
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ [N] 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผู้ขอรับใบอนุญำตจะต้องมีศักยภำพทำงเทคนิคเพียงพอในกำรดูแลควำมปลอดภัย ควำมมั่นคงปลอดภัยและกำรพิทักษ์ควำม

ปลอดภัยตำมประเภทของวัสดุนิวเคลียร์ท่ีขออนุญำต 

 ใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์มีอำยุ 5 ปี 

 กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำต ผู้รับใบอนุญำตต้องยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตพร้อมเอกสำรหลักาำนประกอบกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ

ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนใบอนุญำตส้ินอำยุ 

 กรณีผู้รับใบอนุญำตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในใบอนุญำต ให้ยื่นแบบค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญำตต่อ

เจ้ำหน้ำท่ี 

 กรณีใบอนุญำตสูญหำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญำตยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตพร้อมด้วยเอกสำรหลักาำน ณ 

ส ำนักงำน ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับทรำบถึงกำรสูญหำยหรือช ำรุดในสำระส ำคัญ 

 กำรขอโอนใบอนุญำต และกำรโอนใบอนุญำตต้องได้รับอนุญำตจำกเลขำธิกำร 

 

 

 

 

กรณียื่นแบบค ำขออนุญำตและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 

 

 

 ผู้ขอรับใบอนุญำต หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ ำนำจ (กรณีที่ไม่ได้ยื่นเอกสำรด้วยตนเอง) ด ำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน (กรณีที่สำมำรถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น) 

 หำกไม่สำมำรถแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสำรได้ในขณะนั้น พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีจะแจ้งรำยกำรแก้ไขหรือเอกสำรประกอบท่ีจะต้องยื่น

เพิ่มเติมเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยผู้ขอรับใบอนุญำตจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำตไม่ด ำเนินกำรแก้ไข หรือไม่สำมำรถยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดส ำนักงำนปรมำณูเพื่อ

สันติจะแจ้งคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำตทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งหนังสือเป็น

ลำยลักษณ์อักษร 

 

 

กรณียื่นแบบค ำขออนุญำตและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำครบถ้วนและถูกต้อง 

 

 

 ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติจะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญำตมำรับใบอนุญำตด้วยตนเอง หรือส่งทำงไปรษณีย์ตำมท่ีระบุไว้ในแบบใบ

รับค ำขออนุญำต 

 กรณีจ ำเป็นต้องตรวจสอบสถำนประกอบกำรก่อนกำรอนุญำต พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีจะนัดหมำยเพื่อเข้ำตรวจสอบสถำนประกอบกำร 

หำกไม่สำมำรถนัดหมำยได้ จนเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรพิจำรณำอนุญำตได้ เมื่อครบก ำหนดเวลำ ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อ

สันติจะแจ้งคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำตทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งหนังสือเป็น

ลำยลักษณ์อักษร 

 

หมำยเหตุ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือนี้ จะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีได้รับค ำขอ และเอกสำรประกอบกำร

พิจำรณำครบถ้วนและถูกต้อง 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 
(หมำยเหตุ: -)  
ห้อง one stop service (ห้อง 103) อำคำร1 ชั้น 1 ส ำนักงำน
ปรมำณูเพื่อสันติ เลขท่ี 16 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขต

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:00 - 17:00 น. 



จตุจักร กรุงเทพ 10900 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

 สถำนท่ีให้บริกำร 

(หมำยเหตุ: -)  
ส่งถึง เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (วงเล็บมุมซอง 
“ค ำขอรับใบอนุญำต”) เลขท่ี 16 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900/ไปรษณีย์  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:00 - 17:00 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 45 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
(1) ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นแบบค ำขออนุญำตครอบครองหรือใช้

วัสดุนิวเคลียร์ พร้อมเอกสำรหลักาำนและข้อมูลท่ีจ ำเป็นต้องใช้
ในกำรพิจำรณำอนุญำต ณ One stop Service                                                                    

(2) เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำรเบ้ืองต้นและลงข้อมูลในระบบ

าำนข้อมูลใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: (หมำยเหตุ: หำกเอกสำรไม่ครบถ้วนถูกต้อง จนท.

จะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบ ซึ่งต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ
ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด))  

1 วัน กองอนุญำตทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

 

2) กำรพิจำรณำ 

(1) ตรวจสอบด้ำนกฎหมำยและประเมินทำงเทคนิคด้ำนควำม
ปลอดภัย ควำมมั่นคงปลอดภัย และกำรพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ 

 
(2) สรุปผลกำรพิจำรณำด้ำนกฎหมำยและด้ำนเทคนิคและให้

ควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำ  

(3) ด ำเนินกำรบันทึกลงในาำนข้อมูล 
(หมำยเหตุ: (หมำยเหตุ: หำกเอกสำรไม่ครบถ้วนถูกต้อง จนท.

