎกระทรวงเรื่องวัสดกัุมมันตรังสีท่ีตองแจงการมไีวในครอบครอง พ.ศ. .................... 

วัสดุกัมมันตรังสีท่ีไม
อยูในการควบคุม 

เปนไปตามกฎกระทรวงเรื่องวัสดกัุมมันตรังสีท่ีไมอยูภายใตการควบคุม พ.ศ. .................... 
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กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 
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7.3 เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลและจัดทําวาระการประชุม 
 การดําเนินการ 
จัดทํารอบการประชุมใน โปรแกรม  
e-license 

ลงขอมูลรายละเอียดคําขออนุญาตจากเจาหนาท่ีผูประเมินใบอนุญาตและจดัทํารอบการ
ประชุมใบอนุญาต  

จัดทําเอกสารวาระการประชุม นําขอมูลในโปรแกรม e-license พรอมจัดทําวาระการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
เชิญประชุม จัดทําหนังสือเชิญคณะทํางานฯ ประชุมตามวันท่ีกําหนด 
ประชุมใบอนุญาต 

 
ดําเนินการประชุมใบอนุญาตโดยฝายเลขานุการนําเสนอขอมูลใหคณะทํางานฯ พิจารณา 

พิมพใบอนุญาตเสนอเลขาธิการลงนาม จัดพิมพใบอนุญาตท่ีผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทํางานฯ และเสนอเลขาธิการลง
นาม 

จายใบอนุญาต กรณีมารับดวยตัวเอง จายใบอนุญาตโดยเจาหนาท่ี one stop service  
สงใบอนุญาตทางไปรษณีย ทําหนังสือจัดสงใบอนุญาตใหหนวยงาน 
รายงานการประชุม จัดทํารายงานการประชุมเพ่ือนําเสนอคณะทํางานฯ รับรองรายงานการประชุมในการประชุม

ครั้งถัดไป 
 ระยะเวลาการดําเนินการตามคูมือประชาชน 
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ภาคผนวก ก 

เอกสาร checklist การตรวจสอบความครบถวนของคําขออนุญาตซ่ึงประกอบไปดวย 
1. checklist การตรวจสอบความครบถวนของคําขออนุญาต ผลิต มีไวในครอบครองหรือใชซ่ึงวัสดุกัมมันตรังสี 
2. checklist การตรวจสอบความครบถวนของคําขออนุญาต นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงวัสดุกัมมันตรังสี 
3. checklist การตรวจสอบความครบถวนของคําขออนุญาต นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซ่ึงวัสดุกัมมันตรังสี 
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ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 22/74 

 

 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 23/74 

 

 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี

กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 
รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 

ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๒๔/74 
 

ภาคผนวก ข 

เอกสารสรุปบันทึกการหารือเพ่ือดําเนินงานการประชุมคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาต
เก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร และเครื่องกําเนิดรังสี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

 



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี

กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 
รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 

ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๒๕/74 
 

การขออนุญาตผลิต ทํา ครอบครองหรือใช 
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมายเหตุ 

1 ทําเครื่องกําเนิดรังสี  20/2560 
(24 ส.ค. 60) 

กฎกระทรวงการขออนุญาตทําเครื่องกําเนิดรังสี 
ยังไมมีผลบังคับใช จึงยังไมตองยื่นขออนุญาต
ทําเครื่องกําเนิดรังสี และ ปส. จะแจงหนวยงาน
หลังจากกฎกระทรวงมีผลบังคับใช  

 

2 วัสดุกัมมันตรังสี ไม
ปดผนึก (ขอ
ครอบครอง)  
วัสดุกัมมันตรังสี ปด
ผนึก (ขอครอบครอง
พรอมขอนําเขา)  

28/2560 
(14 ธ.ค. 60) 
(ฉบับแกไข) 

วัสดุกัมมันตรังสีแบบไมปดผนึกสามารถอนุญาต
ใหครอบครองตามศักยภาพของผูขออนุญาตได 
โดยพิจารณาจากศักยภาพทางเทคนิคของ
หนวยงานท่ียื่นขออนุญาต แตวัสดุกัมมันตรังสี
แบบปดผนึกใหขออนุญาตครอบครองพรอม
นําเขามาในคราวเดียวกัน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

 



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๒๖/74 
 
 
 
 
 

การขออนุญาตนําเขา สงออกนอกราชอาณาจักร  
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมายเหตุ 

1 ตรวจสอบ
ใบอนุญาตประเทศ
ปลายทาง กรณี
สงออกนอก
ราชอาณาจักรซ่ึง
วัสดุกัมมันตรังสี  

12/2560 
(11 พ.ค. 60) 

กรณีการสงออกนอกราชอาณาจักร วัสดุกัมมันตรังสี
ประเภทท่ี ๑ จะดําเนินการตาม Code of Conduct คือ
ประเทศปลายทางท่ีจะสงออกจะตองมีใบอนุญาตกอน วัสดุ
กัมมันตรังสี ประเภทท่ี ๒ ๓ ๔ และ ๕ จะตรวจสอบเรื่อง
ใบอนุญาตประเทศปลายทางท่ีจะสงออก สวนประเทศใหม
ท่ีไมมีในฐานขอมูลมากอนจะขอใหทางบริษัททําหนังสือ
รับรองมาดวย  

 

2 RSO กรณีนําเขา 
สงออกเครื่อง
กําเนิดรังสี  

24/2560 
(19 ต.ค. 60) 

1. หนวยงานท่ีนําเขา สงออกเครื่องกําเนิดรังสี ควรมี
เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีระดับตนเปนอยางนอย 
เพ่ือใหคําแนะนําดานกฎหมายและความปลอดภัยทางรังสี
เบื้องตน และให กอญ. ทําบันทึกแจงมติท่ีประชุมใหทาง  
กกม. ทราบเพ่ือเสนอขอแกไขกฎกระกระทรวงท่ีเก่ียวของ
ในชั้นกฤษฎีกา  
2. ให กกม. จัดทํารางหนังสือประกาศแจงหนวยงาน
เก่ียวกับกฎกระทรวงท่ียังไมประกาศใชในวันท่ี 29 ตุลาคม 
2560  

 

3 อายุใบอนุญาต
สงออกนอก
ราชอาณาจักร  

25/2560 
(2 พ.ย. 60) 

ใบอนุญาตสงออกจะมีอายุไมเกินใบอนุญาตครอบครอง 
หากใบอนุญาตครอบครองหมดอายุ ใหหนวยงาน
ดําเนินการขอตออายุใบอนุญาตครอบครองดังกลาว  

 

4 สถานท่ีเก็บวัสดุ
กัมมันตรังสี กรณี
ขอนําเขามาใน
ราชอาณาจักร  

2๗/2560 
(๓๐ พ.ย. 60) 

1. บริษัทท่ีเปนตัวแทนจําหนายท่ีขออนุญาตนําเขา และ
จําหนาย ตอ ปส. ควรมีเง่ือนไขวาตองมีสถานท่ีเก็บวัสดุ
กัมมันตรังสี และตรวจสอบความเหมาะสมในการเก็บวัสดุ
กัมมันตรังสี  
2. กรณีท่ีผูนําเขา นําของออกมาและจัดสงทันที และไมมี
สถานท่ีเก็บวัสดุกัมมันตรังสี ใหหนวยงานมีแผนสารองกรณี
ท่ีไมสามารถนําสงวัสดุกัมมันตรังสีไดตามแผนปกติ และตอง

 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๒๗/74 
 

จัดหาสถานท่ีเก็บท่ีมีความปลอดภัย 
 
  

5 การประเมิน
ปริมาณ
กัมมันตภาพ ท่ีขอ
นําเขา  

1/2561 
(11 ม.ค. 61) 

กรณีขอนําเขาวัสดุกัมมันตรังสี ใหประเมินการขอนําเขาโดย
คํานึงถึงคาครึ่งชีวิต คากัมมันตภาพท่ีระบุในแคตตาล็อก 
และปริมาณการนําเขาจริง เปนสําคัญ  

 

6 การนําเขาวัสดุ
กัมมันตรังสี และ
จัดเก็บไวท่ีบริษัท
กอนสงใหผูใชงาน  

1/2561 
(11 ม.ค. 61) 

1. กรณีบริษัทผูแทนจําหนาย นําเขาวัสดุกัมมันตรังสีและ
จัดเก็บไวท่ีบริษัทกอนสงใหผูใชงาน ใหบริษัทผูแทน
จําหนายขออนุญาตท้ังนําเขาและครอบครอง  
2. ผูแทนจําหนายและผูท่ีจะครอบครองตอ ตองมีหนังสือ
แสดงถึงการมอบหมายใหจัดเก็บ  

 

 
 

 

การสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี 
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมายเหตุ 

1 ใบจองคิวรบับริการ
สอบเทียบเครื่องมือ
วัดรังสี  

1/2560 
(15 ก.พ. 60) 

สามารถใหใชใบจองคิวรับบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
รังสีแทนเอกสารรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี 
โดยใหใชรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการทาง
รังสีท่ีบงชัดวาเครื่องมือวัดรังสีดังกลาวอยูในสภาพท่ีใช
งานไดปกติรวมดวย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๒๘/74 
 

 
 
 
 

เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมายเหตุ 

1 เง่ือนไขการ
พิจารณา
คุณสมบัติ RSO  

1/2560 
(15 ก.พ. 60) 

ใหบุคคลดังตอไปนี้ เปนเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสี  
1. ผูผานการอบรมหลักสูตรการปองกัน
อันตรายจากรังสีระดับ1 และระดับ 2  
2. ผูจบการศึกษาหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันอันตรายจากรังสี  
กําหนดใหยอมรับถึงวันท่ี 29 ตุลาคม 2560  

ท่ีประชุมมีมติใหนําเสนอ
พิจารณาใน
คณะอนุกรรมการ
กําหนดมาตรฐาน
เจาหนาท่ีความปลอดภัย
ทางรงัสี  
เง่ือนไข ตางกับลําดับท่ี 
11 ประชุมครั้งท่ี 
17/2560 และลําดับท่ี 
12 ประชุมครั้งท่ี 2
๗/2560  

2 8/2560 
(7 เม.ย. 60) 

กําหนดใหจนกวากฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการขอรับ
ใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต และการ
ออกใบอนุญาตเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังส ี

มีผลบังคับใช  

วันท่ีกําหนด ตางกับ
ลําดับท่ี 1 ในการประชุม
ครั้งท่ี 1/2560  

3 วุฒิอนุปริญญา
ทางรังสี สามารถ
เปน RSO ได  

9/2560 
(20 เม.ย. 60) 

ตามแนวทางปฏิบัติเดิม ใหใชวุฒิอนุปริญญา
ทางรังสีในการขออนุญาตฯ ได แต ตาม 
พ.ร.บ. ใหมจะตองเปนเจาหนาท่ีท่ีจบปริญญา
ตรี ดังนั้น ใหแจงหนวยงานรายเกาท่ีเคยขอ
อนุญาต หากมีการตออายุหลังจากใช พ.ร.บ. 
ใหม ใหเตรียมหา RSO ท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม
กฎหมายฉบับใหม โดยจะทําเปนหนังสือแจง
ใหหนวยงานทราบ แนบไปพรอมกับ
ใบอนุญาตฯ ในแตละรอบ  

 

4 12/2560 เม่ือกฎกระทรวงเรื่องมาตรฐานการรับรอง ใหนําประเด็นท่ีมีปญหา

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๒๙/74 
 

(11 พ.ค. 60) RSO ประกาศใชแลว จะตองใชตามเกณฑท่ี
ประกาศ  

เสนอในการประชุม
คณะอนุกรรมการ RSO  

5 ออกใบอนุญาต 
(เลขทะเบียน) 
ใหกับ RSO  

14/2560 
(31 พ.ค. 60) 

ปส. จะออกใบอนุญาต (เลขทะเบียน) ใหกับ 
RSO ท่ีมีรายชื่อในใบอนุญาต เม่ือราง
กฎกระทรวงเก่ียวกับ RSO มีผลบังคับใช โดย
ออกใบอนุญาต RSO ตามคุณวุฒิของ RSO 
โดยใชอํานาจตามบทเฉพาะกาล  

 

6 กรณีไมมี RSO 
ใหระงับการใช
งาน  

17/2560 
(13 ก.ค. 60) 

หนวยงานท่ีไมมี RSO เห็นควรใหระงับการใช
งานวัสดุกัมมันตรังสี และใหสรรหา RSO 
พรอมท้ังรายงานใหสํานักงานทราบ  

 

7 RSO กรณีตอ
อายุใบอนุญาต  

17/2560 
(13 ก.ค. 60) 

ปจจุบันในทางปฏิบัติยังอนุโลมให RSO เปนผู
ผานการฝกอบรมการปองกันอันตรายจากรังสี
ระดับ 1 ไดในกรณีตออายุใบอนุญาต  

 

8 27/2560 
(๓๐ พ.ย. 60) 

กรณีหนวยงานขอตออายุใบอนุญาต และ 
RSO ยังไมข้ึนทะเบียน แตเปนคนเดิม ใหแจง
ใหทําการสอบข้ึนทะเบียนกอนใบอนุญาตท่ี
ไดรับจะหมดอายุ  

