
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและ
การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุ

ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับ 
เครื่องก าเนิดรังสีรังสีและจ าแนกเครื่องก าเนิดรังสีตามลักษณะการใช้งานและพลังงานสูงสุดของรังสี 

 
เหตุผล 

 
โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุ ใบอนุญาต
เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี โดยค านึงตามลักษณะการใช้งานและพลังงานรังสีในการใช้งานของเครื่อง
ก าเนิดรังสี จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 



 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต  
การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี  

พ.ศ. .... 
   

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๕ 

แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า  
(๑) ผู้รับใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี 
(๒) ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
(๓) ผู้รับใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี 
 

หมวด ๑  
หลักเกณฑแ์ละวิธีการขอรับใบอนุญาต 

   
ส่วนที่ ๑ 

การขอรับใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี 
   

 
ข้อ ๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสีตามที่ก าหนดแนบท้ายกฎกระทรวง  

จะต้องเป็นผู้มีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการท าเครื่องก าเนิดรังสีตามกฎกระทรวงก าหนด
ศักยภาพทางเทคนิคผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี 

 
ข้อ ๓  ผู้ขอรับใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสีต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
(๑) ยื่นค าขอรับใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี ตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้  
(๒) ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อม

กับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
(๓) ยื่นเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการขอรับใบอนุญาต ซึ่ง

ประกอบด้วย 
(ก) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

๑)  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไว้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันที่ยื่น หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย 

๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทน
นิติบุคคล  
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๓) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบ
อ านาจให้ด าเนินการแทน 

(ข) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 
๑) หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งได้รับการ

รับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทยหรือกระทรวงการต่างประเทศ  
โนตารีพับลิค หรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 

๒) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้แต่งตั้ง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล พร้อมทั้ง
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 

(๔) เอกสารหลักฐานแสดงศักยภาพทางเทคนิค เท่าที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามประเภทของเครื่องก าเนิดรังสีที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี  

(๕) วิธีการท าเครื่องก าเนิดรังสีและวิธีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย
ของเครื่องก าเนิดรังสี 

 
ส่วนที่ ๒ 

การขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
   

 
ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีตามที่ก าหนด

แนบท้ายกฎกระทรวง จะต้องเป็นผู้มีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการมีไว้ในครอบครองหรือใช้
เครื่องก าเนิดรังสี ตามกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่อง
ก าเนิดรังสี 

 
ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีต้องยื่นเอกสาร

หลักฐาน ดังนี้ 
(๑) ยื่นค าขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีตามแบบแนบ

ท้ายกฎกระทรวงนี้  
(๒) ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อม

กับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
(๓) ยื่นเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการขอรับใบอนุญาต ซึ่ง

ประกอบด้วย 
(ก) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

๑)  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไว้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันที่ยื่น หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย 

๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการ
แทนนิติบุคคล  
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๓)  หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มี
การมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

(ข) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 
๑) หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ซ่ึงได้รับการ

รับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย หรือกระทรวงการต่างประเทศ  
โนตารีพับลิค หรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 

๒) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้แต่งตั้ง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล พร้อมทั้ง
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 

(ค) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา  
1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ  
2) ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
3) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีมีการมอบ
อ านาจให้ด าเนินการแทน 

(๔) เอกสารหลักฐานแสดงศักยภาพทางเทคนิค เท่าที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามประเภทของเครื่องก าเนิดรังสีที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี 

เอกสารหลักฐานตามข้อนี้ ให้ยื่นที่ส านักงานหรือหน่วยงานที่ส านักงานประกาศ
ก าหนด ทั้งนี้ การยื่นค าขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๒ ตามแนบ
ท้ายกฎกระทรวงนี้ จะยื่นทีก่รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ 

 

ส่วนที่ ๓ 

การขอรับใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี 
   

 
ข้อ ๖  ผู้ขอรับใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสีตามที่

ก าหนดแนบท้ายกฎกระทรวง จะต้องเป็นผู้มีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการน าเข้าหรือส่งออก
เครื่องก าเนิดรังสี ตามกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่อง
ก าเนิดรังสี  

 
ข้อ ๗  ผู้ขอรับใบอนุญาตน าเข้าหรือใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสีต้องยื่น

เอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
(๑) ยื่นค าขอรับใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี ตามแบบ

แนบท้ายกฎกระทรวงนี้  
(๒)  ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อม

กับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
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(๓)  ยื่นเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการขอรับใบอนุญาต ซึ่ง
ประกอบด้วย 

(ก) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไว้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันที่ยื่น หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย 

๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการ
แทนนิติบุคคล  

๓) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบ
อ านาจให้ด าเนินการแทน 

(ข) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 
๑) หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ซ่ึงได้รับการ

รับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย หรือกระทรวงการต่างประเทศ  
โนตารีพับลิค หรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 

๒) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้แต่งตั้ง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล พร้อมทั้ง
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทน 

(ค)  กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา  
๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ  
๒) ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
๓) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีมีการมอบ
อ านาจให้ด าเนินการแทน 

(๔)  เอกสารหลักฐานแสดงศักยภาพทางเทคนิค เท่าที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามประเภทของเครื่องก าเนิดรังสีที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี ทั้งนี้ ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตน าเข้าเครื่องก าเนิดรังสีเพ่ือการ
จ าหน่าย ต้องยื่นเอกสารแสดงถึงการจ าหน่ายหรือการส่งต่อให้แก่ผู้ใช้ปลายทาง 

(๕)  ในกรณีน าเข้าเครื่องก าเนิดรังสีจากต่างประเทศ ให้ยื่นส าเนาเอกสารใบรับรอง
ความปลอดภัยของเครื่องก าเนิดรังสีจากประเทศต้นทางด้วย 

 
 

หมวด ๒  
เงื่อนไขการออกใบอนุญาต 

   
  

ข้อ ๘  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมตามข้อ ๓ ข้อ ๕ หรือข้อ ๗ 
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ครบถ้วนและด าเนินการ
ดังนี้ 
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(๑) กรณียื่นค าขอรับใบอนุญาตโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ
ความครบถ้วนของค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาตให้เสร็จสิ้น
โดยทันที  

หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าค าขอรับใบอนุญาตและหรือเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับ
ใบอนุญาตไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตให้ทราบโดยทันที ถ้าหากผู้ขอรับใบอนุญาต
สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน  หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้เจ้าหน้าที่
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง และให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น ในการนี้ ให้เจ้าหน้าที่มอบส าเนา
บันทึกดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

(๒) กรณียื่นค าขอรับใบอนุญาตด้วยวิธีการอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากกรณีตาม (๑)  
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับ
ใบอนุญาต  หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าค าขอรับใบอนุญาตและหรือเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับ
ใบอนุญาตไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม  และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ  และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการ 
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 
ข้อ ๙  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐาน

เพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามที่เจ้าหน้าที่ก าหนดในข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอรับ
ใบอนุญาตพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาต และแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนค าขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

 
ข้อ ๑๐  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินแล้วเห็นว่า ค าขอรับใบอนุญาต

และเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาตครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่เสนอค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อเลขาธิการ  

ทั้งนี้ ระยะเวลาด าเนินการในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง รวมกัน
แล้วต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

 ในกรณีที่เลขาธิการมีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาต ให้เลขาธิการมีค าสั่งไม่อนุญาตและ
แจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ โดยระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิและ
ระยะเวลาการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

 
ข้อ ๑๑ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในใบอนุญาต ให้

ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่ 
แบบค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดแนบท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
 

หมวด ๓ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาต  

และการออกใบแทนใบอนุญาต 
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ข้อ ๑๒  ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุ

ใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบค าขอต่ออายุ ใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ตามแบบท้าย
กฎกระทรวงนี้ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันและไม่เกินเก้าสิบวันนับถึงวันที่ใบอนุญาตฉบับ
ปัจจุบันสิ้นอายุ 

 
ข้อ ๑๓  ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ที่ประสงค์จะขอ

ต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นส าเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย จาก
หน่วยงานที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติรับรองประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตด้วย 

