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สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
 
 
 

ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
ชื่อเรื่อง การติดตามผลการตรวจสอบหรอืผลการดำเนินงานของผู้รบัใบอนุญาต  

เมื่อได้รับข้อเสนอแนะ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)    

PM-NRI-03 
(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 
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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 
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1. วัตถุประสงค์ 

 เพื ่อเป็นแนวทางในการติดตามการปรับปรุงแก้ไขของผู้รับใบอนุญาต เมื ่อพนักงานเจ้าหน้าที่มี
ข้อเสนอแนะให้แก้ไขระบบ อุปกรณ์ หรือการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 107 (7) พ.ร.บ. พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
 
2. ขอบเขต 
 ระเบียบวิธีปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมการติดตามผลการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาต หลังจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขการตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ หรือการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  จนกระทั่งการติดตามให้ผู้ประกอบการ
ดำเนินการครอบครองหรือใช้ได้อย่างปลอดภัย จนกระทั่งนำสารกัมมันตรังสีออกจากการกำกับดูแลของ ปส. 
ได้อย่างปลอดภัย (release from regulatory control) 

3. คำจำกัดความ 
3.1. สถานประกอบการทางรังสี หมายถึง สถานประกอบการที่มีการผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุ

กัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์และเครื่องกำเนิดรังสี และสถานที่ทำเครื่องกำเนิดรังสี  
3.2. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หมายถึง ผู้ถือใบอนุญาต ตามมาตรา 51 , 55 62, 64 และ 70  
3.3. หน.กลุ่ม หมายถึง หัวหน้ากลุ่มตรวจ ได้แก่ หกตน (หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบทางนิวเคลียร์ ) หกตค. 

(หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสี) หกตว. (หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์
ทางอุตสาหกรรม) หกวพ.(หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และ
ศึกษาวิจัย) 

3.4. หน.ทีมตรวจฯ หมายถึง หัวหน้าทีมตรวจ เป็นผู้ที่ดำเนินการนำการตรวจ โดยมีการมอบหมายใน
คราวการตรวจแต่ละครั้ง 

3.5. ทีมตรวจ หมายถึง ผู้ที่ร่วมทีมตรวจสอบโดยมีการมอบหมายในคราวการตรวจแต่ละครั้ง 
3.6. ฝบท.ประจำกลุ่ม หมายถึง เจ้าหน้าธุรการของ กตส. ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการธุรการของกลุ่ม

งานใด ๆ ใน กตส.  
3.7. ผกตส. หมายถึง ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.8. ผกอญ. หมายถึง ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.9. ผกกม. หมายถึง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและสนธิสัญญา 
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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. หน.ทีมตรวจ มีหน้าที่ นำการปิดการประชุม เมื่อตรวจสอบแล้ว เสร็จ เป็นไปตาม PM-NRI-01 ข้อ 

5.1.3.2 โดยสรุปสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และส่งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี ให้ทราบพร้อมทั้งแนวทางการดำเนินการในเบื้องต้น และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 

4.2. หน.กลุ่ม มีหน้าที่ พิจารณาผลการตรวจสอบและทบทวนการผลการตรวจสอบเมื่อพบการรายงานสิ่งที่
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเงื ่อนไขความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  และพิจารณา
ดำเนินการต่อไปเมื่อมีหรือไม่มีการตอบสนองจากผู้รับใบอนุญาต (ผู้ประกอบการ) และรายงานการติดตามผล
การตรวจสอบเสนอ ผกตส. พิจารณา ตามกำหนดระยะเวลา 

4.3. ผกตส. มีหน้าที่ พิจารณาลงนามส่งรายงานการตรวจสอบให้ผู้ประกอบการ และดำเนินการต่อเนื่อง
จากการตอบสนองของผู้รับใบอนุญาต (ผู้ประกอบการ)  

4.4. ผปท. ประจำกลุ่ม มีหน้าที่ ติดตามผลการตอบสนองของผู้รับใบอนุญาต และแจ้งให้ หน.กลุ่มทราบ
เป็นระยะ  

4.5. ผกอญ. มีหน้าที่ พิจารณาผลการตอบสนองของผู้รับใบอนุญาตตามที่ กตส. แจ้งการพบสิ่งที่ไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย และส่งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  เพื่อนำมาประกอบการ
พิจารณาอนุญาตทั้งการขอครั้งแรก และการต่อใบอนุญาต  