 

9 RSO กรณี
หนวยงานใหม 
ตองถูกตองตาม
กฎหมาย  

17/2560 
(13 ก.ค. 60) 

กรณีหนวยงานใหม RSO ท่ีดูแลเครื่องกําเนิด
รังสีประเภทท่ี 1 ตองไดรับการข้ึนทะเบียน
เปน RSO ระดับสูง เพ่ือใหถูกตองตาม
กฎหมาย  

เง่ือนไข ตางกับลําดับท่ี 
1 ประชุมครั้งท่ี 
1/2560  

10 27/2560 
(๓๐ พ.ย. 60) 

กรณีหนวยงานใหม จะไมใหผูท่ีผานการอบรม
การปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ ๑ หรือ 
ระดับ ๒ เปน RSO เนื่องจากประกาศ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง 
มาตรฐานการรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังคงมีผลบังคับใชอยู  

เง่ือนไข ตางกับลําดับท่ี 
1 ประชุมครั้งท่ี 
1/2560  

11 กรณี RSO เปน
ชาวตางชาติ  

19/2560 
(9 ส.ค. 60) 

กรณี RSO เปนชาวตางชาติ มีขอสรุปดังนี้  
1. ควรนําเรื่องพรอมหลักการเขาเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณารับรอง หาก
คณะกรรมการรับรองแลวจะใชหลักการ
ดังกลาวในการพิจารณาครั้งตอไปโดยไมตอง
นําเขาเสนอคณะกรรมการอีกครั้ง  
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2. หากยังไมไดเสนอหลักการให
คณะกรรมการฯ พิจารณารับรอง ใหนําเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณาเปนเรื่องๆ ไป  
3. การใชลามแปลภาษาสามารถทําไดแต
จะตองพิจารณาความเหมาะสมดวย  
4. ใหบริษัทหาหรือจาง RSO ท่ีเปนคนไทย 
นาจะสะดวกและเหมาะสมกวา  

12 กรณี RSO มี
คุณสมบัติ ไม
เปนไปตาม
หลักเกณฑ  

21/2560 
(7 ก.ย. 60) 

กรณี RSO ท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม
หลักเกณฑ  
1. หนวยงานท่ีเคยไดรับใบอนุญาตแลว ใหใช
กฎระเบียบตามเกณฑท่ีกําหนด หากพบวา
หนวยงานไมผานเกณฑ ใหแจงระงับการใช
งานชั่วคราว และใหสรรหา RSO ท่ีมี
คุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑโดยเร็ว และ
แจงใหสํานักงานทราบภายใน 30 วัน  

 

13 การใช RSO ของ
หนวยงานอ่ืน  

22/2560 
(21 ก.ย. 60) 

กฎหมายไมไดหามใช RSO ของหนวยงานอ่ืน 
การพิจารณากรณีการใช RSO ของหนวยงาน
อ่ืนจะพิจารณาเปนรายกรณี โดยคํานึงถึงการ
ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยมีความเปนไป
ไดจริง  

 

14 RSO กรณีขอ
นําเขาหรือ
สงออกเครื่อง
กําเนิดรังสี  

24/2560 
(19 ต.ค. 60) 

หนวยงานท่ีนําเขา สงออกเครื่องกําเนิดรังสี 
ควรมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับตนเปน
อยางนอย เพ่ือใหคําแนะนําดานกฎหมายและ
ความปลอดภัยทางรังสีเบื้องตน และให กอญ. 
ทําบันทึกแจงมติท่ีประชุม  

 

15 RSO กรณีอยู
ภายใตนิติบุคคล
เดียวกันได  

28/2560 
(14 ธ.ค. 60) 

สามารถใชเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีท่ี
ผานการสอบข้ึนทะเบียนแลวของหนวยงาน
อ่ืนภายใตนิติบุคคลเดียวกันได เชน คณะอ่ืน
ภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน  
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แผนปองกันอันตรายจากรังสี 
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมายเหตุ 

1 แผนปองกัน
อันตรายจากรังสี 
(ปรับปรุงให
สอดคลองกับ
กฎหมายใหม)  

21/2560 
(7 ก.ย. 60) 

ในการพิจารณาแผนปองกันอันตรายจากรังสี ปจจุบัน 
ปส. มีกฎหมายฉบับใหมแลว และใบอนุญาตมีอายุ ๕ ป 
จึงควรใหหนวยงานยื่นมาทุกครั้งเม่ือยื่นขอตออายุ
ใบอนุญาตเพ่ือปรับปรุงใหสอดคลองกับกฎหมายใหม 
และจะตองปรับปรุงขอมูลในคูมือประชาชนดวย  

 

แผนฉุกเฉินทางรังสี 
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมายเหตุ 

1 แผนฉุกเฉินทางรังสี 
(กําหนดมาตรฐาน
ในการประเมิน)  

21/2560  
(7 ก.ย. 60)  

ในการประเมินแผนฉุกเฉินทางรังส ีกอญ. และ กตส. จะ
หารือรวมกันในการกําหนดมาตรฐานกลางในการ
ประเมินแผนฉุกเฉินทางรังสี หากเปนไปตามเกณฑแลว
สามารถพิจารณาอนุญาตได ในระหวางนี้ให กอญ. 
พิจารณาไปกอน หากมีความซับซอน หรือประเด็นท่ีไม
ชัดเจนให กตส. (กปฉ.) พิจารณาเปนกรณีไป  
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รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกําเนิดรังสี 
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมายเหตุ 

1 เอกสารแจงกําหนด
ใหบริการตรวจสอบ
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของเครื่อง
กําเนิดรังสี (ใบจองคิว
ในการขอรับบริการ
ตรวจสอบเครื่องกําเนิด
รังสี)  

1/2560 
(15 ก.พ. 

60) 
และ 

3/2560 
(9 มี.ค. 60) 

สามารถใชเอกสารแจงกําหนดใหบริการ
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย
ของเครื่องกําเนิดรังสี เพ่ือยื่นประกอบ
คําขอรับใบอนุญาต สําหรับเครื่องกําเนิด
รังสี ดังตอไปนี้  
1. Intra Oral Dental Radiography 
(fixed/mobile)  
2. Mammography  
3. Bone Mineral Densitometry  
4. เครื่องกําเนิดรังสีประเภท 3  
กําหนดใหใชไดถึงวันท่ี 29 ตุลาคม 
2560  

- เครื่อง Intra Oral 
Dental Radiography 
(portable) ตองใช
รายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพและ
ความปลอดภัยของ
เครื่องกําเนิดรังสี  
- ใหมีข้ันตอนการปฏิบัติ 
ในการติดตามใหผูรับ
ใบอนุญาตสงรายงานผล
เพ่ือประเมินรายงานผล
อีกครั้ง และการ
ดําเนินงานกรณีผูรับ
ใบอนุญาตสงรายงานผล
ท่ีไมผานมาตรฐาน  

2 8/2560 
(7 เม.ย. 60) 

กําหนดใหใชไดจนกวากฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขใน
การขอรบัใบอนุญาตเก่ียวกับเครื่อง
กําเนิดรังสี มีผลบังคับใช  

วันท่ีกําหนด มีขอสรุป
ตางกับลําดับท่ี 1 ในการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2560  

3 เครื่องกําเนิดรังสีท่ี
ชํารุดหรือไมผานการ
ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องและความ
ปลอดภัย  

25/2560 
(2 พ.ย. 60) 

เครื่องกําเนิดรังสีท่ีแมวาจะชํารุดหรือ
ไมไดผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
และความปลอดภัย ยังคงตองขออนุญาต
มีไวในครอบครองเครื่อง และใหออก
ใบอนุญาตแบบมีเง่ือนไข โดยระบุ
เง่ือนไขลงในใบอนุญาตวาไมอนุญาตให
ใชเครื่องดังกลาวจนกวาจะสงเอกสาร
เพ่ิมเติมใหครบถวนสมบูรณ  
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4 ผลการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องกําเนิด
รังสีไมผานมาตรฐาน  

2๗/2560 
(๓๐ พ.ย. 60) 

กรณีหนวยงานมีรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องกําเนิดรังสีท่ีไม
ผานมาตรฐานบางเครื่องและเปนการ
ครอบครองเทานั้น ควรมีการติดปายไม
อนุญาตใหใชเครื่องกําเนิดรังสี และการ
ออกใบอนุญาตสามารถกระทําไดโดย
กําหนดเง่ือนไข โดยอาจสงสติ๊กเกอรไป
พรอมใบอนุญาตใหติดท่ีเครื่องกําเนิด
รังสี ท่ีอนุญาตให  
ครอบครองหรือใชงาน รวมถึงสติ๊กเกอร
ท่ีอนุญาตเฉพาะครอบครอง  
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การตรวจสถานประกอบการทางรังสี 
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมาย

เหตุ 
1 การขออนุญาตเก่ียวกับ

วัสดุกัมมันตรังสี  
1/2560 
(15 ก.พ. 

60) 

การพิจารณาการขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี ใหใช
หลักเกณฑ ดังนี้  
1. วัสดุกัมมันตรังสีประเภทท่ี 1 และ 2 ใหใชผลการ
ตรวจสอบไมเกิน 1 ป นับยอนหลังจากวันขออนุญาต  
2. วัสดุกัมมันตรังสีประเภทท่ี 3,4 และ 5 ใชผลตรวจสอบ
ไมเกิน 3-5 ป นับยอนหลังจากวันขออนุญาต  

 

2 ผลการตรวจสอบ
ปฏิบัติการทางรังสี
สําหรับวัสดุ
กัมมันตรังสีประเภทท่ี 
1 และ 2  

17/2560 
(13 ก.ค. 60) 

วัสดุกัมมันตรังสีประเภทท่ี 1 และ 2 ใหพิจารณาผลการ
ตรวจสอบปฏิบัติการทางรังสีไมเกิน 1 ป กอนนําเขาท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองออกใบอนุญาต  
ท้ังนี้จะไมพิจารณาหากผลเกิน 1 ป แมจะมีแผนการตรวจ  

 

3 ติดตามผลการปรับปรุง
สถานประกอบการทาง
รังสี  

17/2560 
(13 ก.ค. 60) 

กรณีหนวยงานตองปรับปรุงสถานประกอบการทางรังสีเพ่ือ
ความปลอดภัย ให กตส. ติดตามผลการปรับปรุงสถาน
ประกอบการทางรงัสี และแจงให กอญ. ทราบ หากไมมีการ
ปรับปรุงแกไข ใหพิจารณาเพ่ือระงับการใชงาน หรือเพิก
ถอนใบอนุญาต  
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รายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี 
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมายเหตุ 

1 การกําหนดรหัสวัสดุ
กัมมันตรังสี  

2/2560 
(23 ก.พ. 

60) 

1. กรณีไมมีรหัส ใหกําหนดเปนรหัสหนวยงาน-
ลําดับของวัสดุกัมมันตรังสี เชน IN 73-454-1  
2. กรณีมีรหัสจากใบกํากับวัสดุกัมมันตรังสีหรือ
ปายท่ีติดกับวัสดุกัมมันตรังสี ใหกําหนดรหัสวัสดุ
กัมมันตรังสีตามใบกํากับฯ หรือปายดังกลาว  

 

2 การกําหนดสถานะเครื่อง
กําเนิดรังสี  

9/2560 
(20 เม.ย. 