 
ข้อ ๑๔  ให้น าความในหมวด ๑ และหมวด ๒ มาใช้บังคับกับการขอต่ออายุ

ใบอนุญาตโดยอนุโลม 
 
ข้อ ๑๕  ในกรณีที่ใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ให้

ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ณ ส านักงาน ภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุค าว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้
ด้านบนของใบอนุญาต 

แบบค าขอใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 

หมวด ๔ 
เงื่อนไขท่ีผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ 

   
 

ข้อ ๑๖  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการตามที่ไดยื่นไวในค าขอ
อนุญาตรวมทั้งระเบียบของคณะกรรมการและเงื่อนไขในใบอนุญาต 

 
ข้อ ๑๗  ผู้รับใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี หรือน าเข้าเครื่องก าเนิดรังสีต้องยื่น 

แบบรายงานแสดงปริมาณที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ทุกๆ หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 

แบบรายงานแสดงปริมาณท่ีมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ให้เป็นไปตาม
แบบที่ก าหนดไว้ในแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๑๘  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของเครื่องก าเนิดรังสี

ที่ครอบครองหรือใช้ ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานเครื่องก าเนิดรังสีที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงดังกล่าวต่อ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงข้อเท็จจริง 

 แบบรายงาน ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๗ วรรคสอง 
 
ข้อ ๑๙  ในกรณีที่เลขาธิการได้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติอย่างใด

อย่างหนึ่งอันเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องก าเนิดรังสีภายหลังการ
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ติดตั้งหรือก่อนการใช้งาน หากผู้รับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น
ส าเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยต่อส านักงานภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ตรวจเครื่องก าเนิดรังสีพร้อมใบอนุญาต  

เมื่อส านักงานได้รับเอกสารตามวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว ให้ด าเนินการพิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อเลขาธิการเพ่ือเพิกถอนเงื่อนไขในใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร
ดังกล่าว 
 

ข้อ ๒๐  ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีต้องส่งส าเนา
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยจากหน่วยงานที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ประกาศรับรอง ตามการจ าแนกประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี ดังต่อไปนี้ 

(๑) เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๑ ให้ด าเนินการรายงานผลการตรวจคุณภาพและ
ความปลอดภัยต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 

(๒) เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๒ ให้ด าเนินการรายงานผลการตรวจคุณภาพและ
ความปลอดภัยต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติทุกสองปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  

(๓) เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๓ ให้ด าเนินการรายงานผลการตรวจคุณภาพและ
ความปลอดภัยต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติทุกสามปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่เครื่องก าเนิด
รังสีชนิดที่เป็นเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรม ให้รายงานทุกสองปีนับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาต 
 

ข้อ ๒๑  ในกรณีผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี มีความ
ประสงค์จะยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งขอยกเลิกการ
มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีต่อเจ้าหน้าที ่ 

ค าขอยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ เครื่องก าเนิดรังสี ให้เป็นไปตามแบบที่
ก าหนดแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
 

ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ประสงค์แจ้งขอ
ยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ ต้องจัดการเครื่องก าเนิดรังสี ตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ให้ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งให้ยกเลิกการมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีจากเจ้าหน้าที่ 

(๒) กรณีหากมีผลผลิตจากการก่อกัมมันตภาพรังสี (activation products)  จาก
การท า มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ให้จัดการกากกัมมันตรังสีนั้นตามบทบัญญัติว่าด้วย
การจัดกากกัมมันตรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓) ส่งออกเครื่องก าเนิดรังสีที่แจ้งขอยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้กลับคืน
ประเทศต้นทาง 

(๔) จ าหน่ายหรือส่งต่อให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตอ่ืน 
 



- ๘ - 
 

ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีต้องเก็บรักษา
เครื่องก าเนิดรังสีไว้ ณ สถานที่ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

 ในกรณีที่เครื่องก าเนิดรังสีซึ่งได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ เกิดสูญหาย 
ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยทันที ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 

ข้อ ๒๔  การปรับปรุงแก้ไขสถานที่ท าเครื่องก าเนิดรังสี เก็บรักษา ติดตั้ง มีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี รวมทั้งมาตรการ หรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตราย
จากรังสี ทั้งในกรณีที่เป็นการปรับปรุงแก้ไขจากการพิจารณาของผู้รับใบอนุญาต หรือจากค าสั่งของ
เลขาธิการ ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานผลด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ส านักงานทราบภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้น 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่                                    พ.ศ. .... 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



- ๙ - 
 

แนบท้ายกฎกระทรวง 
เร่ือง ประเภทของเคร่ืองก าเนิดรังสี 

--------------------------------------------------------------------- 
ด้วยมีการประยุกต์น าเครื่องก าเนิดรังสีมาใช้ประโยชน์กันอย่างมากมายหลากหลาย 

ดังนั้น เพ่ือให้การก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมีความเหมาะสมตามหลักการ 
ปองกันอันตรายจากรังสี และตามมาตรฐานความปลอดภัยของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลดังกล่าวขางตน จึงไดจ าแนกเครื่องก าเนิดรังสี
ออกเปน็ ๓ ประเภท ดังมีรายละเอียดตามความในแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 

การจ าแนกประเภทของเครื่องก าเนิดรังสีในกฎกระทรวงฉบับนี้ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานใน
การก าหนดความเข้มงวดในการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี การพิจารณา
ออกใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ ใบอนุญาตน าเข้าและใบอนุญาต
ส่งออกเครื่องก าเนิดรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เครื่องก าเนิดรังสีสามารถจ าแนกออกได้เป็น ๓ ประเภท ตามการใช้งาน ดังนี้ 
๑. เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๑ เครื่องก าเนิดรังสีที่มีพลังงานของรังสีตั้งแต่ ๑ เมกะ 

อิเล็กตรอนโวลต์  
๒. เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๒ เครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์ที่มีพลังงานของรังสี

น้อยกว่า ๑ เมกะอิเล็กตรอนโวลต์  
๓. เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๓ เครื่องก าเนิดรังสีทางอุตสาหกรรมและเครื่องก าเนิด

รังสีอ่ืนที่มีพลังงานของรังสีน้อยกว่า ๑ เมกะอิเล็กตรอนโวลต์  
ทั้งนี้ การจัดจ าแนกประเภทเครื่องก าเนิดรังสียึดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการป้องกัน

อันตรายจากรังสีและลักษณะการใช้งานของเครื่องก าเนิดรังสี 
 
 



- ๑๐ - 
 



 

ตารางท่ี  ๑ 
การจ าแนกประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี 

 

เครื่องก าเนิดรังสี การจัดจ าแนกประเภทเครื่องก าเนิดรังสี 

ประเภทที่ ๑ 

- เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น (linear accelerator) 
- เครื่องไซโคลตรอน (cyclotron) เครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอน (synchrotron) 
- เครื่องเร่งอนุภาคโปรตรอน (proton accelerator) 
- เครื่องเร่งอนุภาคหนัก (heavy particle accelerator) 
- เครื่องก าเนิดรังสีอ่ืนที่ให้พลังงานของรังสีสูงสุดตั้งแต่ ๑ เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ 
 

ประเภทที่ ๒ 

- เครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ เช่น 
- เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography scanner) 
- เครื่องเอกซเรย์เต้านม (mammographic x-ray unit) 
- เครื่องสวนหลอดเลือดหัวใจ (cardiac catheterization equipment) 
- เครื่องตรวจระบบหลอดเลือด (digital subtraction angiography unit) 
- เครื่องจ าลองรังสีรักษา (medical therapy simulator) 
- เครื่องส่องตรวจทางรังสีชนิดติดตั้งอยู่กับที่ (fixed fluoroscopic x-ray unit) 
- เครื่องส่องตรวจทางรังสีชนิดเคลื่อนที่ได้ (mobile fluoroscopic x-ray apparatus) 
- เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปชนิดติดตั้งอยู่กับที่ (fixed medical x-ray unit) 
- เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (mobile or portable x-ray unit) 
- รถเอกซเรย์ (medical x-ray vehicle) 
- เครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก (x-ray unit used for bone 

densitometry) 
- เครื่องเอกซเรย์ฟัน (dental x-ray unit) 
- เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปส าหรับสัตว์ (x-ray unit used for veterinary 

radiography) 
- เครื่องเอกซเรย์แบบรักษาลึก (orthovoltage x-ray (deep x-ray) unit)  
- เครื่องเอกซเรย์แบบรักษาตื้น (superficial x-ray unit) 

ประเภทที่ ๓ 

- เครื่องเอกซเรย์ทางอุตสาหกรรม 
- เครื่องเอกซเรย์ทางศึกษาวิจัย 
- เครื่องเอกซเรย์ทางระบบรักษาความปลอดภัย 
- เครื่องก าเนิดรังสีอ่ืนที่ให้พลังงานของรังสีสูงสุดน้อยกว่า ๑ เมกะอิเล็กตรอนโวลต์  

 
 



- ๑๒ - 
 



- ๑๓ - 
 

                                        แบบปส.๑ค 

ค าขอรับใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี 
 
 เลขรับค าขอที่.................................................. (เฉพาะเจ้าหน้าท่ี)             วันท่ี......................................................................................... 

