
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  กลุ่มกฎหมายและสนธสิัญญาระหว่างประเทศ     

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
 
 
 

ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
ชื่อเรื่อง การบังคับใช้กฎหมาย  

(Enforcement)    
PM-LAG-01 

(ฉบับที่ 1 ปรับปรุงครัง้ที่ 0) 
 
 

จัดทำโดย  
เสนอโดย ผอ. กอง 

ทบทวนโดย รอง ลปส.  
อนุมัติโดย ลปส. 
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........  

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

สถานะปรับปรุงเอกสาร 
 

ฉบับท่ี ปรับปรุงคร้ังท่ี วันที ่ ข้อสรุปการปรับปรุง 
1 0 … ประกาศใช้ 
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........  

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

สารบัญ 
                                                                                        หน้า 
1. วัตถุประสงค์                                                                                                
2. ขอบเขต                                                                                                    
3. คำจำกัดความ                                                                                                      
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                                   
5. ขั้นตอนและแผนผังการปฏิบัติงาน                                                                              
6. เอกสารอ้างอิง          … 
7. เอกสารบันทึก      … 
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........  

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

1. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อกำหนดขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อพบว่าผู้ใดมีการดำเนินการผิดจาก พ.ร.บ. พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

2. ขอบเขต 

 ระเบียบวิธีปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาต หรือผู้ครอบครองใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง  หรือผู้มีหน้าที่ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. พลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ไม่สามารถดำเนินการผลิต ครอบครองหรือใช้ วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์และเครื่อง
กำเนดิรังสี และทำเครื่องกำเนิดรังสีได้อย่างปลอดภัย หรือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........  

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

 

3. คำจำกัดความ 
3.1. สถานประกอบการทางรังสี หมายถึง สถานประกอบการที่มีการผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุ

กัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์และเครื่องกำเนิดรังสี และ/หรือทำเครื่องกำเนิดรังสี 
3.2. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หมายถึง ผู้ถือใบอนุญาต ตามมาตรา 51 , 55 62, 64 และ 70  
3.3. ผกตส. หมายถึง ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.4. ผกอญ. หมายถึง ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.5. ผกกม. หมายถึง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและสนธิสัญญา 
3.6. พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
3.7. เงื่อนไขความปลอดภัย 
3.8. เงื่อนไขในใบอนุญาต 
3.9.  

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.1. ผกตส. มีหน้าที่ พิจารณาลงนามส่งรายงานการตรวจสอบให้ผู้ประกอบการ และดำเนินการต่อเนื่อง

จากการตอบสนองของผู้รับใบอนุญาต (ผู้ประกอบการ)  
4.2. ผปท. ประจำกลุ่ม มีหน้าที่ ติดตามผลการตอบสนองของผู้ประกอบการ และแจ้งให้ หน.กลุ่มทราบ

เป็นระยะ  
4.3. ผกอญ. มีหน้าที่ พิจารณาผลการตอบสนองของผู้ประกอบการตามที่ กตส. แจ้งการพบสิ่งที่ไม่เป็นไป

ตามกฎหมาย และส่งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  เพื่อนำมาประกอบการ
พิจารณาอนุญาตทั้งการขอครั้งแรก และการต่อใบอนุญาต  

4.4. ผกกม. มีหน้าที่ พิจารณาผลการตอบสนองของผู้ประกอบการตามที่ กตส. หรือ กอญ. แจ้งสิ่งที่ไม่
เป็นไปตามกฎหมาย และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  เพื่อการดำเนินการ
บังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 

5.1. กรณีท่ี กตส. ได้ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบ 
เมื่อ กตส. ได้ดำเนินการติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามผลการตรวจสอบแล้ว ผู้รับใบอนุญาตยังไม่

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด หรือการปรับปรุงแก้ไขไม่ถูกต้องตามที่ได้เสนอแนะ ให้ ผกตส. 
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........  