60) 

เครื่องกําเนิดรังสีท่ีใชงานอยู แตมาขออนุญาตเปน
ครั้งแรก ไมควรระบุเปน ”เครื่องใหม” ควรระบุ
เปน “เครื่องเดิม”  
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การขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมาย

เหตุ 
1 รายงานผลการตรวจสอบ

คุณภาพและความปลอดภัย
ของเครื่องกําเนิดรังสี  

13/2560 
(18 พ.ค. 60) 

ใหกํากับและติดตามเฉพาะเอกสารท่ีเปนรายงาน
ผลการตรวจสอบฯ จาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ในสวนของเอกสาร
รายการอ่ืนๆ เห็นควรใหลดจํานวนการติดตาม
เอกสารทางโทรศัพท เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานให
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  

 

2 15/2560 
(16 มิ.ย. 60) 

กรณีตรวจสอบเอกสารรายงานผลจากทางกรม
วิทยาศาสตร พบวามีรายละเอียดไมครบถวน 
กอญ. จะดําเนินการในเบื้องตนโดยสอบถามไปยัง
หนวยงาน และขอหลักฐานยืนยันขอมูล หากไม
สามารถยืนยันขอมูลไดทาง กอญ. จะสงเรื่องให
ทาง กตส. เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการตรวจสอบ
ตอไป  

 

3 กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล
ใหม จัดเปนหนวยงานใหม  

2๖/2560 
(๑๖ พ.ย. 60) 

หนวยงานจดทะเบียนนิติบุคคลใหม แตสถานท่ีเดิม 
กรรมการชุดเดิม รายการในใบอนุญาตเปนของเดิม 
ใหใชกฎเกณฑเดียวกันกับกรณีเปนหนวยงานใหม  

 

4 หนวยงานใหม ใชใบเสร็จ
การขอใชบริการ OSL ได  

2๖/2560 
(๑๖ พ.ย. 60) 

กรณีเปนหนวยงานใหมสามารถนําสําเนาใบเสร็จ
การขอใชบริการ OSL มายื่นเปนเอกสาร
ประกอบการขอใบอนุญาตได แตถาเปนการตออายุ
ตองเปนรายงานผลการใชบริการ OSL ยอนหลัง
ลาสุด ๑๒ เดือน  

 

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

เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีท่ีไมไดลงลายมือ
ชื่อในเอกสาร ยอมถือวาเอกสารนั้นไมสมบูรณ 
และอาจจะตีความหมายไดวาไมมีเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสีดูแลรับผิดชอบ ใหแจงหนวยงาน
จัดทําใหสมบูรณ  

 

6 ระยะเวลาการสงเอกสาร
เพ่ิมเติม กรณีเครื่องกําเนิด
รังสีไมผานมาตรฐาน  

1/2561 
(11 ม.ค. 61) 

กรณีเครื่องกําเนิดรังสีไมผานมาตรฐาน ในการขอ
เอกสารเพ่ิมเติมใหระบุระยะเวลาท่ีชัดเจนในการสง
เอกสารเพ่ิมเติม (15 วันตามรางกฎกระทรวงฯ) 
และเม่ือถึงกําหนดนั้น ใหออกใบอนุญาตแบบ
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ครอบครอง ไมจําเปนตองโทรศัพทติดตามผล เพ่ือ
ไมเปนการเพ่ิมภาระงานมากเกินไป  

การออกหนังสือแจงผูขอรับใบอนุญาต  
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมาย

เหตุ 
1 อํานาจในการพิจารณาและลง

นามหนังสือ  
1/2560 

(15 ก.พ. 60) 
ทาน ลปส. ไดมอบหมายให ผกอญ. (ผสร. เดิม) 
มีอํานาจในการพิจารณาและลงนามหนังสือ 
ดังตอไปนี้  
1. แจงเตือนการตออายุใบอนุญาต  
2. แจงขอเอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาต
เพ่ิมเติม  
3. คืนคําขอรับใบอนุญาต  
4. นําสงใบอนุญาต  
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การออกใบอนุญาต และเง่ือนไขการออกใบอนุญาต  
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมายเหตุ 

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

1. หากเอกสารครบถวนสมบูรณ กอน
วันท่ีใบอนุญาตเดิมหมดอายุ จะออก
ใบอนุญาตใหมตอจากใบเดิม  
2. หากเอกสารครบถวนสมบูรณ หลัง
วันท่ีใบอนุญาตเดิมหมดอายุ จะออก
ใบอนุญาตใหมตั้งแตวันท่ี ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ  
3. การขออนุญาตครอบครองเพ่ิม กอน
วันหมดอายุของใบอนุญาตฉบับเดิม ให
ออกใบอนุญาตตั้งแตวันท่ีประชุมและ
ผูรับใบอนุญาตยินยอม  

 

2 การกําหนดประเภทใบอนุญาต  7/2560 
(30 มี.ค. 60) 

1. ขอครั้งแรก (F)  
1.1 การขออนุญาตผลิต มีไวใน
ครอบครอง หรือใชซ่ึงพลังงานปรมาณู
จากเครื่องกําเนิดรังสีเปนครั้งแรก โดยไม
เคยไดรับใบอนุญาตมากอน  
1.2 การขออนุญาตผลิต มีไวใน
ครอบครอง หรือใชซ่ึงพลังงานปรมาณู
จากเครื่องกําเนิดรังสี โดยเคยไดรับ
ใบอนุญาตมากอน แตไดยกเลิก
ใบอนุญาตทุกฉบับไปแลว  
1.3 การขอตออายุใบอนุญาตผลิตหรือ
ใชซ่ึงพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิด
รังสี แตมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเปน
สาระสําคัญจากท่ีระบุไวในใบอนุญาต
เดิม ไดแก สถานท่ีติดตั้งเครื่องกําเนิด
รังสี สถานะนิติบุคคล สถานะเจาของ
คลินิก (เปลี่ยนเจาของ) โดยผูขออนุญาต
ของสถานท่ีติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสี นิติ
บุคคล หรือเจาของคลินิกดังกลาว ยังไม

3.1 มีขอสรุป
ตางกับลําดับท่ี 
3 ประชุมครั้งท่ี
11/2560  
6.1 มีขอสรุป
ตางกับลําดับท่ี 
3 ประชุมครั้งท่ี
11/2560  
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เคยไดรับใบอนุญาตมากอน  
2. ขอเพ่ิม (F1)  
2.1 การขออนุญาตผลิต มีไวใน
ครอบครอง หรือใชซ่ึงพลังงานปรมาณู
จากเครื่องกําเนิดรังสีเพ่ิม โดยหนวยงาน
ถือครองใบอนุญาตอยูอยางนอยหนึ่ง
ฉบับ  
2.2 การขอตออายุใบอนุญาตผลิตหรือ
ใชซ่ึงพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิด
รังสี แตมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเปน
สาระสําคัญจากท่ีระบุไวในใบอนุญาต
เดิม ไดแก สถานท่ีติดตั้งเครื่องกําเนิด
รังสี สถานะนิติบุคคล สถานะเจาของ
คลินิกคลินิก (เปลี่ยนเจาของ) โดยผูขอ
อนุญาตของสถานท่ีติดตั้งเครื่องกําเนิด
รังสี นิติบุคคล หรือเจาของคลินิก
ดังกลาวยังมีใบอนุญาตอยูอยางนอยหนึ่ง
ฉบับ 
3. ขอตออายุ (Rn, n=1, 2, 3, … )  
3.1 การขอตออายุใบอนุญาต (อาจมี
การขอรวมใบอนุญาตดวย) โดยตองยื่น
คาขออนุญาต และเอกสารหลักฐาน
ถูกตองครบถวน กอนใบอนุญาตฉบับ
เดิมสิ้นอายุ  
4. ขอตอขอเพ่ิม (RFn, n=1, 2, 3, … )  
4.1 การขอตออายุใบอนุญาต (อาจมี
การขอรวมใบอนุญาตดวย) พรอมกับขอ
เพ่ิมเครื่องกําเนิดรังสี โดยยื่นคําขอ
อนุญาต และเอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวน กอนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้น
อายุ (ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุกอน
วันท่ีประชุม)  
5. ขอตอขอเพ่ิม (RFn, n=1, 2, 3, … )  
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5.1 การขอตออายุใบอนุญาต (อาจมี
การขอรวมใบอนุญาตดวย) พรอมกับขอ
เพ่ิมเครื่องกําเนิดรังสี โดยยื่นคําขอ
อนุญาต และเอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวน กอนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้น
อายุ (ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุหลัง
วันท่ีประชุม)  
6. ขอใหม (RF)  
6.1 การขอตออายุใบอนุญาต (อาจมี
การขอรวมใบอนุญาตดวย) โดยยื่นคําขอ
อนุญาต หรือเอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวน หลังใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้น
อายุแลว   

3 ยื่นคําขออนุญาตกอน
ใบอนุญาตหมดอายุ  

11/2560 
(5 พ.ค. 60) 

กรณีท่ีหนวยงานยื่นคําขออนุญาตมา
กอนใบอนุญาตหมดอายุ ตามมาตรา 35 
แหง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ระบุวา การยื่นขอตออายุ
กอนใบอนุญาตหมดอายุใหประกอบ
กิจการตอไปได ดังนั้นแมเอกสารจะไม
ครบถวนและครบถวนหลังใบอนุญาต
หมดอายุ ใหถือเปนการตออายุ  

มีขอสรุปตางกับ
ลําดับท่ี 2 ขอ 
3.1 และขอ 
6.1 ประชุมครั้ง
ท่ี 7/2560  
ตามมาตรา 35 
ของ พ.ร.บ. 
พลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือ
สันติ พ.ศ. 
2559  

4 การยื่นขอตออายุใบอนุญาตไม
นอยกวา 30 วัน  

11/2560 
(5 พ.ค. 60) 

พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ระบุวา ทําการยื่นขอตออายุ
ใบอนุญาตไมนอยกวา 30 วัน แตมิได
กําหนดวาตองไมเกินเทาใด ดังนั้นการ
ยื่นขอตออายุใบอนุญาตดังกลาวของ
หนวยงานกอนหมดอายุมากกวา 30 วัน
นั้น สามารถกระทําไดโดยชอบ โดย
ระยะเวลาอนุญาตตอเนื่องจาก
ใบอนุญาตเดิม  

 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
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5 ออกใบอนุญาตกรณีวัสดุ
กัมมันตรังสีสูญหาย  

17/2560 
(13 ก.ค. 60) 

การออกใบอนุญาตกรณีท่ีมีรายการวัสดุ
กัมมันตรังสีสูญหาย ใหกําหนดเง่ือนไข
หรือหมายเหตุในใบอนุญาต เพ่ือแสดง
รายการวัสดุกัมมันตรังสีท่ีสูญหาย แต
อยางไรก็ตามควรจัดทําเปนหนังสือท่ีมี
ลายลกัษณอักษรแสดง  
ขอความวา ความเสียหายใดๆท่ีเกิดจาก
วัสดุกัมมันตรังสีท่ีสูญหายจะตองเปน
ภาระความรับผิดชอบของบริษัทแตเพียง
ผูเดียว พรอมท้ังใหกรรมการบริษัทลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน  
 

 

6 เครื่องกําเนิดรังสีท่ีชํารุดหรือไม
ผานการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องและความปลอดภัย  

25/2560 
(2 พ.ย. 60) 

เครื่องกําเนิดรังสีท่ีแมวาจะชํารุดหรือ
ไมไดผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
และความปลอดภัย ยังคงตองขออนุญาต
มีไวในครอบครองเครื่อง และใหออก
ใบอนุญาตแบบมีเง่ือนไข โดยระบุ
เง่ือนไขลงในใบอนุญาตวาไมอนุญาตให
ใชเครื่องดังกลาวจนกวาจะสงเอกสาร
เพ่ิมเติมใหครบถวนสมบูรณ  

 

7 อายุใบอนุญาตสงออกนอก
ราชอาณาจักร  

25/2560 
(2 พ.ย. 60) 

ใบอนุญาตสงออกจะมีอายุไมเกิน
ใบอนุญาตครอบครอง หากใบอนุญาต
ครอบครองหมดอายุ ใหหนวยงาน
ดําเนินการขอตออายุใบอนุญาต
ครอบครองดังกลาว  

 

8 ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
กําเนิดรังสีไมผานมาตรฐาน  

2๗/2560 
(๓๐ พ.ย. 60) 

กรณีหนวยงานมีรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องกําเนิดรังสีท่ีไม
ผานมาตรฐานบางเครื่องและเปนการ
ครอบครองเทานั้น ควรมีการติดปายไม
อนุญาตใหใชเครื่องกําเนิดรังสี และการ
ออกใบอนุญาตสามารถกระทําไดโดย
กําหนดเง่ือนไข โดยอาจสงสติ๊กเกอรไป
พรอมใบอนุญาตใหติดท่ีเครื่องกําเนิด
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รังสี ท่ีอนุญาตให  
ครอบครองหรือใชงาน รวมถึงสติ๊กเกอร
ท่ีอนุญาตเฉพาะครอบครอง  

9 เครื่องไมผานเกณฑมาตรฐาน 
ใหออกใบอนุญาตครอบครอง
และใหระบุเง่ือนไขให
ครอบครองเทานั้น  
(เม่ือผานเกณฑใหออก
ใบอนญุาตครอบครองหรอืใช 
และถือเปนการขออนุญาตใหม 
ใหมีอายุใบอนุญาต ๕ ป 
นับตั้งแตวันท่ีประชุม)  

28/2560 
(14 ธ.ค. 60) 
(ฉบับแกไข) 

1. กรณีขออนุญาตครองครองหรือใช
เครื่องกําเนิดรังสีหลายๆ เครื่องใน
ใบอนุญาตเดียวกัน แตผลการตรวจ
คุณภาพเครื่องกําเนิดรังสีบางเครื่องไม
ผานเกณฑมาตรฐานนั้น ปส. จะออก
ใบอนุญาตท่ีระบุเง่ือนไขใหครอบครอง
เครื่องฯ เทานั้น โดยออกใบอนุญาตแยก
ออกจากเครื่องอ่ืนๆ ท่ีผลการตรวจ
คุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน ท้ังนี้ มีอายุ
ใบอนุญาต ๕ ป นับตั้งแตวันท่ีประชุม
พิจารณา  
2. เม่ือเครื่องกําเนิดรังสีตามขอ 1. มีผล
การตรวจคุณภาพเครื่องผานเกณฑ
มาตรฐานจาก วพ. แลว และผูรับ
ใบอนุญาตนําหลักฐานและเอกสารยื่นตอ 
ปส. (กอญ.) เพ่ือดําเนินการพิจารณา
ออกใบอนุญาตครอบครองหรือใชใหใหม 
ใหถือวาเปนการขออนุญาตใหม ท้ังนี้ ให
อายุใบอนุญาต เปน ๕ ป นับตั้งแต
ประชุมพิจารณา ซ่ึงเปนไปตามมาตรา 
๒๗  

