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สรุปเอกสารคุณภาพ ISO ของ กอญ.  

Authoriza
tion 

PM WI FM SD RC 

วัสดุ
กัมมันตรังสี 
, วัสดุ
นิวเคลียร์ , 
เครื่อง
กำเนิดรังสี  
 

PM-NRL-01 การ
พิจารณาออก
ใบอนุญาต 
เกี่ยวกับวัสดุ
กัมมันตรังสี วัสดุ
นิวเคลียร์และเครื่อง
กำเนิดรังส ี

1. WI-NRL-OS-01.1 ก า ร
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
2.  WI-NRL-OS-01.2 ก า ร
คิดและการเก็บค่าธรรมเนียม  
3. WI-NRL-DA-01.1 ก า ร
กำหนดรหัสหน่วยงานผู ้รับ
ใบอนุญาต เลขที ่คำขอและ
ใบอนุญาต และการระบุวันที่
ในใบอนุญาต 
4. WI-NRL-RG-01.1 ก า ร
พิจารณาด้านเทคนิคความ
ปลอดภัยทางร ังส ี  สำหรับ
เครื่องกำเนิดรังสี  
5. WI-NRL-RM-01.1 ก า ร
พิจารณาด้านเทคนิคความ
ปลอดภัยทางรังสี สำหรับวัสดุ
กัมมันตรังสี  
6. WI-NRL-RM-01.2 ก า ร
พิจารณาด้านเทคนิคความ

1. FM-NRL-OS-01.1 checklist การตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
2. FM-NRL-RG-01.1 คำขอรับใบอนุญาตมไีว้ใน
ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนดิรังสีและ check 
list 
3. FM-NRL-RG-01.2 คำขอรับใบอนุญาตส่
นำเข้า-สง่ออกเครื่องกำเนิดรังสี และ check list 
4. FM-NRL-RG-01.4 ขอรับใบอนุญาตทำเครื่อง
กำเนิดรังสี และ check list 
5. FM-NRL-RM-01.1 คำขอรับใบอนุญาตผลิต
วัสดุกัมมันตรังสี และ check list 
6. FM-NRL-RM-01.2 คำขอรับใบอนุญาตมไีว้ใน
ครอบครองหรือใช้วัสดุกมัมันตรังสี และ check 
list 
7. FM-NRL-RM-01.3 คำขอรับใบอนุญาตนำเข้า-
ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี และ check list 
8. FM-NRL-NF-01.1 คำขอรับใบอนุญาตมไีว้ใน
ครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลยีร์ และ check list 
9.  

1.  1. RC-NRL-RG-01.1 ผลการ
พิจารณาคำขอรับใบอนุญาต และ
เอกสารที่ยื่นประกอบ สำหรับเครือ่ง
กำเนิดรังส ี
2. RC-NRL-RM-01.1 ผลการ
พิจารณาคำขอรับใบอนุญาต และ
เอกสารที่ยื่นประกอบ สำหรับวสัดุ
กัมมันตรังส ี
3. RC-NRL-RM-01.1 ผลการ
พิจารณาคำขอรับใบอนุญาต และ
เอกสารที่ยื่นประกอบ สำหรับวสัดุ
นิวเคลียร ์
4.  
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Authoriza
tion 

PM WI FM SD RC 

ปลอดภัยทางรังสี สำหรับวัสดุ
นิวเคลียร์ (ป้อเขียนแล้ว) 
7. WI-NRL-NF-01 .1 ก า ร
พิจารณาคำขอรับใบอนุญาต
เกี ่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
 

การแจ้ง  
วัสดุ
กัมมันตรังสี 
, วัสดุ
นิวเคลียร์ , 
เครื่อง
กำเนิดรังสี  
 

PM-NRL-02 การ
พิจารณาออกใบรับ
แจ้ง 
เกี่ยวกับวัสดุ
กัมมันตรังสี วัสดุ
นิวเคลียร์และเครื่อง
กำเนิดรังส ี

1. WI-NRL-OS-01.1 การ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
2. WI-NRL-DA-01.1 การ
กำหนดรหสัหน่วยงานผู้รับ
ใบอนุญาต เลขท่ีคำขอและ
ใบอนุญาต และการระบุวันท่ี
ในใบอนุญาต (ต้องเพิ่มใบรับ
แจ้ง) 

 1. WI-NRL-RM-02.1 การพิจารณาคำแจ้งวัสดุ
นิวเคลียร์ (ป้อเขียนแล้ว) 
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กอน.  

