
 
 
 
 

กลุ่มอนญุาตเคร่ืองกําเนิดรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

สํานักงานปรมาณูเพือ่สันติ 
 
 
 

คู่มือปฏบิัตงิาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพจิารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขอนําเข้า เครื่องกําเนิดรงัสี 

(ฉบับที่ 1) 
 

เสนอโดย กลุ่มอนญุาตเครื่องกําเนดิรงัส ี
จัดเตรียมโดย กลุ่มอนญุาตเครื่องกําเนดิรงัส ี
ทบทวนโดย หัวหน้ากลุ่มอนญุาตเคร่ืองกาํเนดิรังส ี
อนุมัติโดย ผู้อํานวยการกองอนญุาตทางนิวเคลียร์และรังส ี
สําเนาเล่มที ่  
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ผู้จัดทํา 
 

กลุ่มอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเคร่ืองกําเนิดรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

........... 

 

สถานะปรบัปรุงเอกสาร 
 

ฉบับท่ี ปรับปรุงครั้งท่ี วันท่ี ข้อสรุปการปรับปรุง 
1 0  ประกาศใช้ 
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ผู้จัดทํา 
 

กลุ่มอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี 

ผู้ทบทวน 
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ผู้อนุมัติ 
 

........... 

 

สารบญั 
            

           หน้า 
1. วัตถุประสงค์          4 
2. ขอบเขต           4 
3. คําจํากัดความ          4 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ         4 
5. ขั้นตอนและแผนผังการปฏิบัติงาน        5 
6. เอกสารอ้างอิง          13 
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ผู้จัดทํา 
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........... 

 

1.วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขอรับ
ใบอนุญาตนําเข้า เครื่องกําเนิดรังสี  

1.2 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 1.3 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวง
กําหนดเง่ือนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง  
วัสดุพลอยได้ หรือพลังานปรมาณู พ.ศ. 2550 และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

2.ขอบเขต 
 ระเบียบปฏิบัติงานน้ี ใช้สําหรับการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขอรับใบอนุญาต นําเข้าเครื่อง
กําเนิดรังสีเพ่ือให้มีความครบถ้วนและถูกต้องก่อนนําเสนอต่อคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการออก
ใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสีและเคร่ืองกําเนิดรังสี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

3.คําจํากดัความ 
 3.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตหมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ย่ืนคําขออนุญาตนําเข้าเครื่องกําเนิดรังสี
 3.2 ผู้รับใบอนุญาตหมายถึง ผู้ที่มใีบอนุญาตนําเข้าเคร่ืองกําเนิดรังสี 
 3.3 พนักงานเจ้าหน้าที่หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 3.4 คณะทํางานหมายถึ ง  คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเ ก่ียวกับ 
วัสดุกัมมันตรังสีและเคร่ืองกําเนิดรังสี 
 3.5 คําขอรับใบอนุญาต หมายถึง คําขอรับใบอนุญาตนําเข้าเคร่ืองกําเนิดรังสี (แบบ ปส. ๓ค) 
 

4.หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1 พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและประเมินคําขออนุญาตนําเข้า
เครื่องกําเนิดรังสีและเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตนําเข้าเคร่ืองกําเนิดรังสี 

4.2 หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเคร่ืองกําเนิดรังสี (หน.กอค.) มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคํา
ขออนุญาตนําเข้าเคร่ืองกําเนิดรังสี  

4.3 ผู้อํานวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (ผกอญ.) มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานฉบับน้ี 
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ผู้จัดทํา 
 

กลุ่มอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี 
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ผู้อนุมัติ 
 

........... 

 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ก. วิธีดําเนินการ มีขั้นตอนต่อไปนี้ 
 การตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของใบอนุญาตและเอกสารประกอบการขออนุญาตต่างๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบต่างๆ สามารถดําเนินการดังน้ี 
 

5.1 รับคําขออนุญาต 
 ผู้ขอรับใบอนุญาต ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําเข้าเครื่องกําเนิดรังสี (แบบ ปส. 3ค) พร้อมย่ืนคําขอ
ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (ปส. 11) พร้อมกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ด้วยตัวเอง ณ ศูนย์บริการสะดวก
(OneStop Service) สํานักงานหรือไปรษณีย์หรือระบบสารสนเทศ 
 

5.2 พิจารณาคําขอรบัใบอนุญาต 
5.2.1 แบบคาํขอรบัใบอนญุาต 

 พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของแบบคําขออนุญาตนําเข้าเคร่ือง
กําเนิดรังสีแบบคําขอที่ใช้ต้องเป็นไปตามที่กําหนดกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ... 