 

10 ออกใบอนุญาตครอบครองให
บริษัทผูแทนจําหนาย  

29/2560 
(27 ธ.ค. 60) 

กรณีเปนบริษัทผูแทนจําหนาย ใหออก
ใบอนุญาตเปนแบบครอบครองเทานั้นไม
อนุญาตใหใชวัสดุกัมมันตรังสี เม่ือจะ
ดําเนินการสงมอบวัสดุกัมมันตรังสีให
ผูใชงาน ยื่นคําขออนุญาตมีไวใน
ครอบครองหรือใชวัสดุกัมมันตรังสี
ดังกลาว (กรณีบริษัทผูแทนจําหนายใช 
RSO ของผูใชงาน)  
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การขอเปล่ียนแปลงแกไขใบอนุญาต  
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมายเหตุ 

1 การขอเปลี่ยนแปลง
แกไขใบอนุญาต  
(หนวยงานรองขอ)  

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

การเปลี่ยนแปลงแกไขใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุ
กัมมันตรังสีหรือเครื่องกําเนิดรังสี โดยผูรับ
ใบอนุญาตไมตองยื่นคําขออนุญาตใหม 
สามารถดําเนินการได ในกรณีดังตอไปนี้  
1. เปลี่ยนชื่อผูรับใบอนุญาต ท้ังกรณีบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล  
2. ขอแกไขรหัสวัสดุกัมมันตรังสีในกรณีท่ีขอ
นําเขาใหมเพ่ือใหสอดคลองกับเอกสารกํากับ
วัสดุกัมมันตรังสี  
3. ขอแกไขท่ีอยู เนื่องจากการปรับขอมูลของ
กระทรวงมหาดไทย  
4. นิติบุคคลมีการเปลี่ยนชื่อ โดยยังคงเปนนิติ
บุคคลเดิมและเลขจดทะเบียนนิติบุคคลเดิม  
5. เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี  
5.1 ลาออก  
5.2 เปลี่ยนลักษณะงาน  
5.3 เพ่ิมเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี  
6. สถานภาพของเครื่องกําเนิดรังสี (ใชงาน
ปกติ หรือ ไมใชงาน/ชํารุด)  
6.1 กรณีเปลี่ยนสถานภาพ จาก “ใชงาน
ปกติ” เปน “ไมใชงาน หรือ ชํารุด”  
6.2 กรณีเปลี่ยนสถานภาพจาก “ไมใชงาน 
หรือ ชํารุด เปน “ใชงานไดตามปกติ”  
7. ขอลดรายการวัสดุกัมมันตรังสีวัสดุ
นิวเคลียรหรือเครื่องกําเนิดรังสี สามารถ
ดําเนินการแกไขใบอนุญาตไดในกรณี
ดังตอไปนี้  
7.1 โอน / ขาย / บริจาคใหหนวยงาน  
7.2 จัดการเปนกากกัมมันตรังสี (กรณีวัสดุ
กัมมันตรังสี หรือวัสดุนิวเคลียร)  

1. ตองเปนเลขท่ีบัตร
ประชาชนและเลขจด
ทะเบียนนิติบุคคลเดิม  
2. ใหยื่นเอกสารกํากับ
วัสดุกัมมันตรังสี
ประกอบการพิจารณา  
3. ใหยื่นเอกสารท่ี
เก่ียวของประกอบการ
พิจารณา  
4. กรณีเปลี่ยนชื่อนิติ
บุคคลและกรรมการ
ตามหนังสือรับรอง
เปลี่ยนใหมท้ังหมด 
ตองยื่นคําขออนุญาต
ใหม (ถือวาเปนราย
ใหม)  
6. ตองระบุการ
ดําเนินการกับเครื่อง
กําเนิดรังสีท่ีไมใชงาน
หรือชํารุด เชน รอ
จําหนาย/คืนผูผลิต/รอ
ซอมแซม/อยูระหวาง
การกําจัด เปนตน  
6.2. ตองแนบรายงาน
ผลการตรวจสอบ
คุณภาพและความ
ปลอดภัยเครื่องกําเนิด
รังสีท่ีไดมาตรฐาน  
7.1 กรณีมีการโอน 
ขาย หรือบริจาค ให
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7.3 ชํารุด / ไมประสงคจะใชงาน  
8. หมายเลขกํากับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุ
นิวเคลียรหรือ  
เครื่องกําเนิดรังสี  
8.1 กรณีผูรับใบอนุญาตแจงขอมูลผิดพลาด  
8.2 กรณีเจาหนาท่ี ปส. พิมพผิด  
8.3 กรณีมีผลการตรวจสอบระบุวาไมตรงกับ
ขอมูลท่ีผูรับใบอนุญาตเคยใหไว  

ตรวจสอบการขอ
อนุญาตของหนวยงาน
ผูรับโอน ซ้ือ หรือรับ
บริจาค  
8.1 ยื่นหนังสือชี้แจง
พรอมเอกสารหลักฐาน 
ของขอมูลหมายเลขท่ี
ถูกตอง  
 

2 การขอเปลี่ยนแปลง
แกไขใบอนุญาต  
(เจาหนาท่ีพิมพผิด)  

20/2560 
(24 ส.ค. 60) 

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงแกไขใบอนุญาตกรณี
เจาหนาท่ีพิมพผิด ให RSO ของบริษัทลงนาม
ได เพราะเกิดจากความผิดพลาดของ
เจาหนาท่ี ปส. ท้ังนี้หากพบขอผิดพลาดโดย
เจาหนาท่ี ปส. ก็สามารถแกไขไดเลย 
หนวยงานไมตองแจงมา  

 

3 อายุใบอนุญาตท่ีขอ
เปลี่ยนแปลงแกไข
ยังคงเดิม  

28/2560 
(14 ธ.ค. 60) 

การขอเปลี่ยนแปลงแกไขใบอนุญาต ทาง ปส. 
จะออกใบอนุญาตฉบับใหมใหแกหนวยงาน 
และระยะเวลาการอนุญาตยังคงเดิม  

 

4 วันท่ีอนุญาตของ
ใบอนุญาต 
“ครอบครอง” ท่ี
เปลี่ยนแปลงเปน 
“ครอบครองหรือ
ใช”  

1/2561 
(11 ม.ค. 61) 

การขอเปลี่ยนแปลงแกไขใบอนุญาตจาก
ใบอนุญาตครอบครองเปนใบอนุญาต
ครอบครองหรือใช ถือเปนการขอ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการอออกใบอนุญาต
จึงเห็นควรใหนับวันหมดอายุใบอนุญาต
ตอเนื่องจากเดิม  

 

5 เปลี่ยนแปลง
สถานะใบอนุญาต 
“ครอบครอง” เปน 
“ครอบครองหรือ
ใช”  

2/2561 
(26 ม.ค. 61) 

ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานะ
ใบอนุญาต “ครอบครอง” เปน “ครอบครอง
หรือใช” ใหคณะทํางานพิจารณา โดยกลุม
กฎหมายเห็นควรใชเอกสารหลักๆ คือ 
หนังสือแจงขอเปลี่ยนแปลงสถานะ, 
ใบอนุญาต ฉบับจริง และสําเนารายงานผล
การตรวจสอบท่ีแสดงวาเครื่องกําเนิดรังสีได
มาตรฐาน หรือไดรับการแกไขแลว ยกเวนแต
มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผูมีอํานาจลง

 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๔๕/74 
 

นามจะตองสงเอกสารทางนิติบุคคลเขามาใน
คราวเดียวกัน  

 

การโอน ซ้ือ/ขาย บริจาค เครื่องกําเนิดรังสี  
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมาย

เหตุ 
1 การบริจาคเครื่องกําเนิดรังสี  16/2560 

(29 มิ.ย. 60) 
ผูรับบริจาคเครื่องกําเนิดรังสี ตองมีการขอ
อนุญาตตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

2 การยาย หรือ โอนเครื่องกําเนิด
รังสี  

23/2560 
(5 ต.ค. 60) 

การยายเครื่องกําเนิดรังสีตองเปนหนวยงาน
เดียวกันเทานั้น แตกรณีท่ีเปนหนวยงานนิติ
บุคคลแบบจดทะเบียนบริษัทกับบุคคลธรรมดา
ถือวาเปนคนละหนวยงาน จึงควรเปนการโอน  

 

 

การยกเลิกมีไวในครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสี  
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมาย

เหตุ 
1 หลักฐานการยกเลิกการใชงาน  13/2560 

(18 พ.ค. 60) 
การยกเลิกใชงานเครื่องกําเนิดรังสี ควรมี
หลักฐานในการทําลายหรือทําใหเครื่องกําเนิด
รังสีไมสามารถใชงานได  

 

2 การปองกันเครื่องกําเนิดรังสี
ปลอยรังสีออกมาโดยไมตั้งใจ  

2๖/2560 
(๑๖ พ.ย. 60) 

เครื่องกําเนิดรังสีท่ียกเลิกการครอบครองหรือ
ใชเนื่องจากชารุด ควรใหหนวยงานผู
ครอบครองเครื่องกําเนิดรังสี ทําการแยก
ชิ้นสวนเครื่องกําเนิดรังสีท่ีชํารุดหรือไมสามารถ
ใชงานไดออกจากกันดวย เพ่ือปองกันการ
เดินเครื่องและอาจทําใหเครื่องกําเนิดรังสีปลอย
รังสีออกมาโดยไมตั้งใจ  

 

 
 
 
 
 
 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๔๖/74 
 

การจัดการกากกัมมันตรังสี  
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมาย

เหตุ 
1 การไมใชประโยชนวัสดุ

กัมมันตรังสีเปนเวลาติดตอกัน 
5 ป  

10/2560 
(27 เม.ย. 60) 

ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 
2559 มาตรา 82 สรุปไดวา “เม่ือหนวยงาน
ไมใชประโยชนวัสดุกัมมันตรังสีเปนเวลา
ติดตอกัน 5 ป จะตองดําเนินการจัดการเปน
กากกัมมันตรังสีเวนแตจะแสดงหลักฐานให
เลขาธิการเห็นวายังคงจะใชงานวัสดุกัมมันตรังสี
ตอไป ”  

 

2 กากกัมมันตรังสีท่ีไมมี
ใบอนุญาต สามารถจัดการได
โดยไมตองขอรับใบอนุญาต แต
หากมีประเด็นท่ีจะตองขอ
ขอมูลหรือจะตองไปตรวจสอบ
กอน สงเรื่องให กตส. พิจารณา  

21/2560 
(7 ก.ย. 60) 

กรณีขออนุญาตจัดการกากกัมมันตรังสีท่ีไมมี
ใบอนญุาตครอบครองหรือใช ใหหนวยงานสง
เปนกากกัมมันตรังสีได โดยไมตองขอรับ
ใบอนุญาต ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยตอ
สาธารณชนเปนสําคัญ ให กอญ. ประเมิน
เอกสารเบื้องตนกอน หากสามารถพิจารณาได
ใหดําเนินการไดเลย แตหากมีประเด็นท่ีจะตอง
ขอขอมูลหรือจะตองไปตรวจสอบกอน สงเรื่อง
ให กตส. พิจารณาเปนกรณีไป  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๔๗/74 
 

การยกเลิกสถานประกอบการทางรังสี  
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมาย

เหตุ 
1 ตรวจพิสูจนสถานประกอบการ

ทางรังสีเพ่ือยืนยันการปดสถาน
ประกอบการทางรังสี  

23/2560 
(5 ต.ค. 60) 

กรณีปดสถานประกอบการทางรังสี เห็นควรให 
กตส. ตรวจพิสูจนสถานประกอบการทางรังสี
เพ่ือยืนยันการปดสถานประกอบการทางรังสี 
กอนนําเสนอใหคณะทํางานกลั่นกรองพิจารณา
การยกเลิกสถานประกอบการทางรังสี  

 

2 การตรวจสอบ  
กรณีใชวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม
ปดผนึก หรือมีขอสงสัยกรณีใช
วัสดุชนิดปดผนึก หรือ ยืนยัน
กอนจัดการกากกัมมันตรังสี  

24/2560 
(19 ต.ค. 60) 

กรณีหนวยงานยกเลิกกิจการและวัสดุ
กัมมันตรังสีท่ีใชเปนชนิดไมปดผนึก ให กตส. 
เขาตรวจสอบ หากเปนวัสดุชนิดปดผนึก ให 
กตส. เขาตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีมีการสงสัย 
สวนการตรวจสอบเพ่ือยืนยันกอนการจัดการ
กากกัมมันตรังสี ให กตส. พิจารณาตามความ
เหมาะสมเปนรายกรณีไป  

 

3 การดําเนินการทางการปกครอง
กรณียกเลิกกิจการและมีวัสดุ
กัมมันตรังสีสูญหาย  

24/2560 
(19 ต.ค. 60) 

กรณีท่ีมีการยกเลิกกิจการของบริษัทและมีวัสดุ
กัมมันตรังสีสูญหาย หลังจากท่ีมีการรายงาน
ความกาวหนาการคนหาวัสดุกัมมันตรังสีตอ
สํานักงานทุก ๓๐ วัน เปนระยะเวลา ๓ เดือน 
หรือ ๖ เดือน แลวแตกรณี ใหสงเรื่องดังกลาว
ให กกม. รับเรื่องเพ่ือดําเนินการทางการ
ปกครองตอไป  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๔๘/74 
 