ประเภทการขออนุญาต  ขอครั้งแรก  ขอต่ออายุใบอนุญาตเลขท่ี .................................................................................................. 

วัตถุประสงค ์
ท าเพื่อจ าหน่าย  
ท าไว้ครอบครองหรือใช้เพื่อตนเอง 

ประเภทการใช้ประโยชน ์
การแพทย์              ศึกษาวิจัย 
อุตสาหกรรม           ระบบรักษาความปลอดภยั 
อื่นๆ ………………………….................... 

๑. ผู้ขออนุญาต (ผู้ขออนุญาตท าเคร่ืองก าเนิดรังสีต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น) 
ช่ือหน่วยงาน ............................................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
๑.๑ ..................................................................................................ต าแหน่ง........................................................................................... 
๑.๒ ..................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................ 
๑.๓ ..................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................ 
ช่ือสถานท่ีท าการ ......................................................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  
ที่อยู่............................................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร........................................................ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)................................................................................................................................................................. 
 

๒. สถานที่ท าและเก็บรักษาเคร่ืองก าเนิดรังสี 
ช่ือสถานท่ี..................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่.............................................................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................หมายเลขโทรสาร...................................................... 
เวลาเปดิท าการ ........................................................................................................................................................................................... 
 

๓. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
ช่ือ............................................................................................................................................................................................................... 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
หลักฐานการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี

เลขท่ีใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี........................................................................................................................ 
ได้แนบค าขอรบัใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสมีาพร้อมกับค าขอนี้ 

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

๔. ผู้ปฏิบัติงานรังสี 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน การฝึกอบรม 
    
    
    
    

 (กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้) 



- ๑๔ - 
 
๕. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องและรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) 

 
๑. ผู้ขออนุญาต 
 ๑.๑ ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรอืส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
 ๑.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลที่กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไวไ้ม่เกิน ๖ เดือนนับถึง

วันท่ียื่น หรือหนังสือแสดงความเปน็นิติบุคคลตามกฎหมาย 
 ๑.๓ หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีที่มอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน ๑๐ บาท ส าหรับ

การกระท าการ ๑ อย่าง หรือ ๓๐ บาท ส าหรับการกระท าการแทนมากกว่า ๑ อย่างส าหรับนิติบคุคลที่เป็น
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) 

๒. สถานที่ท าและเก็บรักษาเคร่ืองก าเนิดรังสี 
 ๒.๑ แผนที่ตั้งของสถานท่ีผลติและเก็บรักษาเครื่องก าเนดิรังสีและบริเวณใกล้เคียง 
 ๒.๒ แผนผังอาคาร ห้อง และบรเิวณข้างเคียง ท่ีผลิตและเก็บรักษาเครื่องก าเนิดรังสี 

๓. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
  ส าเนาใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี หรือค าขอรบัใบอนุญาตเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 

๔. เอกสารเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยทางรังสี 
กรณีขออนุญาตคร้ังแรก 
 ๔.๑.๑ หลักฐานการครอบครองหรือใช้อุปกรณ์บันทึกปรมิาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ๔.๑.๒ ส าเนาคูม่ือการท าเครื่องก าเนิดรังสีที่แสดงรายละเอียดวิธีการและขัน้ตอนการท าเครื่องก าเนิดรังสี 
 ๔.๑.๓ วิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี เทา่ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องตามประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี 
 ๔.๑.๔ แผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
 ๔.๑.๕ หลักฐานการครอบครอง หรือใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อันจ าเป็นเพื่อป้องกันอันตรายจากรงัสี เช่น 

เครื่องส ารวจรังสี หรือส าเนาหนังสือรับรองการปรับเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ดังกล่าว ท่ีมีอายุไม่
เกิน ๑ ปี นับถึงวันท่ียื่นค าขออนุญาต (เฉพาะเครื่องก าเนิดรังสีประเภท ๑) 

 ๔.๑.๖ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................ 
กรณีต่ออายุใบอนุญาต 
 ๔.๒.๑ ส าเนารายงานผลการประเมินการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบตัิงานรังสี 
 ๔.๑.๒ ส าเนาคูม่ือการท าเครื่องก าเนิดรังสีที่แสดงรายละเอียดวิธีการและขัน้ตอนการท าเครื่องก าเนิดรังสี(กรณีมีการ

เปลี่ยนแปลง) 
 ๔.๒.๓ วิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี เทา่ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องตามประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี(กรณมีีการ

เปลี่ยนแปลง) 
 ๔.๒.๔ แผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) 
 ๔.๒.๕ ส าเนาหนังสือรับรองการปรับเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ อันจ าเป็นเพื่อระงับหรือป้องกันอันตราย

จากรังสี ซึ่งมีอายไุม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันท่ียื่นค าขออนุญาต(เฉพาะเครื่องก าเนิดรังสปีระเภท ๑) 
 ๔.๒.๖ ส าเนาเอกสารรายงานการท าเครื่องก าเนิดรังสี ย้อนหลังไปอย่างน้อย ๑ ปี นับถึงวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 ๔.๒.๗ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................ 

ลายมือช่ือผู้ขออนุญาต ……………………………………………… 
(………………………………………………) 

ลายมือช่ือผู้ขออนุญาต ……………………………………………… 
(………………………………………………) 

ลายมือช่ือผู้ขออนุญาต ……………………………………………… 
(………………………………………………)



 

ตารางท่ี ๑ ข้อมูลของเครื่องก าเนิดรังสีที่ขอรับใบอนุญาตท า 

ล าดับ 
รหัสลักษณะ 
การใช้งาน 

ชนิด ประเภท ผู้ผลิต รุ่น หมายเลข 
ก าลัง/พลังงานสูงสุด 

การใช้ประโยชน ์ความต่างศักย์
(keV/kV/MeV/MV) 

กระแสไฟฟ้า 
(mA/mAs) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

(กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้)



- ๑๖ - 
 
ค าอธิบาย การกรอกข้อมูลในตารางที่ ๑ 

๑. ล าดับ ให้ระบุหมายเลขล าดบัเครื่องก าเนดิรังสีที่ยื่นค าขอ 

๒. รหสัลักษณะการใช้งาน ให้ระบุรหสัลักษณะการใช้งาน 

๓.ชนิด ให้ระบุชนิดของเครื่องก าเนดิรังสี เช่น Generator, Control Unit, หลอดรังสีเอกซ(์Tube), 
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก าเนิดรังสีอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

๔. ประเภท ให้ระบุว่าเป็นเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๑ ๒ หรือ ๓ 

๕. ผูผ้ลติ ให้ระบุผูผ้ลติเครื่องก าเนิดรังส ี

๖. รุ่น ให้ระบุรุ่นของเครื่องก าเนิดรังส ี

๗. หมายเลข ให้ระบุหมายเลข(Serial Number) ของเครื่องก าเนิดรังส ี

๘. ก าลัง/พลังงานสูงสุด ให้ระบุก าลัง/พลังงานสูงสุดของเครื่องก าเนิดรังส ี
 ความต่างศักย์(keV/kV/MeV/MV) 

 กระแสไฟฟ้า (mA/mAs) 
๙. การใช้ประโยชน ์ ให้ระบุการใช้ประโยชน์ 

 
 



- ๑๗ - 
 

                                        แบบ ปส. ๒ค 

ค าขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี 
 
 เลขรับค าขอที่.................................................. (เฉพาะเจ้าหน้าท่ี)             วันท่ี...................................................................... 

 

ประเภทการขอรับใบอนุญาต    ขอครั้งแรก    ขอต่ออายุใบอนุญาตเลขท่ี .............................................................................. 

