
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังส ี    

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
 
 
 

ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
ชื่อเรื่อง การพิจารณาออกใบอนุญาต 

เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์และเครื่องกำเนิดรังสี  
(Radioactive Material, Nuclear Material and  

Radioactive Generator Issuing)    
PM-NRL-OS-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 
 เพื่อกำหนดขั้นตอนในการอนุญาตผลิต ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ และ 
ขั้นตอนในการอนุญาตทำ ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี และนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านวัสดุกัมมันตรังสี 
วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องกำเนิดรังสี ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยใน
ระหว่างที่ร่างกฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ. ยังไม่ใช้บังคับให้การพิจารณาใบอนุญาตเป็นไปตามกฎกระทรวง
กำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุ
นิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบ พปส. ที่เกี่ยวข้อง 

2. ขอบเขต 
 ระเบียบปฏิบัติงานนี้ ใช้สำหรับการรับคำขอจนกระท่ังใบอนุญาต 

2.1. การรับคำขออนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาต หรือขอเพิ่ม ผลิต มีไว้ครอบครองหรือใช้ ซึ่งวัสดุ
กัมมันตรังสี  

2.2. การรับคำขออนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี 
2.3. การรับคำขออนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาต หรือขอเพิ่ม มีไว้ครอบครองหรือใช้ ซึ่งเครื่อง

กำเนิดรังสี 
2.4. การรับคำขออนุญาตนำเข้า ส่งออก ซึ่งเครื่องกำเนิดรังสี 
2.5. การับคำขออนุญาตทำเครื่องกำเนิดรังสี 
2.6. การรับคำขออนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาต หรือขอเพิ ่มมีไว้ครอบครองหรือใช้ ซึ ่งวัสดุ

นิวเคลียร์ 
2.7. การรับคำขออนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ 
2.8 การออกใบอนุญาต และใบแทน 
2.9 การเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตและการยกเลิกใบอนุญาต 

โดยเมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ๒๕๕๙ บังคับใช้แล้ว ให้
ทบทวนและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานนี้ 

 

3. คำจำกัดความ 
3.1. การขออนุญาต  หมายถึง ผู้ขอรับอนุญาต ตามมาตรา ๑๙, ๒๖ และ ๓๖ ยื่นคำขอและเอกสารตาม

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี  วัสดุ

นิวเคลียร์ และเครื่องกำเนิดรังสี 
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........  

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

3.2. การขอต่ออายุใบอนุญาต หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอและเอกสารตามกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไขและวิธีการออกใบอนุญาตฯ  

3.3. ใบแทนใบอนุญาต หมายถึง  

3.4. การเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต หมายถึง  การเปลี่ยนข้อมูลในใบอนุญาต แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่  

3.4.1. การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความปลอดภัย ได้แก่ 

1) การขอเพ่ิมหรือลด handling capacity ของใบอนุญาตครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี   

2) การเปลี่ยนแปลง Product, Area, Process, Handing  

3) การขอลดคือการนำไปจัดการกาก หรือขายไป(ส่งมอบ) หรือส่งออก  

4) การขอเพ่ิมหรือลดวัสดุนิวเคลียร์ 
3.4.2. การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลต่อความปลอดภัย เช่น การเปลี่ยนชื่อ ข้อมูลการติดต่อ การ

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามกฎหมายแต่ไม่เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เปลี่ยนชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
เพ่ิมรายการวัสดุกัมมันตรังสี  รายงานผลการนำเข้า ส่งออก 

3.5. การยกเลิกใบอนุญาต หมายถึง การที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะใช้งานเครื่องกำเนิดรังสี 
วัสดุกัมมันตรังสี หรือวัสดุนิวเคลียร์อีกต่อไป และขอยกเลิกใบอนุญาตเพ่ือให้พ้นจากการควบคุมภายใต้ พ.ร.บ. 
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

3.6. One-Stop Service หมายถึง ศูนย์บริการรับเรื ่องคำขออนุญาต ณ ชั้น ๑ อาคาร ๑ ปส. ซึ่ง
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที ่สารบรรณ เจ้าหน้าที ่รับเอกสาร (กอญ.) และเจ้าหน้าที่  กบค. (หากมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียม การดำเนินการเป็นแบบนี้ได้ไหม) 

3.7. คณะทำงาน หมายถึง คณะทำงานพิจารณากลั ่นกรองการออกใบอนุญาตเกี ่ยวกับวัสดุ
กัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี 

3.8. ใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาตสำหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องกำเนิดรังสี ซึ่ง
ออกให้โดย ปส. ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559 

3.9. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร หมายถึง เจ้าหน้าที่ กอญ. ที่ประจำอยู่ ณ จุด One stop service  
3.10. เจ้าหน้าที่ กอก หมายถึง เจ้าหน้าของงานสารบรรณ ปส.  
3.11. เจ้าหน้าที่ กบค. หมายถึง เจ้าหน้าที่ของแผนกคลัง ปส.  
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........  