4.6. ผกกม. มีหน้าที่ พิจารณาผลการตอบสนองของผู้รับใบอนุญาตตามที่ กตส. หรือ กอญ. แจ้งสิ่งที่ไม่
เป็นไปตามกฎหมาย และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  เพื่อการดำเนินการ
บังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
5.1. หน. ทีมตรวจ นำข้อมูลจากหนังสือแจ้งผลตรวจเที่ ผกตส. ลงนามแล้ว ในส่วนของข้อเสนอแนะให้

ผู้รับใบอนุญาตปรับปรุง แก้ไข พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาที่ให้ดำเนินการลงระบบฐานข้อมูล และนำหนังสือคู่
ฉบับหนังสือแจ้งผลตรวจให้ ฝบท. ประจำกลุ่ม เก็บไว้ใน RC-NRI- RC-NRI-NF-01.1, RC-NRI-RG-01.1, RC-

NRI-MI-01.1, RC-NRI-MM-01.1  

5.2. หน. กลุ่ม ดำเนินการติดตามการดำเนินการปรับปรุงตามข้อ 5.1   
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........  

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

5.3. เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา 
5.3.1. มีการปรับปรุงแก้ไขหรือการตอบสนองกลับมา 

5.3.1.1. กรณีมีการปรับปรุงแก้ไขได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหนังสือ
รายงานผลการปรับปรุงแก ่ปส. โดยยื่นหนังสือที่ one stop service แล้วส่งหนังสือถึง ผกตส. (อันนี้หนังสือให้
เข้าท่ี one stop service ดีไหม และถ้าระบบฐานข้อมูลดี ๆ สามารถ trace ได้จากระบบ  หากเป็นเอกสารอยู่
ก็อาจจะติดตามง่ายกว่าที่ สลก.ไหม  หรือปกติ หส. เข้าที่ไหน มีปัญหาหรือไม่อย่างไรดี)  

 ผกตส. พิจารณาแล้วส่งหนังสือถึง หน. กลุ่มที่รับผิดชอบ และ หน. ทีมตรวจ นำผลการ
ดำเนินการลงในฐานข้อมูล และนำหนังสือของผู้รับใบอนุญาตให้ ฝบท. ประจำกลุ่มเก็บที่ RC-NRI- RC-NRI-

NF-01.1, RC-NRI-RG-01.1, RC-NRI-MI-01.1, RC-NRI-MM-01.1  

5.3.1.2. กรณีมีการปรับปรุงแก้ไขแต่ไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีหนังสือชี้แจงและ
ขอขยายเวลาการดำเนินการแก่ ปส. ????????? ทำอย่างไรดี  

5.3.1.3. กรณีผู้รับใบอนุญาตยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขใดๆ โดยมีหนังสือชี้แจงและขอขยายเวลา
การดำเนินการแก่ ปส. โดยยื่นหนังสือที่ one stop service แล้วส่งหนังสือถึง ผกตส. (อันนี้หนังสือให้เข้าที่ 
one stop service ดีไหม และถ้าระบบฐานข้อมูลดี ๆ สามารถ trace ได้จากระบบ  หากเป็นเอกสารอยู่ก็
อาจจะติดตามง่ายกว่าที่ สลก.ไหม  หรือปกติ หส. เข้าที่ไหน มีปัญหาหรือไม่ อย่างไรดี) พิจารณาแล้วแจ้งให้ 
หน.กลุ่มและ หน.ทีมตรวจ ทำหนังสือตอบผลการพิจารณาให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการต่อไป เสนอ ลปส. ลง
นาม  

- กรณีให้ขยายเวลาเพิ่มได้  เมื่อ ลปส. ลงนามแล้ว ให้ หน.ทีมตรวจนำผลการขยายเวลาลงใน
ฐานข้อมูล และนำนำหนังสือคู่ฉบับหนังสือแจ้งผลตรวจให้ ฝบท. ประจำกลุ่ม เก็บไว้ใน RC-NRI- RC-NRI-NF-

01.1, RC-NRI-RG-01.1, RC-NRI-MI-01.1, RC-NRI-MM-01.1 

- กรณีไม่ให้ขยายเวลา    

5.3.2.  กรณีไม่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือการตอบสนองกลับมา 

 ผู้รับใบอนุญาต ไม่มีการตอบสนองต่อการดำเนินการตามผลการตรวจสอบ  ให้ หน.กลุ่ม ทำ
เรื่องเสนอให้ ผอ.กกม. ผ่าน ผกตส. ตาม WI-LAG-XX-XX.X วิธีการเสนอเรื่องเพ่ือดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย  
(ขั้นนี้การบันทึกผลการดำเนินงานลงในฐานข้อมูล,จะเป็นของ กกม. ) 
 

 


