
๑ 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต  

การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต 
เจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์   

พ.ศ. .... 
   

 

หลกัการ 

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การ
ออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 
 

เหตุผล 
โดยท่ีมาตรา ๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๘ (๑๙) มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
การขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่
ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์เพ่ือให้การกํากับดูแลวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการของ
ผู้รับใบอนุญาตให้มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



๑ 

 

ร่างกฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต  

การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์   
        พ.ศ. ....๒๕๕๙ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๘ (๑๙) มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๗ 
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
“เจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์” หมายความว่า ผู้ที่มีคุณวุฒิ ผ่านการ

ทดสอบคุณสมบัติและได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับน้ี 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์ 
“คุณสมบัติ” หมายความว่า ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพเพียงพอในการ

ควบคุมดูแลวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตให้มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและ
การพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
หมวด ๑ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 
   

 
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุ

นิวเคลียร์ต้องมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(๒) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

เทียบเท่า 
(๓) ได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(๔) ผ่านการทดสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงาน

ประกาศกําหนด 
 



๒ 

 

 

 
ข้อ 3  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุ

นิวเคลียร์ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คําขอชําระค่าธรรมเนียมพร้อมชําระค่าธรรมเนียม ตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๓) เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาต ซึ่งประกอบด้วย 

(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(ข) สําเนาวุฒิการศึกษา 
(ค) สําเนาใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือสําเนาใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ณ วันที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
(ง) สําเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๔) 
(จ) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว 

 
ข้อ ๔ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับ

ใบอนุญาต  หากเห็นว่าคําขอรับใบอนุญาตไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตทราบทันที หากไม่สามารถดําเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติม พร้อมท้ังกําหนดระยะเวลาท่ีผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจะต้อง
ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบห้าวัน โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ใน
บันทึกน้ัน 
 

ข้อ ๕ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เสนอคําขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อ
เลขาธิการ 

ในกรณีที่เลขาธิการมีความเห็นว่าควรอนุญาต ให้เลขาธิการมีคําสั่งอนุญาตและแจ้งคําสั่งดังกล่าว
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่เลขาธิการมีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาต ให้เลขาธิการมีคําสั่งไม่อนุญาตและแจ้งคําสั่ง
ดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ โดยระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิและระยะเวลาการอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ท้ังนี้ แบบใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้ายกฎกระทรวงน้ี 
 



๓ 

 

 

ข้อ ๖ ระยะเวลาดําเนินการในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ 4 และข้อ 5 รวมกัน
แล้วต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

 
ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมดูแลการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์ สถานที่ปฏิบัติงานที่มีการใช้วัสดุ

นิวเคลียร์ สถานที่จัดเก็บหลัก สถานที่จัดเก็บช่ัวคราว และสถานที่จัดเก็บเมื่อเลิกใช้งานแล้วให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยอย่างเพียงพอตามประเภทของวัสดุนิวเคลียร์ และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาที่ดําเนินกิจกรรม  

(๒) จัดทําและดูแลบัญชีควบคุมวัสดุนิวเคลียร์  
(๓) ควบคุมและดูแลการตรวจสอบ การทดสอบระบบคุ้มครองทางกายภาพและอุปกรณ์ต่างๆ 

เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบการป้องกัน การตรวจจับ และการตอบสนองยังทํางานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ 
(๔) ทําการประเมินเมื่อพบการกระทํา การพยายามกระทําการก่อวินาศกรรม การเอาไปซึ่งวัสดุ

นิวเคลียร์โดยมิชอบ หรือเหตุฉุกเฉินใดๆ ว่าจะมีผลกระทบทางรังสีหรือไม่  
(๕) ให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบ 

 
ข้อ ๘ ในกรณีผู้ รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในใบอนุญาต ให้ผู้รับ

ใบอนุญาตยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าที่ 
แบบคําขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดแนบท้ายกฎกระทรวงน้ี 
 

หมวด 2 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต 

   
 

ข้อ ๙ การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอต่ออายุภายในเก้าสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อน
ใบอนุญาตเดิมหมดอายุตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงน้ี  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ี  

(๑) คําขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) สําเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๔)  
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว       

 



๔ 

 

 

ข้อ 10  ให้นําความในข้อ 4 และข้อ 5 มาบังคับใช้กับการพิจารณาอนุญาตตามหมวดน้ี 
โดยอนุโลม 

 ให้ไว้ ณ   วันที่                       พ.ศ..... 