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.1. ผกอญ. มีหน้าที่ พิจารณาผลตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้ความเห็นชอบในการนำเสนอ

คณะทำงานพิจารณา หรือเสนอ ลปส. พิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาต 
4.2. หัวหน้ากลุ่ม (กอน. กอว. และ กอค. ) มีหน้าที่ ทบทวนผลการประเมินเอกสารประกอบการขอ

อนุญาต และเสนอความเห็นในการนำเสนอคณะทำงานพิจารณา ผ่าน ผกอญ. 
4.3. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร มีหน้าที่ รับคำขออนุญาต พิจารณาและตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐาน

ครบถ้วน, แจ้งและติดตามผู้ยื่นคำขอเมื่อเอกสารดังกล่าวไม่ครบถ้วน ประมาณการค่าธรรมเนียมใบอนุญาต, 
ออกใบอนุญาตและนำส่งและติดตามการรับใบอนุญาต พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลสถิติการรับ -ออกใบอนุญาต ทำ
หน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน   

4.4. เจ้าหน้าที่ของ กอน. มีหน้าที่ พิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์
พิเศษทางด้านเทคนิค ไดแ้ก่ด้านความปลอดภัย มั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

4.5. เจ้าหน้าที่ของ กอว.มีหน้าที่ พิจารณาเอกสารทางด้านเทคนิค ประกอบการขออนุญาตเกี่ยวกับ
วัสดุกัมมันตรังสี ได้แก่ ด้านความปลอดภัยและมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  

4.6.  เจ้าหน้าที่ของ กอค. มีหน้าที่ พิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี
ทางเทคนิค ได้แก่ด้านความปลอดภัยทางรังสี  

4.7. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ จัดทำหนังสือแจ้งขอเอกสารเพิ่ม ในกรณียื่นคำขอทางไปรษณีย์ 
คืนคำขออนุญาต นำส่งใบอนุญาต เสนอให้ ลปส. ผ่าน ผกอญ. ลงนาม  

4.8. เจ้าหน้าที่ กอก มีหน้าที่ ลงเลขรับสารบรรณของเอกสารคำขอรับใบอนุญาต  
4.9. เจ้าหน้าที่ กบค. มีหน้าที่ ตรวจสอบการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และนำเอกสารสำคัญจ่าย

แสดงต่อเจ้าหน้าที่รับเอกสาร เพ่ือสามารถดำเนินการแจกจ่ายใบอนุญาตต่อไปได ้
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1. การพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร 

5.1.1. สำหรับคำขอรับใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต เจ้าหน้าที ่รับเอกสารตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร ตาม WI-NRL-OS-01.1 เรื ่องการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ทั ้งนี ้ ผู ้ยื ่นคำขอรับ
ใบอนุญาต สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ มายื่นด้วยตนเองที่ ปส. , ยื ่นทางไปรษณีย์, ยื ่นทาง
ออนไลน์ เจ้าหน้าที่ กอก. ลงเลขสารบรรณ และส่งวเอกสารให้เจ้าหน้าที่รับเอกสาร พิจารณา  

1) กรณีเอกสารครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่รับเอกสารออกใบรับคำขออนุญาต FM-NRL-OS-01.1 
เรื่องการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งประมาณค่าธรรมเนียม (FM?)  
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........  

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนด
ระยะเวลายื่นเอกสารเพิ่มเติมตาม FM-NRL-OS-01.1 การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากผู้ขอรับอนุญาตไม่
ส่งเอกสารให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เจ้าหน้าที่คืนคำขอ  

ทั้งนี้ การกำหนดรหัสหน่วยงานสามารถกำหนดได้ในระบบเมื่อผู้ยื ่นคำขอใส่ข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มในระบบ ตาม WI-NRL-DA-01.1 เรื่องการกำหนดรหัสหน่วยงานผู้รับใบอนุญาต เลขที่คำขอและ
ใบอนุญาต และการระบุวันที่ในใบอนุญาต 

5.1.2. กรณีใบอนุญาตเดิมหมดอายุ เจ้าหน้าที่รับเอกสารสามารถรับคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ และ
ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 5.1.1.1  หากกฎกระทรวงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมีผลบังคับใช้ให้ปรับปรุง
ขั้นตอนการดำเนินงานในจุดนี้ด้วย  

(ตามกฎกระทรวงหลักเณฑ์กำหนดว่า การยื่นต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นก่อน 30 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน  
แต่ในกรณีท่ีใบอนุญาตหมดอายุ หรือมายื่นต่อน้อยกว่า ๓๐ วัน ให้รับมาดำเนินการเนื่องจากเป็นนโยบาย) 

5.1.3. สำหรับการรายงานที่เกี่ยวกับใบอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่รับเอกสารตรวจสอบความครบถ้วนตาม 
WI-NRL-OS-xxx แยกออกไปอยู่หลังจากได้รับใบอนุญาต 

5.1.4. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร นำเอกสาร ส่งให้หัวหน้ากลุ่มพิจารณาด้านเทคนิคตามกลุ่มงาน 
 