5.2.2 วัตถุประสงคก์ารขอใบอนญุาต 
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต

โดยจะแบ่งเป็น 
 การขออนุญาตเพ่ือจําหน่ายหรือส่งต่อให้ผู้ใช้ปลายทาง  
 การขออนุญาตสําหรับมีไว้ในครอบครองหรือใช้เพ่ือตนเอง 
5.2.3 ประเภทการใช้ประโยชน์ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของประเภทการขออนุญาต ซึ่งต้อง

ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ในการขออนุญาต โดยประเภทการใช้ประโยชน์แบ่งเป็น 
การใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ ศึกษาวิจัย อุตสาหกรรม และระบบรักษาความปลอดภัย 

5.2.4 ข้อมูลการกรอกแบบคําขออนุญาต 
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของการกรอกข้อมูลการขออนุญาต 

ในแบบคําขออนุญาต ปส.3ค ดังน้ี 
5.2.4.1 ตรวจสอบข้อมูลการกรอกรายละเอียดของผู้ขออนุญาตในข้อ 1 ของแบบคําขอ

อนุญาตดังน้ี 
1) ตรวจสอบประเภทผู้ขออนุญาต ซึ่งผู้ขออนุญาตสามารถแบ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคลโดยคุณสมบัติดังน้ี 
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........... 

 

  

ผู้ขออนญุาต คณุสมบตัิของผู้ขออนญุาต 
1.บุคคลธรรมดาเช่น คลินิกสัตว์คลินิกทันตกรรม คลินิก
รักษาโรคต่างๆ ที่มีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ เป็นต้น  เป็นผู้ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 

2.นิติบุคคลเอกชน เช่น บริษัท จํากัด  (มหาชน) บริษัท 
จํากัด  ห้างหุ้นส่วนจํากัด มูลนิธิ เป็นต้น  

เป็นผู้มีอํานาจของนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่
ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจของนิติบุคคล 

3. นิติบุคคลสว่นราชการ เช่น กระทรวง ทบวง กรม ส่วน
ราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม จังหวัด องค์การบริหารสว่น
จังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน เป็นต้น  

เป็นผู้มีอํานาจของนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่
ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจของนิติบุคคล 

 
2) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีอํานาจของนิติบุคคลต้องระบุช่ือและข้อมูลของผู้ขอรับ

ใบอนุญาตในแบบคําขออนุญาตให้ครบถ้วนและถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองจกระทรวงพาณิชย์ 
3) กรณีผู้มีอํานาจของนิติบุคคล มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนต้องมีหนังสือมอบ

อํานาจหรือหลักฐานการมอบอํานาจ โดยตรวจสอบ ช่ือและนามสกุล ตําแหน่งของผู้มอบอํานาจ ขอบเขตของ
การมอบอํานาจ ช่ือและนามสกุล ตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจ รวมท้ังช่ือและนามสกุลของพยานโดยผู้มี
อํานาจของนิติบุคคล สามารถจําแนกได้ดังน้ี 
 
 

ผู้ขออนุญาต ผู้มีอํานาจของนิติบุคคล 

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

2. บริษัท จํากัด   
กรรมการซึ่งลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทได้ โดยมี
ช่ือและนามสกุล และจํานวน ตามท่ีระบุใน
หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ 

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอํานาจลงนาม ตามท่ีระบุไว้ใน
หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ 

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

กลุ่มอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเคร่ืองกําเนิดรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

........... 

 

7.  โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกรมการแพทย์ อธิบดีกรมการแพทย์ 

8. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

9. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก 

10. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกองทัพเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ 

11. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกองทัพอากาศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

12. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

13. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

14. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของสภากาชาดไทย เลขาธิการสภากาชาดไทย 

15. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๑๖. โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสังกัดของโรงงาน
ยาสูบ ผู้อํานวยการยาสูบ 

1๗. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 
๑๘. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
1๙. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรมศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร 
๒๐. องค์การมหาชน ผู้อํานวยการองค์การมหาชน 
๒๑. มูลนิธิ ประธานกรรมการมูลนิธิ 

 
5.2.4.2 ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาเครื่องกําเนิดรังสีช่ัวคราวขณะรอจําหน่ายหรือส่งต่อให้

ผู้ใช้ปลายทาง(ในข้อ 2หน้า 1ของคําขอ) 
5.2.4.3 ตรวจสอบเส้นทางการนําเข้าเครื่องกําเนิดรังสีเช่น เครื่องบินเรือรถยนต์รถไฟหรือ

อ่ืนๆ(ในข้อ 3 หน้า 1 ของคําขอ) 
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ผู้จัดทํา 
 

กลุ่มอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเคร่ืองกําเนิดรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

........... 