วัตถุประสงค ์
      มีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย  
      มีไว้ในครอบครองหรือใช้เพื่อตนเอง 

ประเภทการใช้ประโยชน ์
  การแพทย์               ศึกษาวิจัย 
  อุตสาหกรรม            ระบบรักษาความปลอดภัย 
  อื่นๆ ………………………….......................................... 

๑. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
  บุคคลธรรมดา 
ช่ือผู้ขอ.......................................................................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน  
ที่อยู่.............................................................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร........................................................ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)................................................................................................................................................................. 
  นิติบุคคล 
ช่ือหน่วยงาน ................................................................................................................................................................................................ 
ช่ือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
๑.๔ ..................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................. 
๑.๕ ..................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................. 
๑.๖ ..................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................. 
ช่ือสถานท่ีท าการ .......................................................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  
ที่อยู่............................................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร......................................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).................................................................................................................................................................. 
 

๒. สถานที่เก็บรักษา ติดต้ัง หรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี 
ช่ือสถานท่ี..................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................หมายเลขโทรสาร...................................................... 
เวลาเปดิท าการ ........................................................................................................................................................................................... 
 

๓. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
ช่ือ................................................................................................................................................................................................................. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
หลักฐานการเป็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังส ี

  เลขท่ีใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี........................................................................................................................ 
  ได้แนบค าขอรับใบอนุญาตเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีมาพร้อมกับค าขอน้ี 

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



- ๑๘ - 
 
๔. ผู้ปฏิบัติงานรังสี 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน การฝึกอบรม 
    
    
    
    

       (กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้) 
 
๕. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
    โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง    และรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราหน่วยงาน (ถ้าม)ี 

 
๑. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๑.๑ ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรอืส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
 ๑.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลที่กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไวไ้ม่เกิน ๖ เดือนนับถึง

วันท่ียื่น หรือหนังสือแสดงความเปน็นิติบุคคลตามกฎหมาย 
 ๑.๓ หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีที่มอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน ๑๐ บาท ส าหรับ

การกระท าการ ๑ อย่าง หรือ ๓๐ บาท ส าหรับการกระท าการแทนมากกว่า ๑ อย่าง ส าหรับนิติบุคคลที่เป็น
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) 

๒. สถานที่เก็บรักษา ติดต้ัง หรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี 
 ๒.๑ แผนที่ตั้งของสถานท่ีเก็บรักษา ตดิตั้ง หรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีและบริเวณใกล้เคียง 
 ๒.๒ แผนผังอาคาร ห้อง และบรเิวณข้างเคียง ท่ีเก็บรักษา ติดตั้ง หรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 

๓. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
  ส าเนาใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี หรือค าขอรบัใบอนุญาตเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 

๔. เอกสารเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยทางรังสี 
  กรณีขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก 
 ๔.๑.๑ หลักฐานการครอบครองหรือใช้อุปกรณ์บันทึกปรมิาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ๔.๑.๒ เอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องก าเนิดรังสีและห้องที่ติดตั้งที่ไดม้าตรฐานของเครื่องก าเนิดรังสี

ที่ใช้งานปกติ มีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ตรวจสอบถึงวันท่ียื่นค าขอรับใบอนุญาต (กรณีเป็นเครื่องเก่า) 
 ๔.๑.๓ เอกสารแสดงข้อมูลทางด้านเทคนิคของเครื่องก าเนิดรังสี (Specification) ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
 ๔.๑.๔ รูปถ่ายเครื่องก าเนิดรังสีที่แสดงข้อมูลผูผ้ลิต รุ่น หมายเลขเครื่อง ก าลัง/พลังงานสูงสดุ 
 ๔.๑.๕ ส าเนาคูม่ือการปฏบิัติงาน ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่แสดงรายละเอียดวิธีการ ขั้นตอนการใช้งาน

เครื่องก าเนิดรังส ี
 ๔.๑.๖ วิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี เทา่ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องตามประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี 
 ๔.๑.๗ แผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
 ๔.๑.๘ หลักฐานการครอบครอง หรือใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อันจ าเป็นเพื่อป้องกันอันตรายจากรงัสี เช่น 

เครื่องส ารวจรังสี หรือส าเนาหนังสือรับรองการปรับเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ดังกล่าว ท่ีมีอายุไม่
เกิน ๑ ปี นับถึงวันท่ียื่นค าขอรับใบอนุญาต (เฉพาะเครื่องก าเนิดรังสีประเภท ๑) 

 ๔.๑.๙ ส าเนารายงานการประเมินความปลอดภัยทางรังสีของสถานท่ีเก็บรักษา ติดตั้ง และใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี
ด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีของหน่วยงานผู้ขอรบัใบอนุญาต (เฉพาะเครื่องก าเนิดรังสี
ประเภท ๑) 

 ๔.๑.๑๐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................  
 
 
 



- ๑๙ - 
 

  กรณีต่ออายุใบอนุญาต 
 ๔.๒.๑ เอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องก าเนิดรังสีและห้องที่ติดตั้งที่ไดม้าตรฐานของเครื่องก าเนิดรังสี

ที่ใช้งานปกติ มีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ตรวจสอบถึงวันท่ียื่นค าขอรับใบอนุญาต 
 ๔.๒.๒ ส าเนารายงานผลการประเมินการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบตัิงานรังสี 
 ๔.๒.๓ วิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี เทา่ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องตามประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี (กรณมีีการ

เปลี่ยนแปลง) 
 ๔.๒.๔ แผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) 
 ๔.๒.๕ ส าเนาหนังสือรับรองการปรับเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ อันจ าเป็นเพื่อระงับหรือป้องกันอันตราย

จากรังสี ซึ่งมีอายไุม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันท่ียื่นค าขอรับใบอนุญาต (เฉพาะเครื่องก าเนดิรังสีประเภท ๑) 
 ๔.๒.๖ ส าเนารายงานการประเมินความปลอดภัยทางรังสีของสถานท่ีเก็บรักษา ติดตั้ง และใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี

ด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีของหน่วยงานผู้ขอรบัใบอนุญาต  (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง 
เฉพาะเครื่องก าเนิดรังสีประเภท ๑) 

 ๔.๒.๗ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................ 
 
 
 

     ลายมือช่ือผู้ขอรับใบอนุญาต ……………………………………………… 
   (………………………………………………) 

     ลายมือช่ือผู้ขอรับใบอนุญาต ……………………………………………… 
   (………………………………………………) 

     ลายมือช่ือผู้ขอรับใบอนุญาต ……………………………………………… 
   (………………………………………………) 

 
 



- ๒๐ - 
 
ตารางที่ ๑ ข้อมูลของเครื่องก าเนิดรังสีที่ขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ 

ล าดับ 
รหัส

ลักษณะ
การใช้งาน 

ชนิด ประเภท ผู้ผลิต  รุ่น หมายเลข 

ก าลัง/พลังงานสูงสุด 
การใช้

ประโยชน ์

วันท่ี
ตรวจสอบ
คุณภาพ 

(กรณีต่ออายุ) 

อาคาร/ห้อง/
สถานท่ีเก็บ
รักษา ติดตั้ง 

หรือใช้ 

สถานภาพ 
๑. ใช้งานปกต ิ
๒. ไม่ใช้งาน/
ช ารุด  

ความต่างศักย์
(keV/kV/MeV/MV) 

กระแสไฟฟ้า 
(mA/mAs) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

(กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได)้



- ๒๑ - 
 
ค าอธิบาย การกรอกข้อมูลในตารางที่ ๑ 

๑. ล าดับ ให้ระบุหมายเลขล าดบัเครื่องก าเนดิรังสีที่ยื่นค าขอ 

๒. รหสัลักษณะการใช้งาน ให้ระบุรหสัลักษณะการใช้งาน 

๓. ชนิด ให้ระบุชนิดของเครื่องก าเนดิรังสี เช่น Generator, Control Unit, หลอดรังสีเอกซ์ 
(Tube), อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเปน็เครื่องก าเนิดรังสีอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

๔. ประเภท ให้ระบุว่าเป็นเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๑ ๒ หรือ ๓ 