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดทําและเผยแพร่โดย กลุ่มกฎหมาย  
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
โทร ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๔ 
โทรสาร ๐ ๒๕๖๒ ๐๑๑๐ 
Facebook : Atom4Peace 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 



๑ 

 

 

แบบคําขอรับใบอนญุาต 
เจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร ์

เลขที่รับ 

 
(สําหรับ จนท.) 

วันท่ีรับ 

___/___/___ 

๑) ผู้ขอรับใบอนุญาต  � นาย � นาง � นางสาว � อ่ืนๆ............................................. 
ช่ือ-นามสกุล (ไทย)...................................................................... ช่ือ-นามสกุล (อังกฤษ).................................................................... 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน:  

เกิดวันที่................เดือน.....................พ.ศ. ................. อายุ .............ป ี

เช้ือชาติ......................สัญชาติ............................ศาสนา...................... 

๒) ท่ีอยู่ปัจจุบัน/หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถตดิต่อได ้      
ช่ืออาคาร/สถานท่ี…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

เลขท่ี..........................หมู่ท่ี........................ ซอย .................................. ถนน .............. ………………ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต
...................................................... จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย ์..................................................................  

โทรศัพท์................................................................................... E-mail …………………..………………………………..………………………………….… 

๓) ท่ีอยู่หน่วยงาน/หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถตดิตอ่ได้  
ตําแหน่ง...................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือหน่วยงาน/สถานท่ีทํางาน  …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เลขท่ี....................หมู่ท่ี..................... ซอย ..................................ถนน ............................... ตําบล/แขวง................................................... 

อําเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ........................................................รหัสไปรษณีย์ ...................................................  
โทรศัพท์……………............................................................. E-mail …………………………………………………..……………….…………………………… 

๔) ข้อมูลการศึกษา 

� ปริญญาตรี  � สูงกว่า ปริญญาตรี (ระบุ).................................................................................................................... 
� วิทยาศาสตร์ สาขา....................................................................� วิศวกรรมศาสตร์ สาขา..................................................................... 
� อื่นๆ (ระบุ) สาขา..................................................................................................................................................................................... 

๕) ข้อมูลเก่ียวกับการใช้วัสดุนิวเคลียร์ 
ประเภทการใช้ประโยชน์    � การแพทย์   � อุตสาหกรรม � ศึกษาวิจัย � อื่น (ระบุ)........................................................................ 

ใบอนุญาตครอบครองฯ วัสดุนิวเคลียร์ เลขท่ี ……………………...........................................รหัสหน่วยงาน..................................................... 

 

 



๒ 

 

 

๗) ผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน                                                            (ส่วนเจ้าหน้าที่)       
� เอกสารครบถ้วนถูกต้อง และผ่านการพิจารณา 

                         � เอกสารไม่ครบถ้วน เน่ืองจากขาดเอกสารดังน้ี ............................................................................................................................. 
............................................................................................ ...................................................................................................................................... 
                    � ไม่ผ่านการพิจารณา เน่ืองจาก ................................................................................................................................................... 
............................................................................................ ....................................................................................................................................... 
 

                                                                                        (ลงช่ือ)............................................................ผู้ตรวจ  

                                                                                             (............................................................) โปรดเขียนตัวบรรจง 

                                                                                             วันท่ี.............../................../..................... 

 

 

๖) โปรดตรวจสอบเอกสารโดยทําเครื่องหมาย  ก่อนการจัดส่ง (เอกสารที่เป็นสําเนาต้องเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
๑. สําเนาหลักฐานผ่านการทดสอบคุณสมบัต ิ

๒. คําขอชําระค่าธรรมเนียมพร้อมชําระค่าธรรมเนียม   
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

๔. สําเนาวุฒิการศึกษา 

๕. สําเนาใบอนุญาต       เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีหรือ 

                                   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

๖. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ น้ิว 

๗. อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความในใบคําขอเป็นจริงทุกประการ 

                                                                                                (ลงช่ือ)............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

                                                                                          (.............................................................) โปรดเขียนตัวบรรจง 

                                                              วันท่ี.............../................../..................... 



๑ 

 

 

แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 
เจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนคิเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร ์

เลขท่ีรับ 

 
(สําหรับ จนท.) 