Authoriza
tion 

PM WI FM SD RC 

อนุญาตวัสดุ
นิวเคลียร ์

PM-NRL-01 
 
อันนี้ไม่แน่ใจว่า
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
จะใช้ PM นี้ได้ไหม  

1. WI-NRL-NF-01.1 การ
อนุญาตวัสดุนิวเคลียร ์
2. WI-NRL-NM-01 การ
พิจารณาคำขอรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
3. WI-NRL-NM-02 การ
พิจารณาเอกสารและรายงาน
เกี่ยวกับใบอนุญาตวสัดุ
นิวเคลียร์และเช้ือเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว 
รหัสเดิมของป้อ      

1. FM-NRL-NF-01.1 คำขอรับ
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้
วัสดุนิวเคลียร ์
2. FM-NRL-NF-01.2 แบบรับคำขอ 
3. FM-NRL-NF-01.3 แบบ
ใบอนุญาต 

 1. RC-NRL-NF-01.1 ผลการพิจารณา
คำขอรับใบอนุญาต และเอกสารทีย่ื่น
ประกอบ 

สถาน
ประกอบกา
รทาง
นิวเคลียร์ 
และสถาน
ให้บริการ
จัดการกาก
กัมมันตรังส ี

PM-NRL-03 
 
 
ถ้าพิจารณากันแล้ว
ว่าการอนุญาตของ 
WF จะไม่ต้องผ่าน
คณะอนุกรรมการ 
ควรจะแยก หรือ

1. WI-NRL-NF-03.1 การ
ทบทวนและประเมินเอกสาร
ด้านความปลอดภยั 
2. WI-NRL-NF-03.2 การ
คำนวณเพื่อประเมินความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร ์
3. WI-NRL-NF-03.3 การจัด
ประชุมคณะทำงาน 

1. FM-NRL-NF-03.1 แบบคำขอรับ
ใบอนุญาต 
2. FM-NRL-NF03.2 แบบใบรับคำ
ขออนุญาต 
3. FM-NRL-NF-03.3 แบบ
ใบอนุญาต 
4. FM-NRL-NF-03.4 แบบการ
ประเมินความปลอดภยั 

1. SD-NRL-NF-03.1 เอกสารการ
อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร ์
2. SD-NRL-NF-03.2 (รหัสป้อ 

SD-NRL-NF-03) รายชื่อโปรแกรม

และข้อมลู 

1. RC-NRL-NF-03.1 เก็บข้อมูล input 
parameters/library/variables/set
tings and key results ในการ
คำนวณ (WI-NRL-NF-02) 
2. RC-NRL-NF-03.2 ขออนุมัติจัด
ประชุม เอกสารประกอบการประชุม 
และรายงานการประชุมความเห็นต่อ
ร่างรายงาน (WI-NRL-NF-03) 
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ระบุใน PM นี้
เพิ่มเตมิด้วย 

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
สถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ (และสถานท่ีจัดการ
กากกัมมันตรังสี) 
4. WI-NRL-NF-03.4 เงินๆ 
ทองๆ หลักประกัน 
ค่าธรรมเนียม เอกสาร
หลักฐานทางการเงิน ศักยภาพ
ทางการเงิน 

5. FM-NRL-NF-03.5 แบบสำหรับ
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 
 

3. SD-NRL-NF-03.3 ระเบียบ
มาตรฐานสำหรับพื้นท่ีตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร ์
4. SD-NRL-NF-03.4 เอกสารการ
อนุญาตก่อสร้างสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร ์
5. SD-NRL-NF-03.5 ระเบียบ
มาตรฐานสำหรับการก่อสร้าง
สถานประกอบการทางนิวเคลยีร ์
6. SD-NRL-NF-03.6 เอกสารการ
อนุญาตบรรจุเชื้อเพลิงและ
ทดสอบ 
7. SD-NRL-NF-03.7 ระเบียบ
มาตรฐานสำหรับ 
Commissioning 
8. SD-NRL-NF-03.8 เอกสารการ
อนุญาตดำเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร ์
9. SD-NRL-NF-03.9 ระเบียบ
มาตรฐานสำหรับการดำเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลยีร ์

3. RC-NRL-WF-01 
4. RC-NRL-WF-02 
5. RC-NRL-WF-03 
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10. SD-NRL-NF-03.10 เอกสาร
การอนุญาตเลิกดำเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร ์
11. SD-NRL-NF-03.11 ระเบียบ
มาตรฐานสำหรับการเลิก
ดำเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร ์
12. SD-NRL-NF-03.12 รายชื่อ
คณะกรรมการ (ขอปรับจาก RC 
เป็น SD) 
13. SD-NRL-WF-01   
14. SD-NRL-WF-02 
15. SD-NRL-WF-03  
ของกาก ยังไม่แก้รหัส เพราะไม่
แน่ใจว่าจะแยกอี PM หรือไม่  
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กอจ.  

Authoriza
tion 

PM WI FM SD RC 

การออก
ใบอนุญาต
เจ้าหน้าท่ี 

PM-NRI-04   
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กบฐ.  

Authoriza
tion 

PM WI FM SD RC 

การจัดทำ
ฐานข้อมูล
ใบอนุญาต 

PM-NRI-05  1. WI-NRL-DA-01.1 ก า ร

กำหนดรหัสหน่วยงานผู ้รับ

ใบอนุญาต เลขที ่คำขอและ

ใบอนุญาต และการระบุวันที่

ในใบอนุญาต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