๕. ผูผ้ลติ ให้ระบุผูผ้ลติเครื่องก าเนิดรังส ี

๖. รุ่น ให้ระบุรุ่นของเครื่องก าเนิดรังส ี

๗. หมายเลข ให้ระบุหมายเลข (Serial Number) ของเครื่องก าเนิดรังส ี

๘. ก าลัง/พลังงานสูงสุด ให้ระบุก าลัง/พลังงานสูงสุดของเครื่องก าเนิดรังส ี
 ความต่างศักย์ (keV/kV/MeV/MV) 

 กระแสไฟฟ้า (mA/mAs) 

๙. การใช้ประโยชน ์ ให้ระบุการใช้ประโยชน์ 

๑๐. วันท่ีตรวจสอบคณุภาพ ใหร้ะบุวันที่ล่าสุดที่มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องก าเนิดรังสี (กรณตี่ออายุ) 

๑๑. อาคาร/ห้อง/สถานท่ีเก็บรักษา ติดตั้ง หรือใช้ ให้ระบุชื่ออาคาร/ห้อง/สถานท่ีเกบ็รักษา ติดตั้ง หรือใช้ 

๑๒. สถานภาพ - ให้ระบุ “๑” กรณเีครื่องก าเนดิรงัสีมีการใช้งาน 
- ให้ระบุ “๒” กรณเีครื่องก าเนดิรงัสีไม่มีการใช้งานหรือช ารุด 
- ให้ระบุสถานภาพ ณ ปัจจุบัน ในกรณีอื่นๆ 

 



- ๒๒ - 
 



- ๒๓ - 
 

                                        แบบปส.๓ค 

ค าขอรับใบอนุญาตน าเข้าเคร่ืองก าเนิดรังสี 
 
 เลขรับค าขอที่.................................................. (เฉพาะเจ้าหน้าท่ี)             วันท่ี........................................................................................... 

 
วัตถุประสงค ์
เพื่อจ าหน่ายหรือส่งต่อให้ผู้ใช้ปลายทาง 
ส าหรับมีไว้ในครอบครองหรือใช้เพื่อตนเอง 

ประเภทการใช้ประโยชน ์
การแพทย์ศึกษาวิจัย 
อุตสาหกรรมระบบรักษาความปลอดภัย 
อื่นๆ ………………………….................... 

๑. ผู้ขออนุญาต 
บุคคลธรรมดา 
ช่ือผู้ขออนุญาต.............................................................................................................................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน 
ที่อยู่............................................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร......................................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).................................................................................................................................................................. 
นิติบุคคล 
ช่ือหน่วยงาน ................................................................................................................................................................................................ 
ช่ือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
๑.๗ ..................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................. 
๑.๘ ..................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................. 
๑.๙ ..................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................. 
ช่ือสถานท่ีท าการ .......................................................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  
ที่อยู่............................................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร......................................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).................................................................................................................................................................. 
 

๒. สถานที่เก็บรักษาเคร่ืองก าเนิดรังสีชั่วคราวขณะรอจ าหน่ายหรือส่งต่อให้ผู้ใช้ปลายทาง 
ช่ือสถานท่ี..................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่.............................................................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................หมายเลขโทรสาร...................................................... 
 

๓. น าเข้าเคร่ืองก าเนิดรังสีโดยทาง 
 เครื่องบิน   เรือ   รถยนต ์  รถไฟ  อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................. 

 
๔. ด่านศุลกากรที่ใช้ในการน าเขา้เคร่ืองก าเนิดรังสี 
    ช่ือด่านศุลกากร………………………………………………………….รหัสด่านศุลกากร…………………………………………………………………………..…....... 
 
๕. ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการน าเข้า 

ช่ือ.......................................................................................................ต าแหน่ง......................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน  
ช่ือหน่วยงาน ............................................................................................................................................................................................ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  



- ๒๔ - 
 

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

๖. ผู้ด าเนินการตามพิธีศุลกากร 
ช่ือ.......................................................................................................ต าแหน่ง....................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน  
ช่ือหน่วยงาน ........................................................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  
ที่อยู่........................................................................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร.................................................. 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................................................ 

 
๗. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องและรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) 

 
๑. ผู้ขออนุญาต 
 ๑.๑ ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรอืส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
 ๑.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลที่กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไวไ้ม่เกิน ๖ เดือนนับถึง

วันท่ียื่น หรือหนังสือแสดงความเปน็นิติบุคคลตามกฎหมาย 
 ๑.๓ หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีที่มอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน ๑๐ บาท ส าหรับ

การกระท าการ ๑ อย่าง หรือ ๓๐ บาท ส าหรับการกระท าการแทนมากกว่า ๑ อย่างส าหรับนิติบคุคลที่เป็น
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) 

๒. สถานที่เก็บรักษาเคร่ืองก าเนิดรังสีชั่วคราว 
 ๒.๑ แผนที่ตั้งของสถานท่ีเก็บรักษาเครือ่งก าเนิดรังสีช่ัวคราวและบริเวณใกล้เคียง 

๓. เอกสารเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยทางรังสี 
 ๓.๑ ส าเนาใบอนุญาตมไีว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสหีรือค าขออนุญาตมไีว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิด

รังสี(กรณียังไมม่ีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนดิรังสี) 
 ๓.๒ ส าเนาใบอนุญาตมไีว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีของผู้ใช้ปลายทาง (กรณีน าเข้าเครื่องก าเนดิรังสีเพื่อ

จ าหน่ายหรือส่งต่อให้ผู้ใช้ปลายทาง) 
 ๓.๓ ส าเนาเอกสารแสดงการจ าหน่ายหรือการส่งต่อใหผู้้ใช้ปลายทาง 
 ๓.๔ เอกสารรับรองความปลอดภยัของเครื่องก าเนิดรังสีจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศหรือจาก

ประเทศต้นทาง 
 ๓.๕ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................ 

 
 

ลายมือช่ือผู้ขออนุญาต ……………………………………………… 
(………………………………………………) 

ลายมือช่ือผู้ขออนุญาต ……………………………………………… 
(………………………………………………) 

ลายมือช่ือผู้ขออนุญาต ……………………………………………… 
(………………………………………………) 



- ๒๕ - 
 

ตารางท่ี ๑ ข้อมูลของเครื่องก าเนิดรังสีที่ขอรับใบอนุญาตน าเข้า 

ล าดับ 
รหัสลักษณะ 
การใช้งาน 

ชนิด ประเภท ผู้ผลิต รุ่น หมายเลข 
ก าลัง/พลังงานสูงสุด 

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ใช้
ปลายทาง ความต่างศักย์

(keV/kV/MeV/MV) 
กระแสไฟฟ้า 
(mA/mAs) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

(กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้)



- ๒๖ - 
 
ค าอธิบาย การกรอกข้อมูลในตารางที่ ๑ 

๑. ล าดับ ให้ระบุหมายเลขล าดบัเครื่องก าเนดิรังสีที่ยื่นค าขอ 

๒. รหสัลักษณะการใช้งาน ให้ระบุรหสัลักษณะการใช้งาน 

๓.ชนิด ให้ระบุชนิดของเครื่องก าเนดิรังสี เช่น Generator, Control Unit, หลอดรังสีเอกซ(์Tube), 
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก าเนิดรังสีอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

๔. ประเภท ให้ระบุว่าเป็นเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๑ ๒ หรือ ๓ 

๕. ผูผ้ลติ ให้ระบุผูผ้ลติเครื่องก าเนิดรังส ี

๖. รุ่น ให้ระบุรุ่นของเครื่องก าเนิดรังส ี

๗. หมายเลข ให้ระบุหมายเลข(Serial Number) ของเครื่องก าเนิดรังส ี

๘. ก าลัง/พลังงานสูงสุด ให้ระบุก าลัง/พลังงานสูงสุดของเครื่องก าเนิดรังส ี
 ความต่างศักย์(keV/kV/MeV/MV) 

 กระแสไฟฟ้า (mA/mAs) 
๙. ผูส้ั่งซื้อหรือผู้ใช้ปลายทาง ให้ระบุผูส้ั่งซื้อหรือผู้ใช้ปลายทาง 

 
 



- ๒๗ - 
 

                                        แบบปส.๔ค 

ค าขอรับใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี 
 
 เลขรับค าขอท่ี.................................................. (เฉพาะเจ้าหน้าท่ี)             วันท่ี........................................................................................... 
วัตถุประสงค ์
 ส่งกลับผูผ้ลติ/ผู้จ าหน่าย 
ส่งไปใช้งานในต่างประเทศ 
อื่นๆ ................................................................................. 