5.2. การพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
5.2.1.  หัวหน้ากลุ่มงาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานประเมินความปลอดภัยด้านเทคนิค ทั้งนี้ 

การประเมินให้นำผลการตรวจสอบที่ผ่านมา (กรณีการต่อใบอนุญาต หรือกรณีที่ต้องตรวจสอบก่อนการ
อนุญาต (Cat.I และเวชศาสตร์นิวเคลียร์)) ประกอบการประเมินดังกล่าวด้วย  

5.2.2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมิน และบันทึกผลการประเมินความปลอดภัยพร้อมทั้งสรุปผลการ
ประเมินนำเสนอหัวหน้ากลุ่ม  

5.2.3. หัวหน้ากลุ่ม พิจารณา ตรวจสอบ ทบทวนผลการประเมินและนำเสนอ ผกอญ. พิจารณาต่อไป 
กรณีที่เป็นประเภทที่ต้องเสนอคณะทำงานพิจารณาตาม SD-NRL-OS-01.2 หลักเกณฑ์การนำเรื่องเสนอ
คณะทำงานพิจารณาการดำเนินการออกใบอนุญาตฯ ให้ความเห็นก่อน  ให้แต่ละกลุ่มนำเรื ่องเสนอฝ่าย
เลขานุการคณะทำงานฯ เพ่ือจัดประชุมต่อไป  

5.2.4. ผกอญ. พิจารณา ตรวจสอบ ทบทวนการอนุญาต 
(1) กรณีเอกสารและผลการประเมินพบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขความปลอดภัยให้ ผกอญ. ลง

นามและสั่งการให้กลุ่มงานเพ่ือการจัดพิมพ์ใบอนุญาต และเสนอ ลปส. ลงนามต่อไป  
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........  

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

(2) กรณีเอกสารและผลการประเมินพบว่าควรต้องกำหนดเงื่อนไขของความปลอดภัย ให้ 
ผกอญ. สั่งการให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ นำเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ  ให้ความเห็นก่อน  

5.2.5. ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดการประชุม (ขออนุมัติ กำหนดระยะเวลาการนำเรื่องเข้า
ประชุม จัดทำรายงานการประชุม ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง) นำส่งมติคณะทำงานฯ ให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 

5.2.6. กลุ่มงานดำเนินการตามมติคณะทำงาน  เช่น การขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
การขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งไปยังผู้ขอรับอนุญาต  

(1) กรณีผู้ขออนุญาต ดำเนินการและส่งเอกสารเพ่ิมเติม เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานประเมินความ
ปลอดภัยพิจารณาแล้วว่า มีความปลอดภัย ดำเนินงานตามข้อ 5.1.2.4  

(2) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต ไม่ดำเนินการและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานประเมินความปลอดภัย
พิจารณาแล้วว่าอาจจะไม่ปลอดภัย ให้นำเสนอ ผกอญ. พิจารณาเป็นรายกรณีไป เช่น คืนคำขอ หรือหารือ 
ลปส.   

5.3. การออกใบอนุญาต 
  เมื่อการพิจารณาความปลอดภัยและมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีแล้วเสร็จ การกำหนด

วันที่มีผลบังคับในใบอนุญาตให้เป็นไปตาม การลงวันที่ในใบอนุญาตเป็นไปตาม ตาม WI-NRL-DA-01.1 เรื่อง
การกำหนดรหัสหน่วยงานผู้รับใบอนุญาต เลขที่คำขอและใบอนุญาต และการระบุวันที่ในใบอนุญาต เสนอ 
ลปส. ลงนาม 

5.3.1.ลปส. พิจารณาลงนามใบอนุญาต  
(1) กรณอีนุญาต ให้นำใบอนุญาตส่งให้เจ้าหน้าที่รับเอกสารดำเนินการคิดค่าธรรมเนียมตามจริง 

และแจ้งให้ผู ้ขออนุญาตทราบและแจ้ง กบค. ทราบค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จเมื ่อผู้ขออนุญาตจ่าย
ค่าธรรมเนียม และนำใบเสร็จดังกล่าวส่งต่อให้เจ้าหน้าที่รับเอกสาร  ???ช่วยตรวจสอบด้วยว่าขั้นตอนการ
ทำงานเป็นอย่างนี้ใช่ไหม??? 

(2) กรณีไม่อนุญาต  ให้เจ้าหน้าที่รับเอกสารทำลายใบอนุญาตนั้น และส่งคืนเอกสารที่ยื่นมา
กลับไปท่ีผู้ขออนุญาต  

5.3.2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ดำเนินการลงข้อมูลการจัดส่งใบอนุญาต และติดตามการรับใบอนุญาต 
จัดทำสถิติการรับ-ออกใบอนุญาต  ฐานข้อมูลตรงนี้ใช้ของ e-license ได้ไหม หรือเป็นฐานเดียวกันอยู่แล้ว 

5.4.  การออกใบแทน     
5.5. การยกเลิกใบอนุญาต        ข้อ 5.4 , 5.5    อันนี้ไม่มีข้อมูลค่ะ  ร่างในการสัมมนาได้ไหมค่ะ 
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........  

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

 



 

 