 

5.2.4.4 ตรวจสอบด่านศุลกากรท่ีใช้ในการนําเข้าเคร่ืองกําเนิดรังสี โดยตรวจสอบซื่อด่าน 
และรหัสด่าน (ในข้อ 4หน้า 1ของคําขอ) 

5.2.4.5 ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการนําเข้าโดยตรวจสอบ
รายละเอียดเก่ียวกับ ซื่อ ตําแหน่ง เลขประจําตัวประชาชนช่ือหน่วยงานเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรรวมท้ังที่
อยู่ของผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการนําเข้า(ในข้อ 5หน้า 1ของคําขอ) 

5.2.4.6 ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดผู้ดําเนินการตามพิธีศุลกากรโดยตรวจสอบ
รายละเอียดเก่ียวกับ ซื่อ ตําแหน่ง เลขประจําตัวประชาชนช่ือหน่วยงานเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรรวมท้ังที่
อยู่ของผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการนําเข้า(ในข้อ 6หน้า 2ของคําขอ) 

5.2.4.7 ตรวจสอบลายมือช่ือผู้ขออนุญาตโดยต้องสอดคล้องกับข้อ 1 ของคําขอ 
5.2.4.8 ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเคร่ืองกําเนิดรังสีที่ขออนุญาต (ในตารางที่ 1 หน้า 3

ของคําขอ) โดยต้องตรงกับข้อมูลในเอกสารรับรองความปลอดภัยของเคร่ืองกําเนิดรังสีจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในประเทศหรือจากประเทศต้นทาง 

5.2.5 เอกสารหลกัฐานประกอบคําขออนญุาตนําเข้าเครื่องกาํเนดิรังส ี
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสารหลักฐานต่างๆ

ประกอบคําขออนุญาตนําเข้าเคร่ืองกําเนิดรังสี 
  5.2.5.1 ตรวจสอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตซึ่งต้องยังไม่สิ้นอายุ ตรง
ตามท่ีขออนุญาตพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
  5.2.5.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และสําเนาใบอนุญาตทํางาน (Work 
Permit) ของผู้ขออนุญาตกรณีเป็นชาวต่างชาติหรือผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) ซึ่งต้องยังไม่สิ้น
อายุ ตรงตามที่ขออนุญาตพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
  5.2.5.3 ตรวจสอบหนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) ต้องติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท 
เมื่อมอบอํานาจให้กระทําการแทนมากกว่า 1 อย่าง (หนังสือมอบอํานาจของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่
ต้องติดอากรแสตมป์ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร)โดยข้อมูลรายละเอียดในหนังสือมอบอํานาจ
ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์การขออนุญาต และตรวจสอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจซึ่งต้องยังไม่สิ้นอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  
  5.2.5.4 ตรวจสอบสําเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์โดยต้องเป็นฉบับล่าสุดอายุไม่
เกิน 6 เดือน(กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลเอกชน) 
  5.2.5.5 ตรวจสอบรายละเอียดแผนที่ต้ังของสถานที่เก็บรักษาเคร่ืองกําเนิดรังสีช่ัวคราวและ
บริเวณใกล้เคียง 

5.2.5.6 สําเนาใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีของผู้ใช้ปลายทาง(กรณี
นําเข้าเคร่ืองกําเนิดรังสีเพ่ือจําหน่ายหรือส่งต่อให้ผู้ใช้ปลายทาง)  
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ผู้จัดทํา 
 

กลุ่มอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเคร่ืองกําเนิดรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

........... 