ประเภทการใช้ประโยชน ์
การแพทย์ศึกษาวิจัย 
อุตสาหกรรมระบบรักษาความปลอดภัย 
อื่นๆ…………………………................... 

๑. ผู้ขออนุญาต 
บุคคลธรรมดา 
ช่ือผู้ขออนุญาต.............................................................................................................................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน 
ที่อยู่.............................................................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร......................................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).................................................................................................................................................................. 
นิติบุคคล 
ช่ือหน่วยงาน ............................................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
๑.๑๐ ..................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................. 
๑.๑๑ ..................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................. 
๑.๑๒ ..................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................. 
ช่ือสถานท่ีท าการ .......................................................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  
ที่อยู่............................................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร......................................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).................................................................................................................................................................. 
 

๒. สถานที่เก็บรักษาเคร่ืองก าเนิดรังสีชั่วคราวขณะรอการส่งออก 
ช่ือสถานท่ี..................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่.............................................................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................หมายเลขโทรสาร...................................................... 
 

๓. ส่งออกเคร่ืองก าเนิดรังสีโดยทาง 
เครื่องบิน            เรือ           รถยนต ์ รถไฟ  อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................ 
 

๔. ด่านศุลกากรที่ใช้ในการส่งออกเคร่ืองก าเนิดรังสี 
    ช่ือด่านศุลกากร………………………………………………………….รหัสด่านศุลกากร……………………………………………………………........................... 
 
๕. ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการส่งออก 

ช่ือ.......................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน  
ช่ือหน่วยงาน ................................................................................................................................................................................................ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  
ที่อยู่.............................................................................................................................................................................................................. 



- ๒๘ - 
 

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

๖. ผู้ด าเนินการตามพิธีศุลกากร 
ช่ือ.......................................................................................................ต าแหน่ง.......................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน  
ช่ือหน่วยงาน ............................................................................................................................................................................................ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  
ที่อยู่........................................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร..................................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................................................. 
 

๗. ผู้รับปลายทางของเคร่ืองก าเนิดรังสี 
ช่ือบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับ.................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่......................................................................................................................................................................................................... 
ประเทศ .................................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร................................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................................................ 

 
๘. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องและรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) 

 
๑. ผู้ขออนุญาต 
 ๑.๑ ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรอืส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
 ๑.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลที่กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไวไ้ม่เกิน ๖ เดือนนับถึง

วันท่ียื่น หรือหนังสือแสดงความเปน็นิติบุคคลตามกฎหมาย 
 ๑.๓ หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีที่มอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน ๑๐ บาท ส าหรับ

การกระท าการ ๑ อย่าง หรือ ๓๐ บาท ส าหรับการกระท าการแทนมากกว่า ๑ อย่างส าหรับนิติบคุคลที่เป็น
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) 

๒. สถานที่เก็บรักษาเคร่ืองก าเนิดรังสีชั่วคราว 
 ๒.๑ แผนที่ตั้งของสถานท่ีเก็บรักษาเครือ่งก าเนิดรังสีช่ัวคราวและบริเวณใกล้เคียง 

๓. เอกสารเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยทางรังสี 
 ๓.๑ ส าเนาใบอนุญาตมไีว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังส ี
 ๓.๒ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................ 

 
ลายมือช่ือผู้ขออนุญาต ……………………………………………… 

(………………………………………………) 

ลายมือช่ือผู้ขออนุญาต ……………………………………………… 
(………………………………………………) 

ลายมือช่ือผู้ขออนุญาต ……………………………………………… 
(………………………………………………) 



- ๒๙ - 
 
ตารางที่ ๑ ข้อมูลของเครื่องก าเนิดรังสีที่ขอรับใบอนุญาตส่งออก 

ล าดับ 
รหัสลักษณะ 
การใช้งาน 

ชนิด ประเภท ผู้ผลิต รุ่น หมายเลข 
ก าลัง/พลังงานสูงสุด 

ผู้รับปลายทาง ความต่างศักย์
(keV/kV/MeV/MV) 

กระแสไฟฟ้า 
(mA/mAs) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

(กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้)



- ๓๐ - 
 
ค าอธิบาย การกรอกข้อมูลในตารางที่ ๑ 

๑. ล าดับ ให้ระบุหมายเลขล าดบัเครื่องก าเนดิรังสีที่ยื่นค าขอ 

๒. รหสัลักษณะการใช้งาน ให้ระบุรหสัลักษณะการใช้งาน 

๓.ชนิด ให้ระบุชนิดของเครื่องก าเนดิรังสี เช่น Generator, Control Unit, หลอดรังสีเอกซ(์Tube), 
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก าเนิดรังสีอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

๔. ประเภท ให้ระบุว่าเป็นเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๑ ๒ หรือ ๓ 

๕. ผูผ้ลติ ให้ระบุผูผ้ลติเครื่องก าเนิดรังส ี

๖. รุ่น ให้ระบุรุ่นของเครื่องก าเนิดรังส ี

๗. หมายเลข ให้ระบุหมายเลข(Serial Number) ของเครื่องก าเนิดรังส ี

๘. ก าลัง/พลังงานสูงสุด ให้ระบุก าลัง/พลังงานสูงสุดของเครื่องก าเนิดรังส ี
 ความต่างศักย์(keV/kV/MeV/MV) 

 กระแสไฟฟ้า (mA/mAs) 

๙. ผู้รบัปลายทาง ให้ระบุผูร้ับปลายทาง 

 
 
 



- ๓๑ - 
 

                                        แบบปส. ๗ 

ค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต 
 
 เลขรับค าขอที่.................................................. (เฉพาะเจ้าหน้าท่ี)             วันท่ี...................................................................... 
 

เลขที่ใบอนุญาตที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข....................................................................................................................................... 

๑. ผู้ขอ 
บุคคลธรรมดา 
ช่ือผู้ขออนุญาต............................................................................................................................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน  
ที่อยู่............................................................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร....................................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)................................................................................................................................................................ 
นิติบุคคล 
ช่ือหน่วยงาน .............................................................................................................................................................................................. 
ช่ือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
๑.๑๓ ..................................................................................................ต าแหน่ง........................................................................................... 
๑.๑๔ ..................................................................................................ต าแหน่ง.......................................................................................... 
๑.๑๕ ..................................................................................................ต าแหน่ง........................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท าการ ........................................................................................................................................................................................ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  
ที่อยู่............................................................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร....................................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)................................................................................................................................................................ 

 
๒. สาเหตุที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต 

 เปลี่ยนแปลงช่ือผู้รับใบอนุญาต 
 เปลี่ยนแปลงช่ือนิติบุคคล/ช่ือบริษัท(เฉพาะกรณีเลขจดทะเบียนเดิม) 
 เปลี่ยนแปลงสถานท่ีเก็บรักษา ติดตั้ง หรือใช้ 

เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีหรือเจ้าหน้าท่ีด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวสัดุนิวเคลียร์ 
เพิ่มขึ้น ลดลง หรือยกเลิกรายการวัสดุกมัมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ หรือเครื่องก าเนิดรังสีในใบอนุญาต 

 รายละเอียดในใบอนุญาตไม่ตรงกับข้อมูลจริง 
อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................................................................................... 

           
๓. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
    โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องและรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) 
 

๑. ผู้ขอ 
 ๑.๑ ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรอืส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
 ๑.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลที่กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไวไ้ม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันท่ี

ยื่น หรือหนังสือแสดงความเป็นนติิบุคคลตามกฎหมาย 
 ๑.๓ หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีที่มอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน ๑๐ บาท ส าหรับการ

กระท าการ ๑ อย่าง หรือ ๓๐ บาท ส าหรับการกระท าการแทนมากกว่า ๑ อย่างส าหรับนติิบุคคลที่เปน็หน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และองค์การมหาชน ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) 



- ๓๒ - 
 

 
 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๒.๑ เอกสารหลักฐานประกอบรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนญุาต 
 ๒.๒ ใบอนุญาตฉบับจริง 

 
 
 

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

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

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

 



- ๓๓ - 
 

                                        แบบปส.๘ 

ค าขอใบแทนใบอนุญาต 
 
 เลขรับค าขอที่.................................................. (เฉพาะเจ้าหน้าท่ี)             วันท่ี...................................................................... 