วันที่รับ ___/___/___ 

๑. ผู้ขอยื่นต่ออายุใบอนุญาต  � นาย � นาง � นางสาว � อ่ืนๆ............................................. 
ช่ือ-นามสกุล (ไทย)............................................................... ช่ือ-นามสกุล (อังกฤษ)........................................................... 
เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน :  
เกิดวันท่ี................เดือน.....................พ.ศ. ................. อายุ .............ป ี

เช้ือชาติ......................สัญชาติ............................ศาสนา...................... 
ใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์เดิม เลขท่ี ……………………………………….วันหมดอายุ............................... 

๒. ท่ีอยู่ปัจจุบัน/หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถตดิต่อได ้      
ช่ืออาคาร/สถานที…่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

เลขท่ี..........................หมู่ที่........................ ซอย .................................. ถนน .............. ………………ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/
เขต...................................................... จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์ ..................................................................  

โทรศัพท์................................................................................... E-mail …………………..………………………………..………………………………….… 

๓. ท่ีอยู่หน่วยงาน/หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถตดิตอ่ได้  
ตําแหน่ง...................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือหน่วยงาน/สถานที่ทํางาน  …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เลขท่ี....................หมู่ท่ี..................... ซอย ..................................ถนน ............................... ตําบล/แขวง................................................... 

อําเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ........................................................รหัสไปรษณีย์ ...................................................  

โทรศัพท์……………............................................................. E-mail …………………………………………………..……………….…………………………… 

 

๔. โปรดตรวจสอบเอกสารโดยทําเครื่องหมาย  ก่อนการจัดส่ง (เอกสารท่ีเป็นสําเนาต้องเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
             �   สําเนาหลักฐานผ่านการทดสอบคุณสมบตัิ  
              �   อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………. 

          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความในใบสมัครน้ีเป็นจริงทุกประการ 

                                                                                        (ลงช่ือ)............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

                                                                                  (.............................................................) โปรดเขียนตัวบรรจง 

                                                                                              วันท่ี.............../................../..................... 
 



๑ 

 

๕.๔ ซม. 

แนบท้ายกฎกระทรวง 

 

เร่ือง  แบบใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์ 
 

ด้านหน้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ด้านหลัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 
Nuclear Material Technical Officer 

……………………(ชื่อ)………………………… 
……………………(name)…………………… 

 
 

…………(เลขาธิการลงนาม)………….. 
(……………(ชื่อเลขาธิการ)……………….) 

(……..………(name)………….…….) 

๘.๕ ซ.ม. 

ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ Nuclear Material Technical Officer 

  ใบอนุญาต / License No : 

………………………………………….. 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน / ID No. : 

  

รูป ๑ x ๑ น้ิว 
ผู้รับใบอนุญาต 

วันท่ีอนุญาต : ……………………………..…… 
Date of issue : ………………………..……… 
วันหมดอายุ : .......................................... 
Date of expiry: ………………………….…… 

NMTO 

ขอ้จํากัดการใช้ / Restriction of use 

ที่อยู่ 



๑ 

 

 
 เลขรับคําขอที่.................................................. (เฉพาะเจ้าหน้าที่)             วันที่...................................................................... 
 

เลขท่ีใบอนุญาตท่ีขอเปลี่ยนแปลงแกไ้ข....................................................................................................................................... 

๑. ผู้ขอเปลี่ยนแปลงแกไ้ขใบอนุญาต 
บุคคลธรรมดา 
ช่ือผู้รับใบอนุญาต
............................................................................................................................................................................................. 

เลขประจําตัวประชาชน  

ที่อยู่....................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร................................. 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).......................................................................................................................................... 

 

๒. สาเหตทุี่ขอเปลี่ยนแปลงแกไ้ขใบอนญุาต 
  เปล่ียนแปลงช่ือผู้รับใบอนุญาต 
  รายละเอียดในใบอนุญาตไมต่รงกับข้อมูลจริง 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................................... 

           
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา 

 ๓.๑ เอกสารหลักฐานประกอบรายละเอียดท่ีขอเปล่ียนแปลงแก้ไขใบอนุญาต 
 ๓.๒ ใบอนุญาตฉบับจริง 

 
 
 

ลายมือช่ือผู้ขอ ………………………………………………… 
  (………………………………………………) 

 

แบบคําขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนญุาต 
 

 

เลขท่ีรับ 

 
(สําหรับ จนท.) 

วันที่รับ ___/___/___ 

จัดทําและเผยแพร่โดย กลุ่มกฎหมาย  
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
โทร ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๔ 
โทรสาร ๐ ๒๕๖๒ ๐๑๑๐ 
Facebook : Atom4Peace 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 