บันทึกข้อบกพร่องและแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอรับทรำบ ซึ่งต้อง
ด ำเนินกำรแก้ไขและยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนด))  

22 วัน กองอนุญำตทำง

นิวเคลียร์และรังสี 
 

3) กำรพิจำรณำ 
สรุปรวบรวมค ำขออนุญำตท่ีผ่ำนกำรประเมินเบ้ืองต้น และเสนอ

ผลกำรพิจำรณำให้คณะท ำงำนพิจำรณำกลั่นกรองใบอนุญำต

เพื่อพิจำรณำออกใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

15 วัน กองอนุญำตทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
เสนอค ำขอรับใบอนุญำตท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำพร้อมด้วยควำมเห็น

ต่อเลขำธิกำรเพื่อลงนำมในใบอนุญำต 

(หมำยเหตุ: (หมำยเหตุ: ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติจะส่งมอบ
ใบอนุญำตให้ผู้ยื่นค ำขอภำยใน 7 วัน นับแต่เลขำธิกำรส ำนักงำน
ปรมำณูเพื่อสันติลงนำม)))  

7 วัน กองอนุญำตทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(หำกไม่ได้ยื่นด้วยตนเอง ใช้ส ำเนำ ๑ ฉบับ พร้อมหนังสือ
มอบอ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีกรมพัฒนำ

ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไว้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันท่ียื่น 
หรือหนังสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย) 

3) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลมอบอ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

แผนท่ีตั้งของสถำนท่ีเก็บรักษำ ติดตั้ง หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์และ
บริเวณใกล้เคียง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

ข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์ 

ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหต ุ(แสดงรำยละเอียดของวัสดุนิวเคลียร์ทั้งหมดท่ีขออนุญำต 
พร้อมส ำเนำเอกสำรก ำกับวัสดุนิวเคลียร์ (certificate) แสดงรำยละเอียด 

ชื่อธำตุ เลขมวล ปริมำณ น้ ำหนัก รูปร่ำงลักษณะ หมำยเลขก ำกับ ชื่อ
ผู้ผลิต วันท่ีผลิต และอำยุกำรใช้งำน) 

- 

7) 

 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

เอกสำรวิธีกำรท่ีเก่ียวข้องตำมก ำหนดในกฎกระทรวง 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ(๑ วิธีกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ 

๒ วิธีกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ 

๓ วิธีกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีและแผนฉุกเฉิน 
๔ วิธีกำรเมื่อเลิกใช้งำนตำมท่ีขออนุญำต 

) 

- 

9) 
 

ส ำเนำหลักฐำนกำรครอบครอง หรือใช้งำนอุปกรณ์บันทึกรังสี
ประจ ำตัวบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหต ุ- 

- 

10) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตเดิมที่เคยได้รับอนุญำตไว้ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำต) 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 

11) 

 

ส ำเนำเอกสำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำง

นิวเคลียร์และรังสี (โดยผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรทำงเทคนิค) แสดง
รำยละเอียด ผลกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ ผลกำร

ตรวจวัดระดับรังสี  กำรเปรอะเปื้อนทำงรังสี  และกำรรั่วไหลของ

รังสี  และสภำพกำรท ำงำนของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กับวัสดุนิวเคลียร์ 

ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำต) 

12) 
 

ส ำเนำเอกสำรรับรองกำรปรับเทียบมำตรฐำนของเครื่องส ำรวจรังสี  
ไม่เกิน ๑ ปีนับตั่งแต่วันปรับเทียบ 

ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหต ุ(กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำต) 

- 

13) 
 

ส ำเนำผลประเมินกำรได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงำนรังสีย้อนหลัง ๑๒
เดือน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ(กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำต) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส่งด้วยตนเอง ท่ีตู้รับข้อร้องเรียนบริเวณอำคำรท่ีท ำกำร ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ชั้น 1 หรือบริเวณ ห้อง One 

Stop Service 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส่งทำงไปรษณีย์ 
(หมำยเหตุ: (กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
เลขท่ี 16 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900))  

3) หน่วยงำนกลำงรับเรื่องร้องเรียน ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
(หมำยเหตุ: (โทร.  02-596-7600 ต่อ 4204  Website: http://www.oap.go.th/services/complaint))  

4) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัามนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัา 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัา (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 28/01/2563 

http://www.info.go.th/