เลขที่ใบอนุญาตที่ขอใบแทน........................................................................................................................................................... 

๑. ผู้ขอ 
บุคคลธรรมดา 
ช่ือผู้ขออนุญาต.......................................................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน  
ที่อยู่........................................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร..................................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).............................................................................................................................................................. 
นิติบุคคล 
ช่ือหน่วยงาน ............................................................................................................................................................................................ 
ช่ือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
๑.๑๖ ..................................................................................................ต าแหน่ง......................................................................................... 
๑.๑๗ ..................................................................................................ต าแหน่ง......................................................................................... 
๑.๑๘ ..................................................................................................ต าแหน่ง......................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท าการ ...................................................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  
ที่อยู่........................................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร..................................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).............................................................................................................................................................. 

 
๒. สาเหตุที่ขอใบแทนใบอนุญาต  ใบอนุญาตสญูหาย ใบอนุญาตช ารุด  อื่นๆ(โปรดระบุ) ........................... 
           
๓. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
    โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องและรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) 
 

๑. ผู้ขอ 
 ๑.๑ ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรอืส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
 ๑.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลที่กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไวไ้ม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันท่ี

ยื่น หรือหนังสือแสดงความเป็นนติิบุคคลตามกฎหมาย 
 ๑.๓ หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีที่มอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน ๑๐ บาท ส าหรับการ

กระท าการ ๑ อย่าง หรือ ๓๐ บาท ส าหรับการกระท าการแทนมากกว่า ๑ อย่างส าหรับนติิบุคคลที่เปน็หน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และองค์การมหาชน ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๒.๑ เอกสารหลักฐานบันทึกประจ าวันฉบับจริง (กรณสีูญหาย) 
 ๒.๒ ใบอนุญาตฉบับจริง (กรณีช ารุด) 

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

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

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



- ๓๔ - 
 



- ๓๕ - 
 

                                        แบบปส. ๑๐ 

ค าขอยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
 
 เลขรับค าขอที่.................................................. (เฉพาะเจ้าหน้าท่ี)             วันท่ี............................................................................................ 

เลขที่ใบอนุญาตที่ขอยกเลิก..................................................................................................................................................... 

๑. ผู้ขอ 
บุคคลธรรมดา 
ช่ือผู้ขออนุญาต................................................................................................................................................................................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน  
ที่อยู่................................................................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร......................................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)................................................................................................................................................................... 
นิติบุคคล 
ช่ือหน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................. 
ช่ือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
๑.๑๙ ..................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
๑.๒๐ ..................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
๑.๒๑ ..................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท าการ ........................................................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  
ที่อยู่................................................................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร........................................................ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).................................................................................................................................................................. 

๒. สาเหตุที่ขอยกเลิกใบอนุญาต 
 ขายต่อ/ส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืน  จัดการเป็นกากกัมมันตรังส ี
 จัดการเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส ์  ส่งออกนอกประเทศ  อืน่ๆ(โปรดระบุ) .............................. 
        

๓. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
    โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องและรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) 

๑. ผู้ขอ 
 ๑.๑ ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรอืส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
 ๑.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลที่กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไวไ้ม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันท่ี

ยื่น หรือหนังสือแสดงความเป็นนติิบุคคลตามกฎหมาย 
 ๑.๓ หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีที่มอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน ๑๐ บาท ส าหรับการ

กระท าการ ๑ อย่าง หรือ ๓๐ บาท ส าหรับการกระท าการแทนมากกว่า ๑ อย่างส าหรับนติิบุคคลที่เปน็หน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และองค์การมหาชน ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๒.๑ เอกสารหลักฐานประกอบรายละเอียดที่ขอยกเลิกใบอนุญาต 
 ๒.๒ ใบอนุญาตฉบับจริง 

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

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

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



- ๓๖ - 
 



- ๓๗ - 
 

                                        แบบ ปส. ๑๑ 
ค าขอช าระค่าธรรมเนียม 

 
 เลขรับค าขอที่.................................................. (เฉพาะเจ้าหน้าท่ี)             วันท่ี...................................................................... 
 

เลขที่ใบอนุญาต.......................................................................................................................................(ถ้าม)ี 

 
๑. ข้าพเจ้า         ขอช าระค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 
   (ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) 
วัสดุกัมมนัตรังสี วัสดุนิวเคลียร ์
  ค าขอรับใบอนุญาตผลิตวสัดุกมัมันตรังส ี  ค าขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลยีร ์
  ค าขอรับใบอนุญาตมไีว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังส ี  ค าขอรับใบอนุญาตน าเข้าวสัดุนิวเคลยีร ์
  ค าขอรับใบอนุญาตน าเข้าวสัดุกัมมันตรังส ี  ค าขอรับใบอนุญาตส่งออกวัสดุนิวเคลยีร ์
  ค าขอรับใบอนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังส ี  ค าขอรับใบอนุญาตน าผ่านวัสดุนิวเคลยีร์ 
  ค าขอรับใบอนุญาตน าผ่านวัสดุกัมมันตรังส ี  ค าแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ 
  ค าแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังส ี  
เคร่ืองก าเนิดรังสี กรณีอืน่ๆ 
  ค าขอรับใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังส ี  ค าขอแก้ไขใบอนุญาต 
  ค าขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังส ี  ค าขอใบแทนใบอนุญาต 
  ค าขอรับใบอนุญาตน าเข้าเครือ่งก าเนิดรังส ี  ค าขอโอนใบอนุญาต 
  ค าขอรับใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังส ี  ค าขอยกเลิกใบอนุญาต 
   
 อื่นๆ โปรดระบ ุ       
 
 
๒. จึงขอช าระค่าธรรมเนียม 

 
 
จ านวน 

  
 
ฉบับ 

 

เป็น [   ] เงินสด  จ านวน  บาท 
 [   ] เช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่าย  จ านวน  บาท 
 
 

  ลงช่ือ  ผู้ขอช าระค่าธรรมเนียม 
  (  ) 
 

 
 
 



- ๓๘ - 
 



 

หน้าที่ 

 

แบบ ปส. ค-๑ 
    

  ใบอนุญาตเลขท่ี  
    

ใบอนุญาต 
ท าเครื่องก าเนิดรังสี 

 
 วันที่ พ.ศ. 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ อนุญาตให้ 

โดย สัญชาติ 

ที่อยู่/สถานที่ท าการ 

 

ท าเครื่องก าเนิดรังสี ส าหรับใช้ประโยชน์ทาง 

ตามค าขอรับใบอนุญาต เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. 

จ านวน รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบอนุญาต จ านวน หน้า 

สถานที่ท าและเก็บรักษาเครื่องก าเนิดรังสี 

 

อนุญาตตั้งแต่วันที่ พ.ศ. ถึงวันที่ พ.ศ. 

 

 

 

       -------------------------------------------------------------- 
        เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
        ประทับตราส านักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นส าคัญ 



 

 
 

เงื่อนไข 

๑. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะเรื่องที่อนุญาตและเฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไว้เท่านั้น 

๒. กรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสี หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการมีไว้ในครอบครอง การใช้ หรือการขนส่ง 
เครื่องก าเนิดรังสี ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบ 



 

หน้าที่   
 เอกสารแนบท้ายใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี เลขที่  
 ผู้รับใบอนุญาต 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ชื่อ เลขที่ใบอนุญาต หมายเลขโทรศัพท ์
 

ล าดับ 
รหัสลักษณะ 
การใช้งาน 

ชนิด ประเภท ผู้ผลิต  รุ่น หมายเลข 
ก าลัง/พลังงานสูงสุด 

การใช้ประโยชน ์ความต่างศักย์
(keV/kV/MeV/MV) 

กระแสไฟฟ้า 
(mA/mAs) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

(กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้) 



 



 

หน้าที่ 

 

แบบ ปส. ค-๒ 
    

  ใบอนุญาตเลขท่ี  
    

ใบอนุญาต 
มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 

 
 วันที่ พ.ศ. 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ อนุญาตให้ 

โดย สัญชาติ 

ที่อยู่/สถานที่ท าการ 

 

มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ส าหรับใช้ประโยชน์ทาง 

ตามค าขอรับใบอนุญาต เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. 