การไดรับรังสีสูงของผูปฏิบัติงานทางรังสี  
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมาย

เหตุ 
1 การดําเนินงาน กรณี

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

กรณีผลการไดรับรังสีสูงของผูปฏิบัติงานรังสี 
จะมีการดําเนินการ 3 ระดับ ดังตอไปนี้  
1. ครั้งแรก แจงเตือนและใหหนวยงานชี้แจง
พรอมเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข  
2. ครั้งท่ี 2 แจงเตือนและใหหนวยงานชี้แจง
พรอมเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข และให 
กตส. เขาสืบหาสาเหตุ ควรพิจารณาไมใหขอ
อนุญาตครอบครองหรือใชเพ่ิม เวนแตเปนการ
เปลี่ยนถาย นําเขา ครอบครอง สงออก ตัวเกา
และเพ่ิมมาตรการกํากับดูแล  
3. ครั้งท่ี 3 แจงเตือนและใหหนวยงานชี้แจง
พรอมเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข พักใช
ใบอนุญาต ระหวางพักใชหามดําเนินการใดๆ 
จนกวาจะมีมาตรการปรับปรุงแกไขท่ีได
มาตรฐานนาเชื่อถือ  

 

2 การประสานงาน กรณี
ผูปฏิบัติงานรังสีไดรับรังสีสูง  

21/2560  
(7 ก.ย. 60)  

การรับเรื่องและแจงระหวาง กอญ. และ กตส. 
มีดังนี้  
1. เม่ือไดรับแจง กอญ. ดําเนินการตามข้ันตอน
และแจงให กตส. ทราบเพ่ือใชประกอบการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปรับปรุง
ของหนวยงาน  
2. หากพบจากการตรวจสอบ กตส. แจงผลการ
ตรวจสอบพรอมแนวปฏิบัติกรณีผลรังสีสูงไปใน
คราวเดียวกัน และแจงให กอญ. ทราบและเก็บ
เปนขอมูลในการประเมินหากมีการไดรับรังสีสูง
ในครั้งตอไป  

 

3 RSO ดําเนินการ กรณี
ผูปฏิบัติงานรังสีไดรับรังสีสูง  

24/2560 
(19 ต.ค. 60) 

กรณีผูปฏิบัติงานไดรับรังสีสูง ให RSO เปนผูสืบ
หาสาเหตุของการไดรับรังสีสูง และเสนอแนว
ทางการปองกัน พรอมท้ังสรุปรายงานการไดรับ
รังสีสูงของผูปฏิบัติงานทางรังสีแตละบุคคล ให

 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๔๙/74 
 

สํานักงานทราบ และให กตส. เขาตรวจสอบ
สถานประกอบการทางรังสีทุกๆ 6 เดือน  

วัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย  
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมาย

เหตุ 
1 แจงอายัดไปยังหนวยงาน

ท่ีเปนทางเขาออกประเทศ 
และ สถานีตํารวจ  

14/2560 
(31 พ.ค. 60) 

ควรแจงอายัดวัสดุกัมมันตรังสีท่ีสูญหายไปยัง
หนวยงานท่ีเปนทางเขาออกประเทศ รวมไปถึงแจง
สถานีตํารวจทองท่ีท่ีมีอํานาจและพ้ืนท่ีขางเคียง เพ่ือ
เก็บไวเปนหลักฐานกรณีมีเหตุหรืออุบัติเหตุทางรังสี
เกิดข้ึน  

 

2 การออกใบอนุญาตกรณี
วัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย  
และการตรวจสอบ
กระบวนการทํางาน
ท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการ
ใชงานวัสดุกัมมันตรังสี  

17/2560 
(13 ก.ค. 60) 

1. การออกใบอนุญาตกรณีท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีสูญ
หาย ใหกําหนดเง่ือนไข เพ่ือแสดงรายการวัสดุ
กัมมันตรังสีท่ีสูญหายได แตอยางไรก็ตามควรจัดทํา
เปนหนังสือท่ีมีลายลักษณอักษรแสดงขอความวา 
ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากวัสดุกัมมันตรังสีท่ีสูญ
หายจะตองเปนภาระความรับผิดชอบของบริษัทแต
เพียงผูเดียว พรอมท้ังใหกรรมการบริษัทลงลายมือ
ชื่อไวเปนหลักฐาน  
2. ควรมีการตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี 
เพ่ือตรวจสอบกระบวนการทํางานของบริษัทท้ังหมด
ท่ีเก่ียวของกับการใชงานวัสดุกัมมันตรังสี เพ่ือเปน
การยืนยันวามีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือ
ไมใหเกิดเหตุวัสดุกัมมันตรังสีสูญหายข้ึนอีก  

 

3 ระบุเง่ือนไขในใบอนุญาต
กรณีท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสี
สูญหาย  

18/2560 
(26 ก.ค. 60) 

ออกใบอนุญาตกรณีท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย โดย
ระบุเง่ือนไขในใบอนุญาตวา “ผูรับใบอนุญาตเปน
ผูรับผิดชอบในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสีหรือความ
เสียหายใดๆ อันเก่ียวของกับวัสดุกัมมันตรังสี (ระบุ
รายละเอียด) ท่ีสูญหาย ดังท่ีแจง...”  

 

4 การดําเนินการกรณีวัสดุ
กัมมันตรังสีสูญหาย  

21/2560 
(7 ก.ย. 60) 

กรณีวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย  
1. ใหแจง ITDB  
2. หากพบจากการตรวจสอบให กตส. แจง กอญ. 
เพ่ือทราบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และแจง

 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๐/74 
 

ไปท่ี กกม. เพ่ือดําเนินการแจงอายัด  
3. หากทางบริษัทแจงมาเอง ใหดําเนินการตาม
ข้ันตอนขางตน  

5 แนวปฏิบัติกรณีวัสดุ
กัมมันตรังสีสูญหาย  

22/2560 
(21 ก.ย. 60) 

แนวปฏิบัติกรณีวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย มีดังนี้  
1. แจงอายัดวัสดุกัมมันตรังสี  
2. แจงสถานีตํารวจในทองท่ีเพ่ือใหดําเนินการ
สืบสวนหาผูกระทําผิดในกรณีท่ีมีการลักขโมย  
3. ในอนาคตจะแจงเรื่องดังกลาวใหอธิบดีกรม
ศุลกากรทราบเพ่ือใหแจงไปยังดานศุลกากรทุกดาน  
และควรจดบันทึกการกระทําของหนวยงานท่ีมีการ 
สูญหายของวัสดุกัมมันตรังสีบอยครั้ง  
 

 

6 การดําเนินการทางการ
ปกครองกรณียกเลิก
กิจการและมีวัสดุ
กัมมันตรังสีสูญหาย  

24/2560 
(19 ต.ค. 60) 

กรณีท่ีมีการยกเลิกกิจการของบริษัทและมีวัสดุ
กัมมันตรังสีสูญหาย หลังจากท่ีมีการรายงาน
ความกาวหนาการคนหาวัสดุกัมมันตรังสีตอ
สํานักงานทุก ๓๐ วัน เปนระยะเวลา ๓ เดือน หรือ 
๖ เดือน แลวแตกรณี ใหสงเรื่องดังกลาวให กกม. รับ
เรื่องเพ่ือดําเนินการทางการปกครองตอไป  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๑/74 
 

การยกเวนการขออนุญาต หรือ การแจงการมีไวในครอบครอง   
ลําดับ หัวขอ การประชุม 

ครั้งท่ี 
รายละเอียดสรุปขอหารือ หมาย

เหตุ 
1 หนวยงานตาม พ.ร.บ. เดิม 

ใหผูรับใบอนุญาตถือครอง
ตอไปจนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
หรือเม่ือเวลาผานไปคากัม
มันตภาพลดลงจนถึงระดับ
ท่ีไดรับการยกเวน (ปส. 
จะแจงใหทราบ)  

10/2560 
(27 เม.ย. 60) 

1. หนวยงานเดิมท่ีไดรับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. 
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 แตไดรับการ
ยกเวนขออนุญาตตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรเพ่ือ
สันติ พ.ศ. 2559 หากใบอนุญาตยังมีอายุอยู ให
ผูรับใบอนุญาตถือครองตอไปจนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
แลว ปส. จะแจงใหทราบวาไดรับการยกเวนการขอ
อนุญาต  
2. หนวยงานเดิมท่ีเคยไดรับใบอนุญาตมีไวใน
ครอบครองและใชวัสดุกัมมันตรังสี เม่ือเวลาผานไป 
คากัมมันตภาพลดลงจนถึงระดับท่ีไดรับการยกเวน
ใหประเมินคากัมมันตภาพวาอยูในเกณฑท่ีไดรับการ
ยกเวน หรือ อยูในเกณฑท่ีตองแจง แลวแจงให ปส. 
ทราบเพ่ือตรวจพิสูจนตอไป  

 

2 จัดทําแนวปฏิบัติขอมูล 
และประชาสัมพันธ เรื่อง
แจงการมีไวในครอบครอง
วัสดุกัมมันตรังสี  

19/2560 
(9 ส.ค. 60) 

1. สําหรับวัสดุกัมมันตรังสีท่ีจะตองแจงการมีไวใน
ครอบครองตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 ควรมีการจัดทํามาตรการและแจง
ประชาสัมพันธเพ่ือใหสถานประกอบการทางรังสี
ทราบถึงแนวปฏิบตัิเรื่องแจงการมีไวในครอบครอง  
2. ควรจัดทําขอมูลเรื่องแจงการมีไวในครอบครองไว
บนเว็บไซตใหผูประกอบการเขามาตรวจสอบขอมูล
ไดเอง ซ่ึงจะลดภาระในการทําหนังสือแจงหรือตอบ
คําถามได  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๒/74 
 

ภาคผนวก ค 
ข้ันตอนการดําเนินการกรณีคําขออนุญาตท่ีจะตองตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีกอนนําเสนอ

คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร และเครื่องกําเนิดรังสี เพ่ือ
พิจารณาออกใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๓/74 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูประเมิน 

ประเมินเอกสารคําขอแลวจะตองตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการกอนนําเสนอคณะทํางานฯ 

หน.กอว. 
พิจารณา 

ผกอญ. 
พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

ขอขอมูลประกอบการ
พิจารณาเพ่ิมเติม 

สงขอมูลประกอบการ
พิจารณาเพ่ิมเติม 

เห็นชอบ กตส. สงผลการตรวจสอบฯ 

ไมเห็นชอบ 

ข้ันตอนการดําเนินการกรณีตองตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังส ี

1 

1 

1 

1 

กตส. ดําเนินการ
ตรวจสอบฯ 

2 

2 
กอว. นําขอมูลเสนอ

คณะทํางานฯ ตามข้ันตอน 

3 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๔/74 
 

ภาคผนวก ง 

ข้ันตอนการขอเอกสารเพ่ิมเติมและคืนคําขออนุญาตหากผูประกอบการไมสงเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๕/74 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 
ลงนามในหนังสือคืนคําขออนุญาต 

เห็นชอบ 
ลงนามในหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติม 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ผูประเมิน 

หน.กอว. 
พิจารณา 

ผกอญ. 
พิจารณา 

 

ผูประกอบการ 

1 

1 

2 

2 

1 

สงเอกสารเพิ่มเติมภายในกาํหนด 1 

2 

ข้ันตอนการดําเนินการขอเอกสารเพ่ิมเติม/คืนคําขอ
 

ไมสงเอกสารเพิ่มเติมภายใน
กําหนด คืนคําขออนุญาต 

เอกสารไม
ครบถวนขอ
เอกสารเพิ่มเติม 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๖/74 
 

ภาคผนวก จ 

1. แบบคําขอรับใบอนุญาตผลิต มีไวในครอบครองหรือใชวัสดุกัมมันตรังสี แบบ ป.ส. ๑ก 
2. แบบคําขอรับใบอนุญาตนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซ่ึงวัสดุกัมมันตรังสี แบบ 

ป.ส. ๓ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๗/74 
 

แบบ ป.ส. ๑ก 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                         

         วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……...… 
๑.   ชื่อผูขออนุญาต          

                     (๑)  บุคคลธรรมดา   
ขาพเจา ช่ือ.....................................................................................................................  ตําแหนง  .............................................................
อาย.ุ................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/

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

รหัสไปรษณยี                                      หมายเลขโทรศพัท… ...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………

จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 
 

 (๒)  นิติบุคคล     
ช่ือหนวยงาน.....................................................................................  จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนท่ี.............................. 
ช่ือสถานท่ีทําการ(ท่ีติดตอได ณ ปจจุบัน) ……………………………………………………………………… .…....................……… . 
ท่ีตั้งเลขท่ี………..........……หมูท่ี……............…… .ตรอก/ซอย…................…............……… .. ถนน……......................……………… ตําบล/

แขวง…………............……… ..… อําเภอ/เขต………………………………....จังหวัด……………..............……… .……………รหสัไปรษณยี                                      
หมายเลขโทรศัพท… ...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส……….........................................................................……โดยม(ีผูมีอํานาจขอรับใบอนุญาต)  

(๒.๑)  ช่ือ........................................................................................  ตําแหนง  ........................................................... 
อาย.ุ................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/

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

รหัสไปรษณยี                                      หมายเลขโทรศพัท… ...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………

จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 

 (๒.๒)  ช่ือ........................................................................................  ตําแหนง ........................................................... 
อาย.ุ................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/

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

คาํขออนุญาต 

ผลิต มีไวใ้นครอบครอง หรือใชซ่ึ้งวสัดุพลอยได ้

 เลขท่ีรับ…………………………..     