 

5.2.5.7 สาเนาเอกสารแสดงการจําหน่ายหรือการส่งต่อให้ผู้ใช้ปลายทาง 
5.2.5.8 ตรวจสอบสําเนาเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตทุกฉบับ ต้องลงนามรับรอง

สําเนาถูกต้องโดยผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจของนิติบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีโดยอนุโลม 

5.2.5.9 เอกสารรับรองความปลอดภัยของเคร่ืองกําเนิดรังสีจากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาในประเทศหรือเอกสารรับรองการจําหน่ายจากประเทศต้นทาง 
 

5.3 สรปุผลการพิจารณาตรวจสอบประเมินคําขออนญุาต 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ สรุปผลการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขอรับใบอนุญาตนําเข้าเครื่องกําเนิด
รังสีพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการสรุปผลการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขออนุญาตในเบ้ืองต้น ดังน้ี 

5.3.1 กรณีตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแล้ว เห็นว่าไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนหรือยังขาดเอกสารหลักฐานประกอบ 

 5.3.1.1 กรณีมาย่ืนด้วยตนเอง ณ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบทันทีเพ่ือให้ดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนหากผู้
ขอรับใบอนุญาตไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืน
เพ่ิมเติมภายใน ๑๕ วันนับต้ังวันที่ได้รับแจ้งและพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตลงนามไว้ใน
บันทึกน้ันพร้อมทั้งมอบสําเนาบันทึกดังกล่าวให้ผู้ย่ืน คําขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 
  5.3.1.2 กรณีย่ืนด้วยวิธีการอ่ืนๆพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบที่จะต้องย่ืนเพ่ิมเติม และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ เพ่ือให้
ดําเนินการแก้ไขและส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดําเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมตามให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดที่ในใบบันทึก ตามข้อ 5.3.1.1 หรือนับต้ังแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามข้อ 
5.3.1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอ ต่อ หน.กอค. และ ผกอญ. เพ่ือคืนคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารประกอบ
ทั้งหมดแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบด้วย 
 5.3.2 กรณีตรวจสอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่ย่ืนเพ่ิมเติม
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่สรุปผลการพิจารณาการขออนุญาต 
เช่น ผู้ขอรับใบอนุญาต ข้อมูลรายละเอียดเคร่ืองกําเนิดรังสี และความปลอดภัยทางรังสี พร้อมผลการประเมิน
เพ่ือ หน.กอค. และ ผกอญ. พิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
 

5.4 เสนอคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารประกอบทั้งหมด ต่อ หน.กอค. และ ผกอญ. 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ เสนอคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารประกอบทั้งหมด ต่อ หน.กอค. และ ผกอญ. 
เพ่ือพิจารณาและตรวจทานก่อนนําเสนอให้คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาต 
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ผู้จัดทํา 
 

กลุ่มอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเคร่ืองกําเนิดรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

........... 

 

5.5 รายงานเสนอคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาต 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดทําข้อมูล/รายงานเสนอคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาต  
 5.5.1 ในกรณีที่คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองแล้ว มีมติเห็นควรออกใบอนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่
นําเสนอข้อมูลใบอนุญาตต่อเลขาธิการเพ่ือพิจารณาอนุญาตต่อไป 
 5.5.2 ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตไม่ผ่านการพิจารณาของคณะทํางานพนักงานเจ้าหน้าที่คืนคํา
ขอรับใบอนุญาตและเอกสารประกอบทั้งหมดแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการไม่
อนุญาตสิทธิในการอุทธรณ์ และการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหม่ ให้ทราบด้วย 
 5.5.3 ในกรณีที่คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นควรให้ผู้ขอรับใบอนุญาตช้ีแจงข้อมูลหรือส่ง
เอกสารเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการขอข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติม โดยกําหนดระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมน้ันด้วย 
 

5.6 เสนอข้อมูลใบอนุญาตพร้อมความเห็นของคณะทํางาน ต่อเลขาธิการ  
 พนักงานเจ้าหน้าที่ เสนอข้อมูลใบอนุญาตพร้อมความเห็นของคณะทํางาน ต่อเลขาธิการเพ่ือพิจารณา 
 5.6.1 กรณีเลขาธิการ พิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดส่ง
ใบอนุญาตให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตตามท่ีอยู่ของสถานท่ีทําการที่ระบุในคําขอรับใบอนุญาตหรือตามที่แจ้งไว้ 
หรือมารับเองที่สํานักงาน แล้วแต่กรณี 
 5.6.2 กรณีเลขาธิการมีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาตและมีคําสั่งไม่อนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคําสั่ง
ดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ โดยระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 
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ผู้จัดทํา 
 

กลุ่มอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเคร่ืองกําเนิดรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

........... 