จ านวน รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบอนุญาต จ านวน หน้า 

สถานที่เก็บรักษา ติดตั้ง หรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 

 

อนุญาตตั้งแต่วันที่ พ.ศ. ถึงวันที่ พ.ศ. 

 

 

 

       -------------------------------------------------------------- 
        เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
        ประทับตราส านักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นส าคัญ 



 

 
 

เงื่อนไข 

๑. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะเรื่องที่อนุญาตและเฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไว้เท่านั้น 

๒. กรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสี หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการมีไว้ในครอบครอง การใช้ หรือการขนส่ง 
เครื่องก าเนิดรังสี ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบ 

 



 

หน้าที่   
 เอกสารแนบท้ายใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี เลขที่  
 ผู้รับใบอนุญาต 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ชื่อ เลขที่ใบอนุญาต หมายเลขโทรศัพท ์
 

ล าดับ 
รหัสลักษณะ
การใช้งาน 

ชนิด ประเภท ผู้ผลิต  รุ่น หมายเลข 
ก าลัง/พลังงานสูงสุด 

การใช้ประโยชน ์ความต่างศักย์
(keV/kV/MeV/MV) 

กระแสไฟฟ้า (mA/mAs) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

(กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้) 



 



 

หน้าที่ 

 

แบบ ปส. ค-๓ 
    

  ใบอนุญาตเลขท่ี 
  ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเลขที่ 

ใบอนุญาต 
น าเข้าเครื่องก าเนิดรังสี 

 
 วันที่ พ.ศ. 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ อนุญาตให้ 

โดย สัญชาติ 

ที่อยู่/สถานที่ท าการ 

 

น าเข้าเครื่องก าเนิดรังสี ส าหรับใช้ประโยชน์ทาง 

โดยทาง น าเข้าทางด่านศุลกากร 

ตามค าขอรับใบอนุญาต เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. 

จ านวน รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบอนุญาต จ านวน หน้า 

สถานที่เก็บรักษาเครื่องก าเนิดรังสีชั่วคราวขณะรอจ าหน่ายหรือส่งต่อให้ผู้ใช้ปลายทาง 

 

อนุญาตตั้งแต่วันที่ พ.ศ. ถึงวันที่ พ.ศ. 

 

 

 

       -------------------------------------------------------------- 
        เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
        ประทับตราส านักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นส าคัญ 



 

 
 

เงื่อนไข 

๑. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะเรื่องที่อนุญาตและเฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไว้เท่านั้น 

๒. กรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสี หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการมีไว้ในครอบครอง การใช้ หรือการขนส่ง 
เครื่องก าเนิดรังสี ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบ 

 



 

หน้าที่   
 เอกสารแนบท้ายใบอนุญาตน าเข้าเครื่องก าเนิดรังสี เลขที่  
 ผู้รับใบอนุญาต 
 

ล าดับ 
รหัสลักษณะ 
การใช้งาน 

ชนิด ประเภท ผู้ผลิต  รุ่น หมายเลข 
ก าลัง/พลังงานสูงสุด 

ความต่างศักย์(keV/kV/MeV/MV) กระแสไฟฟ้า (mA/mAs) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 



 

หน้าที่ 

 

แบบ ปส. ค-๔ 
    

  ใบอนุญาตเลขท่ี 
  ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเลขที่ 

ใบอนุญาต 
ส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี 

 
 วันที่ พ.ศ. 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ อนุญาตให้ 

โดย สัญชาติ 

ที่อยู่/สถานที่ท าการ 

 

ส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี ส าหรับใช้ประโยชน์ทาง 

โดยทาง ส่งออกทางด่านศุลกากร 

ตามค าขอรับใบอนุญาต เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. 

จ านวน รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบอนุญาต จ านวน หน้า 

สถานที่เก็บรักษาเครื่องก าเนิดรังสีชั่วคราวขณะรอการส่งออก 

 

อนุญาตตั้งแต่วันที่ พ.ศ. ถึงวันที่ พ.ศ. 

 

 

 

       -------------------------------------------------------------- 
        เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
        ประทับตราส านักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นส าคัญ 



 

 
 

เงื่อนไข 

๑. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะเรื่องที่อนุญาตและเฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไว้เท่านั้น 

๒. กรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสี หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการมีไว้ในครอบครอง การใช้ หรือการขนส่ง 
เครื่องก าเนิดรังสี ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบ 



 

หน้าที่   
 เอกสารแนบท้ายใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี เลขที่  
 ผู้รับใบอนุญาต 
 

ล าดับ 
รหัสลักษณะ 
การใช้งาน 

ชนิด ประเภท ผู้ผลิต  รุ่น หมายเลข 
ก าลัง/พลังงานสูงสุด 

ความต่างศักย์(keV/kV/MeV/MV) กระแสไฟฟ้า (mA/mAs) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้) 



 

 



 

 

แบบ ปส. รง. ค  
แบบรายงานแสดงปริมาณที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 

วันท่ี ................................................................. 
ช่ือผู้รับใบอนุญาต ...................................................................................................................เลขท่ีใบอนุญาตมไีว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังส.ี...................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร   ที่อยู่......................................................................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์.....................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................หมายเลขโทรสาร.............................................ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (e-mail)................................................................................. 

ล าดับ 

รหัส
ลักษณะ
การใช้
งาน 

ชนิด ประเภท ผู้ผลิต  รุ่น หมายเลข 

ก าลัง/พลังงานสูงสุด 

การใช้
ประโยชน ์

วันที่
ตรวจสอบ
คุณภาพ 

อาคาร/ห้อง/
สถานที่เก็บ
รักษา ติดต้ัง 

หรือใช ้

สถานภาพ 
๑. ใช้งาน
ปกติ 
๒. ไม่ใช้
งาน/ช ารุด  

สถานะ 

วันที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลง 

เหตุแห่งการ
เพิ่มขึ้นหรือ

ลดลง 

ความต่างศักย์
(keV/kV/ 
MeV/MV) 

กระแสไฟฟ้า 
(mA/mAs) 

คง
อยู ่

เพิ่ม 
ขึ้น 

ลด 
ลง 

                  

                  

                  

                  

                  

พร้อมกับรายงานน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานตา่ง ๆ ท่ีแสดงเหตุแห่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลง และรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามีตราประทับ) 
 
 
 

ลายมือช่ือผูร้ับใบอนุญาต ……………………………………………… 
         (………………………………………………) 
 

หมายเหตุ กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้, ตัวอย่างของเหตุแห่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น ซือ้, ท า, จ าหน่าย, เลิกใช้, น าเข้า, ส่งออก ฯลฯ 
 



 

 



 

 

แบบ ปส. จส. ค 
แบบแจ้งเครื่องก าเนิดรังสีสูญหาย 

วันท่ี ................................................................. 

 
ช่ือผู้รับใบอนุญาต...........................................................................................................................เลขท่ีใบอนุญาตมไีว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี................................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ที่อยู่............................................................................................................................................................................................. 

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

ขอแจง้การสูญหายของเครื่องก าเนิดรังสีที่มไีว้ในครอบครองหรือใช้ ดังนี้วันที่พบว่ามีการสูญหาย....................…….......….........เวลา……......…………..........วันท่ีมีการใช้งานครั้งสุดท้าย.......................................................... 

สถานท่ี................................................................ท่ีอยู่................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................หมายเลขโทรศัพท์.................................. 

ล าดับ 
รหัส

ลักษณะ
การใช้งาน 

ชนิด ประเภท ผู้ผลิต รุ่น หมายเลข 

ก าลัง/พลังงานสูงสุด 

การใช้ประโยชน ์
อาคาร/ห้อง/

สถานท่ีเก็บรักษา 
ติดตั้ง หรือใช้ 

สถานภาพ 
๑. ใช้งานปกต ิ
๒. ไม่ใช้งาน/
ช ารุด  

ความต่างศักย์
(keV/kV/MeV/MV) 

กระแสไฟฟ้า 
(mA/mAs) 

            

            

พร้อมกับการแจ้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้   (โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องและรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)) 
รายละเอียดของเหตุการณ์ และการด าเนินการเบื้องต้น 
รายละเอียดการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ (แนบส าเนาหลักฐานการแจ้งความ/บันทึกประจ าวัน) 

 
 

ลายมือช่ือผูร้ับใบอนุญาต ……………………………………………… 

        (………………………………………………) 
 
หมายเหตุ กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได ้