   วนัท่ี…………...............………… 

     รหสัหน่วยงาน………………….. 

ผูรั้บคาํขอ……………………….. 

 (สาํหรับเจา้หนา้ท่ีเป็นผูก้รอก)    

             

     

     

     

             

             

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๘/74 
 
รหัสไปรษณยี                                      หมายเลขโทรศพัท… ...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………

จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 
 

 (กรณีมากกวา 2 คน ใหใชเอกสารแนบเพ่ิมเติมได) 
 

 

๒. ขออนุญาตเพ่ือ  [    ]  ผลิต [    ]  มีไวในครอบครอง [    ]  ใช    ซ่ึงวัสดุพลอยได  
 
 

๓.  ประเภทการใชประโยชน [    ]  การแพทย  [    ]  อุตสาหกรรม      [    ]  ศึกษาวิจัย  
    [    ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ
..................................................................................................................................... 
 เปนการขออนุญาต  [    ]  ครั้งแรก  

    [    ]  ขอตออายุใบอนุญาต  (ใบอนุญาตเดิม  เลขท่ี......................................................) 
 
 

๔. สถานท่ี  [    ]  ผลิต [    ]  มีไวในครอบครอง [    ]  ใช    ซ่ึงวัสดุพลอยได 
สถานท่ีตั้ง เลขท่ี……….......……หมูท่ี……......…… .ตรอก/ซอย…....................…......……… .. ถนน……..............................................ตําบล/

แขวง…………........….......… อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหสัไปรษณยี 
หมายเลขโทรศัพท… ...… ..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…...….....................…........... 
 

๕.  ขออนุญาตวัสดุพลอยได   ชนิด 

  ๕.๑ [    ]  วัสดุพลอยไดชนิดปดผนึก  (ตาราง ๕.๑  หนา ๖) 
  ๕.๒ [    ]  วัสดุพลอยไดชนิดไมปดผนึก  (ตาราง ๕.๒  หนา ๗) 
    

๖.  ชื่อผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี    จํานวน… … … … คน ดังน้ี 
 ๖.๑   เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี (กรณีมมีากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพ่ิมเตมิได) 
                 (๑)   ช่ือ……… ..………… .………………………… ....…… .. ตําแหนง…………………....……………อาย…ุ.....….....…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           
บานเลขท่ี……....................… 

หมูท่ี..........… .ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….… ..… อําเภอ/

เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณยี                                     หมายเลขโทรศพัท… .......…..........…...หมายเลข
โทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….................................................................................……คุณวุฒิ
.......................................................... … …………………………………………………… 
 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 

ลําดับท่ี หลักสตูร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหต ุ

     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือช่ือเจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังส(ี๑)……………………………...……… 

  

๖.๒   ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน(ถาม)ี 
                 (๑)   ช่ือ……… ..………… .………………………… ....…… .. ตําแหนง…………………....……………อาย…ุ.....… .....…ป          

     

     

             

     

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๕๙/74 
 
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           
บานเลขท่ี……....................… 

หมูท่ี..........… .ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….… ..… อําเภอ/

เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณยี                                     หมายเลขโทรศพัท… .......…..........…...หมายเลข
โทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….................................................................................……คุณวุฒิ
.......................................................... … …………………………………………………… 
 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 

ลําดับท่ี หลักสตูร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหต ุ

     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือช่ือผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน(๑)……………………….................………...…… 

 

๗.  ในกรณีท่ีใชทางการแพทย 
 ช่ือแพทยผูรับผิดชอบ……… ..………….…………………………ตําแหนง………………………………อาย…ุ… ..........… ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           
บานเลขท่ี……........................ 
หมูท่ี..........… .ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............……....… ..อําเภอ/

เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณยี                                     หมายเลขโทรศพัท… .......…............…หมายเลข
โทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….....................................................................................… 

ช่ือสถานท่ีทําการ… ...………………………………………………………………………………… .…........……… .……….............… 
ใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะเลขท่ี………………………………ออกให ณ วันท่ี……………….............…………............................... 
รายการเก่ียวกับการฝกอบรมและประสบการณทางการใชรังสีของแพทยผูใช........................…………………......................................... 

                                                        ลายมือช่ือแพทยผูรบัผิดชอบ (๑)  … ………………… .………………………… .… ..…… 
(กรณีมมีากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพ่ิมเติมได) 
๘.  ผูปฏิบัติงานรังสี   จํานวน................ คน  ดังตอไปน้ี 

 (๑)   ช่ือ……… ..………… .………………………… ....…… .. ตําแหนง…………………....……………อาย…ุ.....… ......… ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           
บานเลขท่ี……....................… 

หมูท่ี..........… .ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….… ..… อําเภอ/

เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณยี                                     หมายเลขโทรศพัท… .......…..........…...หมายเลข
โทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….................................................................................……คุณวุฒิ
.......................................................... … …………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 

ลําดับท่ี หลักสตูร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหต ุ

     
     

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

             

     

     

     

             

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๐/74 
 

ลายมือช่ือผูปฏิบัติงานทางรังส(ี๑)……………………….................…………… 

(กรณีมมีากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพ่ิมเติมได) 
 

๙. พรอมกับคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ  ท่ีเก่ียวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวยดังนี้ 
 กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 
�  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหซ่ึงมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก (กรณี

เปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนาพาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

�   (๒)    หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรอื 
๓๐ บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชน) 
�  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานหรือ

เจาหนาท่ีของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
�  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
หมายเหตุ  หนังสือมอบอํานาจของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมตองติดอากรแสตมปตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร 
 

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

พาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 
�  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ   และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ 
๓๐ บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

� (๓) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  หรือสําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณฑสนธิ   และหนังสือ
รับรองจากกระทรวงพาณิชย 

เอกสารและหลักฐานตางๆ ดังตอไปน้ี 
�  (๑) รายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับการผลิต  มีไวในครอบครอง หรือใช  ซ่ึงวัสดุพลอยได  เฉพาะท่ีขออนุญาตฯ ครั้งแรก 

หรือกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

�    (๑.๑)   สําเนาใบประกาศนียบัตรดานการปองกันอันตรายจากรังสขีองผูรับผิดชอบทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี) 
หรือปริญญาบัตรตามวุฒิท่ีสามารถรับผิดชอบวัสดุพลอยไดน้ัน  หรือวุฒิบัตรดานรังสี  พรอมเอกสารสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให 

�    (๑.๒)   สําเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทยผูรับผดิชอบในกรณีใชรังสีกับผูปวยโดยตรง 

�    (๑.๓)   แผนท่ีต้ังหนวยงาน  แสดงรายละเอียด เลขท่ีตั้ง ถนน ตําบล อําเภอ และจังหวัดท่ีชัดเจน 

�    (๑.๔)   แผนผังอาคาร หอง  และบริเวณขางเคียง  ท่ีผลิต ท่ีติดตั้ง  ท่ีเก็บ  หรือใชงานวัสดุพลอยได  
�    (๑.๕)   สําเนาเอกสารกํากับวัสดุพลอยได  (Source certificate)  แสดงรายละเอียด  ช่ือธาตุ  เลขมวล 

กัมมันตภาพ รูปราง ลักษณะ หมายเลขกํากับ ช่ือผูผลิต  วันท่ีผลิต  และอายุการใชงาน 

�    (๑.๖)   สําเนาคูมือการปฏิบัติงาน  แสดงรายละเอียดจุดมุงหมาย วิธีการ และข้ันตอนการผลิตหรือการนําวัสดุ
พลอยไดมาใช 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๑/74 
 

�    (๑.๗)   เอกสารวิธีการท่ีเกีย่วของตามกําหนดในขอ ๘ ของกฎกระทรวงน้ี  เชน วิธีการปองกันอันตรายจากรังสี  
แผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี  วิธีการจัดการ/สงคืนกากกัมมันตรังสี   และวิธีการขนสงวัสดพุลอยได  เปนตน 

�    (๑.๘)   สําเนาหลักฐานการครอบครอง หรือใชงานอุปกรณบันทึกรังสีประจําตัวบุคคล 

�  (๒)  รายละเอียดท่ีเกี่ยวของกบัการผลิต  มีไวในครอบครอง หรือใช  ซ่ึงวัสดุพลอยได  เฉพาะท่ีขอตออายุใบอนุญาตฯ  
�    (๒.๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิมท่ีเคยไดรับอนุญาตไว 
�    (๒.๒)  สําเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี (โดยผูรับผดิชอบดําเนินการทางเทคนิค

เก่ียวกับรังสี) แสดงรายละเอียด ผลการตรวจวัดระดบัรังสี  การเปรอะเปอนทางรังสี  และการรั่วไหลของวัสดุพลอยได  และสภาพการ
ทํางานของเครื่องมือและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับวัสดุพลอยได 

�    (๒.๓)  สําเนาเอกสารรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครือ่งสารวจรังสี   
�    (๒.๔)  สําเนาผลประเมินการไดรับรังสขีองผูปฏิบัติงานรังสี    ยอนหลัง 12 เดือน    

�  (๓)   อ่ืนๆ    (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………… . 
 

 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีใหเปนจริง  และจะปฎิบัติตามวิธีการท่ีไดนําเสนอไวทุกประการ 
 
      ลายมือช่ือผูขออนุญาต................................................................. 
       (                    ) 
 

ลายมือช่ือผูขออนุญาต................................................................. 
       (                ) 
 

หมายเหตุ 
๑.เอกสารประกอบคําขออนุญาตทุกฉบับตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองพรอมวันท่ีโดยผูขออนุญาตหรือผูรับมอบอํานาจ 
พรอมประทับตราประจําหนวยงาน  

๒.โปรดใสเครื่องหมาย / ลงในชอง � หนาขอความท่ีตองการ   
 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี

กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 
รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 

ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๒/74 
 
ตาราง ๕.๑ ขอมูล (เฉพาะท่ีระบุได)  ของวัสดุพลอยไดชนิดปดผนึก(Sealed Source) ท้ังหมดท่ีขออนุญาต                           
 

ลําดับ 
ทะเบียน
อางอิง 

*รหัส

ประเภท
การใช
งาน  

รายละเอียดวัสดุพลอยได     ภาชนะบรรจ ุ / เครื่องมือ  / เครือ่งจักร 

สถานภาพวัสดุ 

1.ใชงานปกติ 

2.เก็บสารอง 

3.ยกเลิกการใช 
4.รอจัดการกาก 

5.กําลังสั่งนําเขา 

ชื่อหอง 
/

สถานท่ี
เก็บ

ติดต้ัง
หรือใช
งาน 

บริษัท 

ผูแทน 

จําหนาย 

(ท่ีอยู) 

ธาตุ- 
เลข
มวล 

รุน /

รหัสสินคา 
ผูผลิต 

หมายเล
ขวัสดุ  
(Serial  

number) 

กัมมันตภาพ 

หรือนํ้าหนัก 
(Bq, Ci, Kg, Lb) ผูผลิต 

รุน /

รหัสสินคา 

หมาย 

เลข 

ความจุ
กัมมันตภาพ 

หรือนํ้าหนัก 

สูงสุด 
(Bq, Ci,  
Kg, Lb) 

ปริมา
ณ 

ณ 
วันท่ี 

จํานวน 

                                 

                 

                 

                                 

                 

                 

                 

(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได) 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

 



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๓/74 

 
ตาราง ๕.๒ ขอมูล (เฉพาะท่ีระบุได)  ของวัสดุพลอยไดชนิดไมปดผนึก(Unsealed Source) ท้ังหมดท่ีขออนุญาต 
 

ลําดับ 
ทะเบียน
อางอิง 

*รหัส

ประเภท
การใช
งาน 

รายละเอียดวัสดุพลอยได     
สถานภาพวัสดุ 

1.ใชงานปกติ 

2.เก็บสารอง 

3.ยกเลิกการใช 
4.รอจัดการกาก 

5.กําลังสั่งนําเขา 

6. ขอสารอง 

ชื่อหอง /

สถานท่ีเก็บ
ติดต้ังหรือ 

ใชงาน 

บริษัท 

ผูแทน 

จําหนาย 

(ท่ีอยู) 
ธาตุ- 

เลขมวล 

รุน /

รหัสสินคา 
ผูผลิต 

กัมมันตภาพสูงสุด  

หรือ นํ้าหนัก 
(Bq, Ci, Kg, Lb) 

สมบัติทางกายภาพ 

1.ของแข็ง 

2.ของเหลว 

3.กาช 

           

           

           

           

           

           

           

(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได) 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๔/74 
 
คําอธิบาย    การกรอกขอมูลในตารางท่ี ๕.๑ ขอมลู(เฉพาะท่ีระบุได)  ของวัสดุพลอยไดชนิดปดผนึก (Sealed Source) ท้ังหมดท่ีขออนุญาต 
 

1. ลําดับ ใหระบุหมายเลขลําดบัวัสดุพลอยไดท่ียื่นคําขอ 

2. ทะเบียนอางอิง ใหระบุหมายเลข ID number (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 
3. รหสัประเภทการใชงาน ใหระบุหมายเลข 2 หลัก ตามท่ีตรงกับการใชงานจริง 

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  อ่ืนๆ โปรดระบุ
.......................... 