 

ถูกต้องครบถ้วน
เป็นไปตามหลักเกณฑ ์

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเห็นชอบเข้ารอบการประชุม 

ไม่ผา่นการพิจารณา 

ข. แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) ขั้นตอนการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขอรับใบอนุญาต มีดังน้ี 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน.กอค.ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ย่ืนคําขอรับใบอนญุาต 

ตรวจรับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนและ

ประเมินในเบื้องต้น 

ลงข้อมูลในระบบ 

ผกอญ.ตรวจทานคํา
ขอและเอกสาร

จัดทําข้อมูล/จัดทํารายงาน 

คณะทํางาน
พิจารณากลั่นกรอง 

เลขาธิการ  
พิจารณาออกใบอนุญาต 

ใบอนุญาต 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

ผ่านการประเมิน 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

เห็นควรให้ออกใบอนุญาต 

ไม่ควรอนุญาต 

อนุญาตและลงนามในอนุญาต 

ไม่ผา่นการพิจารณา 

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

คืน
คํา

ขอ
รับ

ใบ
อนุ

ญา
ตแ

ละ
เอก

สา
รห

ลัก
ฐา

นป
ระ

กอ
บ 

พร
้อม

เหตุ
แห่

งก
าร

คืน
คาํ

ขอ
 

รว
มท

ั้งแ
จ้ง

สิท
ธิแ

ละ
ระ

ยะ
เวล

าใน
กา

รอ
ทุธ

รณ
 ์

แก้
ไข

คํา
ขอ

/ข
อข้

อม
ูล/

เอก
สา

รห
ลัก

ฐา
นเพ

ิม่เต
ิม 

จัดส่งใบอนุญาต/รับใบอนุญาต 

ไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

ส่งเอกสารเพ่ิมเติม 

เสนอคืนคําขอรับ
ใบอนุญาต 

ไม่
ส่ง

เอก
สา

รเพิ่
มเต

ิม 

ผูขอรับใบอนุญาต 
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ผู้จัดทํา 
 

กลุ่มอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเคร่ืองกําเนิดรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

........... 

 

ค. หลกัเกณฑ์การพจิาณา ตรวจสอบ และประเมินคาํขอรบัใบอนญุาตนําเข้าเครื่องกาํเนดิรังส ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ * มี หมายถึง มีรายละเอียดและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

ใบตรวจคําขอรับใบอนุญาตนําเข้าเคร่ืองกําเนิดรังสี       แบบ กอค.ปส. 3ค 
เพ่ือจําหน่ายหรือส่งต่อให้ผู้ใช้ปลายทาง สําหรับมีไว้ในครอบครองหรือใช้เพ่ือตนเอง 

ยื่นท่ีสํานักงานฯ ยื่นทางไปรษณีย์ ยื่นผ่านระบบ E-License 

หน่วยงาน......................................................................................................................................................................................    
รหัสหน่วยงาน..............................................เลขที่ E-license……….……………………………………………
ประเภทการใช้ประโยชน์การแพทย์ศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมระบบรักษาความปลอดภัย 

เลขรับคําขอ............................................................. 
วันท่ีย่ืนคําขอ........................................................... 
เลขเสนอคณะทํางาน............................................... 
เข้ารอบประชุมครั้งท่ี............................................... 

การกรอกข้อมูลตามคําขอฯ 
 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

ผลการพิจารณา
และการประเมิน 

มี* ไม่ม ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑ ช่ือผู้ขอรับใบอนุญาต (ช่ือหน่วยงาน/ช่ือผู้มอีํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล)    
๒ ช่ือ-ที่อยู่สถานที่ทําการ (สถานประกอบกิจการ)    
๓ ซ่ือ-ที่อยู่สถานที่ทาํและเก็บรักษาเคร่ืองกําเนิดรงัส ี    
๔ เส้นทางการนําเข้าเครื่องกําเนิดรังส ี    
๕ ซ่ือ-รหัส ด่านศุลกากรทีใ่ช้ในการนาเข้าเครือ่งกําเนิดรังส ี    
๖ ช่ือ-ลายมือช่ือ ผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการนําเข้า    
๗ ช่ือ-ลายมือช่ือ ผู้ดําเนินการตามพธิีศลุกากร    

 ๘ ช่ือ-ลายมือช่ือ ผู้ขออนุญาตฯ    
๙ ข้อมูลรายละเอยีดเครื่องกําเนิดรังสีที่ขอรับใบอนุญาต    