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

นำเรื่องดังกล่าว เสนอ ลปส. สั่งการ กกม. ตาม WI-LAG-XX-01.1 เรื่องรายการเอกสารที่เสนอ เพ่ือดำเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป  

5.2. ผกกม. พิจารณาตามกระบวนการทางกฎหมาย และทำหนังสือเสนอ ลปส. ลงนาม ตาม FM-LAG-
01.1 หนังสือสั่งให้ปฏิบัติตาม กม. เมื่อ ลปส. ลงนามแล้วให้ กกม. นำคำสั่งดังกล่าวลงในฐานข้อมูลการบังคับ
ใช้กฎหมาย และให้มีการติดตามการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาต RC-LAG-XX-01.1 โดย  

5.2.1. เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 
5.2.1.1. กรณีมีการปรับปรุงแก้ไขได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหนังสือ

รายงานผลการปรับปรุงแก่ ปส. โดยยื่นหนังสือที่ one stop service แล้วส่งหนังสือถึง ผกกม. (อันนี้หนังสือ
ให้เข้าท่ี one stop service ดีไหม และถ้าระบบฐานข้อมูลดี ๆ สามารถ trace ได้จากระบบ  หากเป็นเอกสาร
อยู่ก็อาจจะติดตามง่ายกว่าที่ สลก.ไหม  หรือปกติ หส. เข้าที่ไหน มีปัญหาหรือไม่อย่างไรดี)   

ผกกม. พิจารณาแล้วส่งหนังสือถึง หน. กลุ่มคดี นำผลการดำเนินการลงในฐานข้อมูล และนำ
หนังสือของผู้รับใบอนุญาตเก็บไว้ที่  RC-LAG-XX-01.1 

5.2.1.2. กรณีมีการปรับปรุงแก้ไขแต่ไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีหนังสือชี้แจงและ
ขอขยายเวลาการดำเนินการแก่ ปส. ????????? ทำอย่างไรดี (เหมือนใน PM-NRI-03) 

5.2.1.3. กรณีผู้รับใบอนุญาตยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขใดๆ โดยมีหนังสือชี้แจงและขอขยายเวลา
การดำเนินการแก่ ปส.   (เหมือนใน PM-NRI-03) 

5.2.1.4. กรณีไม่มีการดำเนินการใดๆ ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 5.2.2 
5.2.2.  เมื่อเกินระยะเวลาที่กำหนด  

5.2.2.1. ตรงนี้เมื่อเลยระยะเวลาเท่าไร    หรือ ต้องให้ กตส. ไปตรวจสอบอีกหรือไม่ 
 

5.3. ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการผิดเงื่อนไขความปลอดภัย (ผิดกฎหมายโดยชัดแจ้ง) (ใบอนุญาตขาดต่ออายุ, 
ครอบครองหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต, ไม่จัดให้มี RSO ปฏิบัติหน้าที่) 

5.3.1. กอญ. พบว่าใบอนุญาตขาดต่ออายุ ให้ทำบันทึกแจ้ง ผกตส. ผ่าน ผกอญ เพื่อตรวจสอบว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้น ยังคงใช้หรือครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์หรือเครื่องกำเนิดรังสีอยู่หรือไม่ 
เนื่องจาก ความผิดอยู่ที่การใช้หรือครอบครอง ให้ กตส. แจ้งผลตรวจกับ กอญ. หาก 

• ผู้รับใบอนุญาตยังคงใช้หรือครอบครองอยู่จริง ให้ กอญ. เรื่องเสนอ ลปส. ผ่าน ผกอญ. 
สั่งการให้ กกม. พิจารณาตามกระบวนการทางกฎหมาย ตาม WI-LAG-XX-01.1 เรื่อง
รายการเอกสารที่เสนอ เพ่ือดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  

• ผู้รับใบอนุญาต ไม่ประสงค์ใช้หรือครอบครองแล้ว ให้   ?????? 
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........  