4.  รายละเอียดวัสดุพลอยได  

      4.1. ธาตุ-เลขมวล ใหระบุช่ือเต็มของธาตุหรือสญัลักษณ พรอมเลขมวลเชน   Co-60, Am-241, I-125, Cs-137,   
Kr-85, Ir-192, Sr-90  เปนตน 

      4.2. รุนหรือรหัสสินคา ใหระบุรุนหรือรหสัสินคาตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังส(ีSource Certificate) 

      4.3.  ผูผลติ ใหระบุช่ือผูผลิตวัสดุกัมมันตรังสีตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังส(ีSource Certificate)หรือ 
ตามปายติดกํากับวัสดุกัมมันตรังส(ีSource Name Plate) 

      4.4.  หมายเลขวัสด ุ ใหระบุหมายเลขหรือรหัสวัสดุกัมมันตรังสตีามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี (Source 

Certificate)หรือ ตามปายติดกํากับวัสดุกัมมันตรังส(ีSource Name Plate) 

      4.5.  กัมมันตภาพหรือนํ้าหนัก 
(Bq,Ci,Kg,Lb) 

ใหระบุกัมมันตภาพหรือนํ้าหนัก พรอมหนวย (Bq , Ci , kg , lb )พรอมระบุวัน/เดือน/ป ตาม
เอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังส(ีSource Certificate) หรือ ตามปายติดกํากับวัสดุกัมมันตรังสี
(Source Name Plate) 

5.  ภาชนะบรรจุ / เครื่องมือ / 
เครื่องจักร 

 

      5.1. ผูผลิต ใหระบุช่ือผูผลิตภาชนะบรรจุ/เครือ่งมือ/เครื่องจักร 

      5.2. รุนหรือรหัสสินคา ใหระบุรุนหรือรหสัภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักรน้ันๆ  ตามเอกสารกํากับวัสดุ
กัมมันตรังส(ีSource Certificate) 

      5.3.  หมายเลข ใหระบุหมายเลขหรือรหัสภาชนะบรรจ/ุเครื่องมือ/เครื่องจักรน้ันๆ   
      5.4.  ความจุกัมมันตภาพหรอื
นํ้าหนัก (Bq,Ci,Kg,Lb) 

ใหระบุความจุกัมมันตภาพหรือนํ้าหนักสูงสุด  พรอมหนวย (Bq , Ci , kg , lb )ของภาชนะ
บรรจ/ุเครื่องมือ/เครื่องจักรน้ันๆ   

6. สถานภาพวัสด ุ ใหระบุสถานภาพวัสดุท่ียื่นคําขออนุญาต  ดังน้ี 

1.ใชงานปกติ          2.เก็บสารอง         3.ยกเลิกการใช      4.รอจัดการกาก       5.

กําลังสั่งนําเขา 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

 



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๕/74 
 

 

7. ช่ือหอง/สถานท่ีเก็บตดิตั้งหรือใชงาน ใหระบุช่ือหอง/สถานท่ีเก็บติดตั้งหรือใชงาน 

8. บริษัทผูแทนจําหนาย (ท่ีอยู) ใหระบุช่ือ-ท่ีอยูของบริษัทผูแทนจําหนาย 

 

คําอธิบาย    การกรอกขอมูลในตารางท่ี ๕.๒ ขอมลู(เฉพาะท่ีระบุได)  ของวัสดุพลอยไดชนิดไมปดผนึก (Unsealed Source) ท้ังหมดท่ีขอ
อนุญาต 
 

1. ลําดับ ใหระบุหมายเลขลําดบัวัสดุพลอยไดท่ียื่นคําขอ 

2. ทะเบียนอางอิง ใหระบุหมายเลข ID number (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 
3. รหสัประเภทการใชงาน ใหระบุหมายเลข 2 หลัก ตามท่ีตรงกับการใชงานจริง 

16    Reseach  17    รังสีรักษา               19    รังสีวินิจฉัย  

22    Leakage Testing 23    Standard Source          27  อ่ืนๆ โปรดระบุ
.......................... 

4.  รายละเอียดวัสดุพลอยได  

      4.1. ธาตุ-เลขมวล ใหระบุช่ือเต็มของธาตุหรือสญัลักษณ พรอมเลขมวลเชน   Co-60, Am-241, I-125, Cs-137,   
Kr-85, Ir-192, Sr-90  เปนตน 

      4.2. รุนหรือรหัสสินคา ใหระบุรุนหรือรหสัสินคาตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังส(ีSource Certificate) 

      4.3.  ผูผลติ ใหระบุช่ือผูผลิตวัสดุกัมมันตรังสีตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังส(ีSource Certificate) 

      4.4.  หมายเลขวัสด ุ ใหระบุหมายเลขหรือรหัสวัสดุกัมมันตรังสตีามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี (Source 
Certificate) 

      4.5.  กัมมันตภาพสูงสุดหรือ
นํ้าหนัก (Bq,Ci,Kg,Lb) 

ใหระบุกัมมันตภาพหรือนํ้าหนักสูงสุด พรอมหนวย (Bq , Ci , kg , lb ) ท่ีประสงคไว
ครอบครอง หรือใช ณ เวลาใดๆ   

5.  สมบัติทางกายภาพ ใหระบุสมบัติทางกายภาพของวัสดุกัมมันตรังสีท่ียื่นขออนุญาต  เปน ของแข็ง ของเหลว    
หรือ กาซ 

6. สถานภาพวัสด ุ ใหระบุสถานภาพวัสดุท่ียื่นคําขออนุญาต  ดังน้ี 

1.ใชงานปกติ                           2.เก็บสารอง                             3.ยกเลกิการใช                                
4.รอจัดการกาก                        5.กําลังสั่งนําเขา                       6. ขอสารอง 

7. ช่ือหอง/สถานท่ีเก็บตดิตั้งหรือใชงาน ใหระบุช่ือหอง/สถานท่ีเก็บติดตั้งหรือใชงาน 

8. บริษัทผูแทนจําหนาย (ท่ีอยู) ใหระบุช่ือ-ท่ีอยูของบริษัทผูแทนจําหนาย 

 
 
 

 
 
 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๖/74 
 
 
 

แบบ ป.ส. ๓ก 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                               วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…….............… 
๑.   ชื่อผูขออนุญาต          

                     (๑)  บุคคลธรรมดา   
ขาพเจา ช่ือ.....................................................................................................................  ตําแหนง  .............................................................
อาย.ุ................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/

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

รหัสไปรษณยี                                      หมายเลขโทรศพัท… ...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………

จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 
 

 (๒)  นิติบุคคล     
ช่ือหนวยงาน.....................................................................................  จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนท่ี.............................. 
ช่ือสถานท่ีทําการ(ท่ีติดตอได ณ ปจจุบัน) ……………………………………………………………………… .…....................……… . 
ท่ีตั้งเลขท่ี………..........……หมูท่ี……............…… .ตรอก/ซอย…................…............……… .. ถนน……......................……………… ตําบล/

แขวง…………............……… ..… อําเภอ/เขต………………………………....จังหวัด……………..............……… .……………รหสัไปรษณยี                                      
หมายเลขโทรศัพท… ...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส……….........................................................................……โดยม(ีผูมีอํานาจขอรับใบอนุญาต)  

(๒.๑)  ช่ือ........................................................................................  ตําแหนง  ........................................................... 
อาย.ุ................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     

คาํขออนุญาต 

นาํหรือสั่งเขา้มาในราชอาณาจกัร    นาํหรือส่งออกนอกราชอาณาจกัร   

ซ่ึงวสัดุพลอยได ้

 เลขท่ีรับ…………………………..     

   วนัท่ี……..…………….………… 

     รหสัหน่วยงาน………………….. 

ผูรั้บคาํขอ……………………….. 

 (สาํหรับเจา้หนา้ท่ีเป็นผูก้รอก)    

             

     

     

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๗/74 
 
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/

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

รหัสไปรษณยี                                      หมายเลขโทรศพัท… ...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………

จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 

 (๒.๒)  ช่ือ........................................................................................  ตําแหนง ........................................................... 
อาย.ุ................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/

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

รหัสไปรษณยี                                      หมายเลขโทรศพัท… ...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………

จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 
 

 (กรณีมากกวา 2 คน ใหใชเอกสารแนบเพ่ิมเติมได) 
๒. ขออนุญาตเพ่ือ (โปรดเลือกอยางใดอยางหน่ึง) 
 [    ]  นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร    ซ่ึงวัสดุพลอยได  

[    ]  นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
*  ซ่ึงวัสดุพลอยได  

         เพ่ือ...................................................................................................................................................................... 
 

๓.  ประเภทการใชประโยชน  [    ]  การแพทย  [    ]  อุตสาหกรรม      [    ]  ศึกษาวิจัย 
     [    ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ
....................................................................................................................... 
 [    ]    มี         ใบอนุญาตผลิต  มีไวครอบครอง หรือใช ซึ่งวัสดุพลอยได  เลขท่ี................................ หมดอายุวันท่ี ................... 
 [    ]   ไมมี    และพรอมกับคําขอน้ี ขาพเจาไดยื่นแบบคําขออนุญาตผลติ  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซึ่งวัสดุพลอยได  มา
พรอมกันน้ีแลว   เมื่อวันท่ี................................................................................................................... 
 

๔.  ขออนุญาตวัสดุพลอยได   ชนิด 
  ๔.๑ [    ]  วัสดุพลอยไดชนิดปดผนึก  (ตาราง  ๔.๑ หนา ๕) 
  ๔.๒ [    ]  วัสดุพลอยไดชนิดไมปดผนึก  (ตาราง ๔.๒  หนา ๖) 
    

๕.  ผูแทนจําหนายท่ีไดรับมอบหมายใหนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 

ช่ือ… .........… … ..… … … … .… … … … … … … … … … ..........… … .. ตาํแหนง… … .......................… … … … … ....… … .............… … …   
อาย…ุ.....… ........… ป         สัญชาต.ิ.................…..   เลขประจาํตัวประชาชน                                                                                          
บานเลขท่ี….............. หมูท่ี............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ตําบล/แขวง…………..............… ..… อําเภอ/

เขต………..……..............จังหวัด….............…….........……รหัสไปรษณีย                                      
หมายเลขโทรศัพท… .........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส……..........….......................สถานท่ีทํา
การช่ือ.....…… ..………… .…………………………..........…… .....…… ..………… .…………………………...........……....   

       

             

     

             

     

             

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๘/74 
 
เลขท่ี…..................... หมูท่ี............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ตําบล/แขวง………..…............… ..… อําเภอ/

เขต…………....…...…....จังหวัด………...............................รหสัไปรษณีย 
หมายเลขโทรศัพท… .........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส……..........….......................ลายมือช่ือ

ผูแทนจําหนาย.………….....................…………………...……… 

๖.  ผูดําเนินการตามพิธีศุลกากร 

ช่ือ… .........… … ..… … … … .… … … … … … … … … … ..........… … .. ตาํแหนง… … .......................… … … … … ....… … .............… … …   
อาย…ุ.....… ........… ป         สัญชาต.ิ.................…..   เลขประจาํตัวประชาชน                                                                                          
บานเลขท่ี….............. หมูท่ี............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ตําบล/แขวง…………..............… ..… อําเภอ/

เขต………..……..............จังหวัด….............…….........……รหัสไปรษณีย                                      
หมายเลขโทรศัพท… .........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส……..........….......................สถานท่ีทํา
การช่ือ.....…… ..………… .…………………………..........…… .....…… ..………… .…………………………...........……....   
เลขท่ี…..................... หมูท่ี............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ตําบล/แขวง………..…............… ..… อําเภอ/

เขต…………....…...…....จังหวัด………...............................รหสัไปรษณีย 
หมายเลขโทรศัพท… .........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส……..........….......................ลายมือช่ือ

ผูดําเนินการตามพิธีศุลกากร.................…………………...……… 
 

 
 
 

๗.  ผูรับปลายทาง  กรณีนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซ่ึงวัสดุพลอยได 
  

ช่ือ….........…… ..………… .………………………… ....…… .. ตั้งอยูเลขท่ี…..…….......…ถนน…………........................………… ...…  ..................………………… ..…เมือง / 
รัฐ................….........……………………ประเทศ........………................…………..…..........…  

หมายเลขโทรศัพท… ...… ........................…หมายเลขโทรสาร.................…..…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…............…..…......…… 
 

๘.  พาหนะสําหรับการขนสงวัสดุพลอยได 
  [    ]   ทางเครื่องบิน     [    ]   ทางเรือ   [    ]   ทางรถยนต     [  ]   ทางรถไฟ   [    ]   อ่ืน ๆ .................................................... 
 