เอกสารหลักฐานประกอบผู้ขอรับใบอนุญาต/นิติบุคคล มี ไม่ม ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑๐ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรอื่นทีท่างราชการออกให้/สําเนา
พาสปอร์ต/work permit    

๑๑ 
หนังสือมอบอํานาจ อาการแสตมป์/คาํสั่งแต่งต้ัง พร้อมสาํเนาหนังสอืมอบ
อํานาจตามกฎหมายพรอ้มสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสาํเนาใบสําคญั
ประจําตัวคนต่างด้าวของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

 
  

๑๒ 
 

สําเนาเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล (จดทะเบียนการคา้) และหนังสือรับรอง 
จากกระทรวงพาณิชย์ หรือสาํเนาหนังสอืรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติ
บุคคลต่างประเทศ  (กรณีนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย) 

 
  

๑๓ หนังสือแต่งต้ังผู้แทนโดยผู้มอีํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้แต่งต้ัง (กรณีนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย)    

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินความปลอดภัยทางรังส ี
 

มี ไม่ม ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑๔ แผนที่และแผนผังแสดงรายละเอียดอาคาร ห้อง และบริเวณข้างเคยีง ที่ทํา/
ผลิต และเก็บรักษาเคร่ืองกําเนิดรังส ี    

๑๕ 
สําเนาใบอนุญาตมไีว้ในครอบครองหรือใช้เครือ่งกําเนิดรังสีหรอืคาขออนุญาตมี
ไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังส(ีกรณยีงัไม่มีใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้เครือ่งกําเนิดรังสี) 

 
  

๑๖ สําเนาใบอนุญาตมไีว้ในครอบครองหรือใช้เครือ่งกําเนิดรังสีของผู้ใช้ปลายทาง 
(กรณีนาเข้าเครื่องกําเนิดรังสีเพือ่จาหน่ายหรือส่งต่อให้ผู้ใช้ปลายทาง)    

๑๗ สาเนาเอกสารแสดงการจําหน่ายหรอืการส่งต่อให้ผู้ใช้ปลายทาง    
๑๘ เอกสารรับรองความปลอดภัยของเครื่องกําเนิดรังสีจากสานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในประเทศหรอืจากประเทศต้นทาง    

๑๙ อื่นๆ    

การตรวจรับเอกสารคําขอและพิจารณาเบ้ืองต้น 
 

  เอกสารครบ รับคําขอฯ 
  เอกสารไม่ครบ  ส่งคนืคําขอฯ 
ขอเอกสารเพิม่เติมภายใน...........วัน  
............................................................................
............................................................................ 
 

......................................... 
....../......../...........ผู้ย่ืนคําขอฯ 

เฉพาะยื่นด้วยตนเอง 
 

..……............../......../......./...........ผู้ตรวจ 
(พจท.กอค.) 

แจ้งขอเอกสารเพ่ิมเติม........................ 
.......................... 
...../......./........ 

วันท่ีรับเอกสารเพ่ิมเตมิ........................ 
....................... 

...../......./........ 
การตรวจพิจารณาและประเมินคําขอ 
 

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ  ไม่ครบถ้วน 
เน่ืองจาก.................................................................. 
ลงข้อมูลเรียบรอ้ยแล้ว…………………… 

 

..…………............../......../......./........... 
ผู้ประเมิน (พจท.กอค.) 

 

........................................................... 
ผู้ตรวจทาน 

เรียน ผกอญ. 
� เห็นควร นําเสนอคณะทํางาน พิจารณา 
� เห็นควร คืนคําขอให้หน่วยงาน 
รอบการประชุมครั้งท่ี………………………………………. 
วันท่ีประชุม........................................................... 

 

......................../........./......../........... 
หน.กอค. 

� เห็นชอบ  � ไม่เห็นชอบ 
 

ผกอญ. 
......................../........./......../........... 



 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร:KM-…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคําขอนําเข้า 
เครื่องกําเนิดรังสี 
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ผู้จัดทํา 
 

กลุ่มอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเคร่ืองกําเนิดรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

........... 

 

6. เอกสารอ้างอิง 
6.1 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
6.2 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุ

ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่อง
กําเนิดรังสี พ.ศ. ... 

6.3 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ... 

6.4 กฎกระทรวงกําหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับเคร่ืองกําเนิดรังสี พ.ศ. ... 
6.5 คําสั่งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่ ๒๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณากลั่นกรอง

การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเคร่ืองกําเนิดรังสี ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 
 
  
 