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

•  
5.3.2. กตส. ตรวจพบว่าใบอนุญาตขาดอายุ  

5.4. กรณีพนักงานเจ้าหน้าที ่พบผู ้รับใบอนุญาตดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื ่อนไขความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการแจ้งและเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงและมีการ
ติดตามการปรับปรุงนั้นแล้ว แต่พบว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการตาม ให้นำส่งเรื่องดังกล่าวส่ง กกม. รับ
บันทึกแจ้งจาก กตส. หรือ กอญ. โดยเอกสารที่ส่งมาที่ กกม. จะเป็นไปตาม FM-LAG-01.1 แบบฟอร์มการแจ้ง 
เพ่ือการบังคับใช้กฎหมาย   

5.4.1. กรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตเพิกเฉยต่อการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของพนักงานเจ้าหน้าที่    
5.4.2. กรณีท่ีมีการปรับปรุงแต่ไม่ครบถ้วน อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
5.4.3.กรณีที่มีการปรับปรุงแต่ไม่ครบถ้วน อาจจะไม่ส่งผลต่อความปลอดภัย แต่แสดงให้เห็นถึงความ

ไมใ่ส่ใจพัฒนาการดำเนินงานให้ดัขึ้น  
5.5.  กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

กรณพีบโดยการประเมินความปลอดภัยของ กอญ. ตามข้อ 5.1.2  

5.5 ใบอนุญาตหมดอายุ  
5.5.1 ผู้รับใบอนุญาต มาดำเนินการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตและเอกสารประกอบการพิจารณา ก่อนที่

ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยไม่มีระยะเวลากำหนดว่าก่อนกี่วัน  (ทั้งนี้ ในกฎกระทวงระบุว่าต้องยื่นคำขอก่อนวัน
หมดอายุ 30 วัน แต่เนื่องจาก เป็นนโยบายของ ปส. ที่ต้องการให้ผู้รับใบอนุญาตมาดำเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย) 

5.5.2 ผู้รับยังไม่มีการดำเนินการขอต่อฯ แต่อย่างใดเมือ่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้กอญ. โดย หน.กลุ่ม
ที ่ร ับผิดชอบส่งข้อมูลให้ กกม. ดำเนินการตามกฎหมายตาม WI-LAG-XX-XX.X วิธ ีการเสนอเรื ่องเพ่ือ
ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.3 หาก กตส. พบในระหว่างการตรวจสอบ ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว กรณีข้อ 5.5.2 ให้ หน. ทีม
ตรวจ ส่งข้อมูลให้ กกม. ดำเนินการตามกฎหมายตาม WI-LAG-XX-XX.X วิธีการเสนอเรื่องเพื่อดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมาย  

5.6 กอญ มีกรณีอ่ืนที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายอีกไหม 
 

5.7 แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) 



 
 กลุ่มกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  

รหัสเอกสาร: PM-LAGI-01 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: การบังคับใช้กฎหมาย 1 0 8/20 

 

ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........  

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

 
 
 

 

 

 

   
 

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

  

ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือไม่
ครอบคลมุความปลอดภยั 

มีการปรับปรุงแก้ไข 

ครบระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับใบอนุญาตมีการ
ดำเนินการ 

ลงบันทึกในฐานข้อมูล และติดตามการตอบสนอง 

แจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่หน่วยงาน 

รายงาน ผกตส / แจ้งผลการตรวจสอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร /สำเนาแจ้ง 

กอญ. 

จัดทำรายงานการตรวจสอบ พร้อมทั้งระบุสิ่งไม่เป็นไปตาม
กฎหมายหรือเงื่อนไข เสนอ ผกตส. ผ่าน หน.กลุ่ม 

พิจารณาลงนาม  

-FM-NRI-GA-01.3.แบบฟอร์มแจ้งผลการ
ตรวจสอบสถานประกอบการ 
-SD-NRI-GA-03.1 การบังคับใช้กฎหมาย 

 
-SD-NRI-GA-03.1 การบังคับใช้กฎหมาย 
-WI-NRI-GA-03.1 การติดตามการตรวจสอบ 
-FM-NRI-GA-03.1 การติดตามผลการ
ตรวจสอบ 
 

หน.ทีมตรวจ 

ผกตส. 

ฝบท. ประจำกลุ่ม 



 
 กลุ่มกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  

รหัสเอกสาร: PM-LAGI-01 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........  

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

 

1.1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

2. เอกสารอ้างอิง 
2.1. กฎกระทรวงกำหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต แต่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือ

ใช้ พ.ศ.... 

7. เอกสารบันทึก 

ชื่อบันทึก รหัสเอกสาร ผู้จัดเก็บ 
ระยะเวลาในการ

จัดเก็บ 

    

    

    

 



 

 

 