๙.  การบรรจุหีบหอของวัสดุพลอยได 
 ลักษณะและขนาดของหีบหอ....................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................  
 ชนิดหีบหอ [    ]   แบบ Excepted   [    ]    แบบ IP-1 [    ]    แบบ  IP-2      [    ]    แบบ IP-3 

[    ]   แบบ A    [    ]   แบบ B(U)    [    ]   แบบ B(M)         [    ]   แบบ C 

[    ]   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................... 
 หมายเลขสหประชาชาติ  (UN number) … …………………………………………………………………………………… . 
     

๑๐. สถานท่ีเก็บรักษาวัสดุพลอยไดท่ีนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร   ขณะรอดําเนินการนําสงผูขออนุณาตมีไวครอบครองหรือใช 

     

       

             

     

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๖๙/74 
 
สถานท่ีตั้ง เลขท่ี……….......……หมูท่ี……......…… .ตรอก/ซอย…....................…......……… .. ถนน……..............................................ตําบล/

แขวง…………........….......… อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหสัไปรษณยี 
หมายเลขโทรศัพท… ...… ..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…...….....................…........... 
๑๑. สถานท่ีเก็บรักษาวัสดุพลอยไดขณะรอดําเนินการนําหรือสงออกนอกราชอาณาจกัร 
สถานท่ีตั้ง เลขท่ี……….......……หมูท่ี……......…… .ตรอก/ซอย…....................…......……… .. ถนน……..............................................ตําบล/

แขวง…………........….......… อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหสัไปรษณยี 
หมายเลขโทรศัพท… ...… ..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…...….....................…........... 
 

๑๒. พรอมกับคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวยดังนี้ 
กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 
� (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหซ่ึงเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก  

(กรณีเปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนาพาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

�    (๒)    หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรอื 
๓๐ บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

 

กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชน) 
�  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจาํตัวพนักงานหรือ

เจาหนาท่ีของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
�  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
หมายเหตุ  หนังสือมอบอํานาจของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมตองติดอากรแสตมปตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร 
 

  

กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เชน  หางหุนสวนจํากัด   บริษัทจํากัด  เปนตน) 
�  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรณเีปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนา

พาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 
�  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ   และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ 
๓๐ บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

� (๓) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  หรือสําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณฑสนธิ   และหนังสือ
รับรองจากกระทรวงพาณิชย 

 

เอกสารและหลักฐานตางๆ ดังตอไปน้ี 
�     (๑)  สําเนาใบอนุญาตมีไวครอบครอง  หรือใช  ซ่ึงวัสดุพลอยได   ของผูขออนุญาต 

�    (๒)  สําเนาเอกสารการสั่งซ้ือหรือสัญญาซ้ือขาย  ซ่ึงวัสดุพลอยได 
�    (๓)   สําเนาเอกสารกํากับวัสดุพลอยได  (Source certificate)   

     

     

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๗๐/74 
 

�    (๔)   สําเนาเอกสารใบรับรองการออกแบบหีบหอ (Certificate for package design)  เฉพาะหีบหอแบบ  B(U) , แบบ  

B(M), และแบบ  C 

�    (๕)   สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารยืนยัน  หรือบันทึกขอตกลง  การมีไวครอบครองหรือใช  หรือนําเขา  ซ่ึงวัสดุพลอย
ไดจากประเทศปลายทาง  เฉพาะกรณีขอนุญาต  นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร  ซึ่งวัสดุพลอยได 

�    (๖)   สําเนาเอกสารรับรองความปลอดภัยทางรังสสีําหรับการขนสง  เฉพาะกรณขีออนุญาต นําหรือสงออกนอก
ราชอาณาจักร  ซึ่งวัสดุพลอยได 

�    (๗)   เอกสารแสดงปริมาณของวัสดุพลอยไดท่ีมีไวในครอบครอง ณ ปจจุบัน  วามีการเพ่ิมหรือลดลงหรือคงเหลือเทาใด 

�    (๘)   รายละเอียดแผนผังเสนทางการขนสงภายในประเทศ  ผูควบคุมการขนสง  และรายละเอียดพาหนะขนสง 

�    (๙)   อ่ืนๆ    (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………....................……… . 

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

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีใหเปนจริง  และจะปฎิบัติตามวิธีการท่ีไดนําเสนอไวทุกประการ 
 

ลายมือช่ือผูขออนุญาต ............................................................................ 
       (                                ) 
 
 

     ลายมือช่ือผูขออนุญาต...............................................................................
        (                                ) 
หมายเหตุ 
๑.เอกสารประกอบคําขออนุญาตทุกฉบับตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองพรอมวันท่ีโดยผูขออนุญาตหรือผูรับมอบอํานาจ 
พรอมประทับตราประจําหนวยงาน  

๒.โปรดใสเครื่องหมาย / ลงในชอง � หนาขอความท่ีตองการ  หนาขอ ๑๒ 
๓. * หมายถึงใหระบุเหตุผลการนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร เชน การสงคืน การสงออกชั่วคราว หรืออ่ืนๆ 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๗๑/74 

 
ตาราง ๔.๑ ขอมูล (เฉพาะท่ีระบุได)  ของวัสดุพลอยไดชนิดปดผนึก (Sealed Source) ท้ังหมดท่ีขออนุญาต                           
 

ลําดับ 
ทะเบียน
อางอิง 

*รหัส
ประเภท

การใชงาน  

รายละเอียดวัสดุพลอยได     
ภาชนะบรรจ ุ /  

เครื่องมือ  / เครื่องจักร 

ชื่อหอง /

สถานท่ีเก็บ
ติดต้ังหรือใช

งาน 

ธาตุ- 
เลข
มวล 

รุน /

รหัสสินคา 
ผูผลิต 

หมายเลข
วัสดุ  

(Serial 
 number) 

กัมมันตภาพ 

หรือนํ้าหนัก 
(Bq, Ci, Kg, Lb) ผูผลิต 

รุน /

รหัสสินคา 
หมายเลข 

ความจุ
กัมมันตภาพ 

หรือนํ้าหนัก 

สูงสุด 
(Bq, Ci,  
Kg, Lb) ปริมาณ 

ณ 
วันท่ี 

จํานวน 

                             

               

               

               

               

               

               

(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได) 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

 



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 ๗๒/74 

 
ตาราง ๔.๒ ขอมูล (เฉพาะท่ีระบุได)  ของวัสดุพลอยไดชนิดไมปดผนึก(Unsealed Source) ท้ังหมดท่ีขออนุญาต 
 

ลําดับ 
ทะเบียน
อางอิง 

*รหัสประเภท

การใชงาน 

รายละเอียดวัสดุพลอยได     

ชื่อหอง /สถานท่ีเก็บ  ติดต้ัง  

หรือ  ใชงาน ธาตุ- 
เลขมวล 

รุน /

รหัสสินคา 
ผูผลิต 

กัมมันตภาพ  

หรือ นํ้าหนัก 
(Bq, Ci, Kg, Lb) 

สมบัติทางกายภาพ 

1.ของแข็ง 

2.ของเหลว 

3.กาช 

                 

         

         

                 

                 

         

         

(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 73/74 

 
คําอธิบาย    การกรอกขอมูลในตารางท่ี ๔.๑ ขอมลู(เฉพาะท่ีระบุได)  ของวัสดุพลอยไดชนิดปดผนึก (Sealed Source) ท้ังหมดท่ีขอ
อนุญาต 
 

1. ลําดับ ใหระบุหมายเลขลําดบัวัสดุพลอยไดท่ียื่นคําขอ 

2. ทะเบียนอางอิง ใหระบุหมายเลข ID number (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 
3. รหสัประเภทการใชงาน ใหระบุหมายเลข 2 หลัก ตามท่ีตรงกับการใชงานจริง 

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  อ่ืนๆ โปรดระบุ
.............................................................. 

4.  รายละเอียดวัสดุพลอยได  

      4.1. ธาตุ-เลขมวล ใหระบุช่ือเต็มของธาตุหรือสญัลักษณ พรอมเลขมวลเชน   Co-60, Am-241, I-125, Cs-

137,   Kr-85, Ir-192, Sr-90  เปนตน 

      4.2. รุนหรือรหัสสินคา ใหระบุรุนหรือรหสัสินคาตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังส(ีSource Certificate) 

      4.3.  ผูผลติ ใหระบุช่ือผูผลิตวัสดุกัมมันตรังสีตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังส(ีSource Certificate)หรือ 
ตามปายติดกํากับวัสดุกัมมันตรังส(ีSource Name Plate) 

      4.4.  หมายเลขวัสด ุ ใหระบุหมายเลขหรือรหัสวัสดุกัมมันตรังสตีามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี (Source 

Certificate)หรือ ตามปายติดกํากับวัสดุกัมมันตรังส(ีSource Name Plate) 

      4.5.  กัมมันตภาพหรือนํ้าหนัก 
(Bq,Ci,Kg,Lb) 

ใหระบุกัมมันตภาพหรือนํ้าหนัก พรอมหนวย (Bq , Ci , kg , lb )พรอมระบุวัน/เดือน/ป ตาม
เอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังส(ีSource Certificate) หรือ ตามปายติดกํากับวัสดุกัมมันตรังสี
(Source Name Plate) 

5.  ภาชนะบรรจุ / เครื่องมือ / 
เครื่องจักร 

 

      5.1. ผูผลิต ใหระบุช่ือผูผลิตภาชนะบรรจุ/เครือ่งมือ/เครื่องจักรน้ันๆ   
      5.2. รุนหรือรหัสสินคา ใหระบุรุนหรือรหสัภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักรน้ันๆ   
      5.3.  หมายเลข ใหระบุหมายเลขหรือรหัสภาชนะบรรจ/ุเครื่องมือ/เครื่องจักรน้ันๆ   
      5.4.  ความจุกัมมันตภาพหรอื
นํ้าหนัก (Bq,Ci,Kg,Lb) 

ใหระบุความจุกัมมันตภาพหรือนํ้าหนัก  พรอมหนวย (Bq , Ci , kg , lb )ของภาชนะบรรจ/ุ
เครื่องมือ/เครื่องจักร 

6. ช่ือหอง/สถานท่ีเก็บติดตั้งหรือใชงาน ใหระบุช่ือหอง/สถานท่ีเก็บติดตั้งหรือใชงาน 

 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 

  



กลุมอนุญาตวัสดุกัมมันตรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

รหัสเอกสาร: SOP-RL-XX 
ประกาศใชวันท่ี:   

Standard Operating Procedure : ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 
เรื่อง: การพิจารณาประเมินคําขออนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังส ี 1 0 74/74 

 
คําอธิบาย    การกรอกขอมูลในตารางท่ี ๔.๒ ขอมลู(เฉพาะท่ีระบุได)  ของวัสดุพลอยไดชนิดไมปดผนึก (Unsealed Source) ท้ังหมด
ท่ีขออนุญาต 
 

1. ลําดับ ใหระบุหมายเลขลําดบัวัสดุพลอยไดท่ียื่นคําขอ 

2. ทะเบียนอางอิง ใหระบุหมายเลข ID number (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 
3. รหสัประเภทการใชงาน ใหระบุหมายเลข 2 หลัก ตามท่ีตรงกับการใชงานจริง 

16    Reseach  17    รังสีรักษา               19    รังสีวินิจฉัย  

22    Leakage Testing 23    Standard Source          27  อ่ืนๆ โปรดระบุ
......................... 

4.  รายละเอียดวัสดุพลอยได  

      4.1. ธาตุ-เลขมวล ใหระบุช่ือเต็มของธาตุหรือสญัลักษณ พรอมเลขมวลเชน   Co-60, Am-241, I-125, Cs-

137,   Kr-85, Ir-192, Sr-90  เปนตน 

      4.2. รุนหรือรหัสสินคา ใหระบุรุนหรือรหสัสินคาตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังส(ีSource Certificate) 

      4.3.  ผูผลติ ใหระบุช่ือผูผลิตวัสดุกัมมันตรังสีตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังส(ีSource Certificate) 

      4.4.  หมายเลขวัสด ุ ใหระบุหมายเลขหรือรหัสวัสดุกัมมันตรังสตีามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี (Source 
Certificate) 

      4.5.  กัมมันตภาพสูงสุดหรือ
นํ้าหนัก (Bq,Ci,Kg,Lb) 

ใหระบุกัมมันตภาพหรือนํ้าหนัก พรอมหนวย (Bq , Ci , kg , lb )พรอมระบุวัน/เดือน/ป 
ตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังส(ีSource Certificate)  

5.  สมบัติทางกายภาพ ใหระบุสมบัติทางกายภาพของวัสดุกัมมันตรังสีท่ียื่นขออนุญาต  เปน ของแข็ง ของเหลว 
หรือ กาซ 

6. ช่ือหอง/สถานท่ีเก็บติดตั้งหรือใชงาน ใหระบุช่ือหอง/สถานท่ีเก็บติดตั้งหรือใชงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ผูจัดทํา ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

กลุมงาน กอว. ผกอญ. ลปส. 
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