
 
 
 
 

กลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินการขอรับใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี (ฉบับที่ 1) 
 
 
 

เสนอโดย กลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี 
จัดเตรียมโดย กลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี 

ทบทวนโดย หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี 

อนุมัติโดย ผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

ส าเนาเล่มที่  
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ผู้อนุมัติ 
 

........... 

 

สถานะปรับปรุงเอกสาร 
 

ฉบับท่ี ปรับปรุงครั้งที่ วันที่ ข้อสรุปการปรับปรุง 
1 0 1 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศใช้ 
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........... 

 

สารบัญ 
                                                                                      หน้า 

1. วัตถุประสงค์                                                                                               4 
2. ขอบเขต                                                                                                   4 
3. ค าจ ากัดความ                                                                                                   4 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                                  4 
5. ขั้นตอนและแผนผังการปฏิบัติงาน                                                                          8 
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1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินการขอรับ
ใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี 
 1.2 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 1.3 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงก าหนด
เงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการด าเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิว เคลียร์ พิ เศษ วัสดุต้นก าลั ง  
วัสดุพลอยได้ หรือพลังานปรมาณู พ.ศ. 2550 และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. ขอบเขต 
 ระเบียบปฏิบัติงานนี้ ใช้ส าหรับการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินการขอรับใบอนุญาตส่งออกเครื่อง
ก าเนิดรังสี เพ่ือให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง ก่อนน าเสนอต่อคณะท างานพิจารณากลั่นกรองการออก
ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

3. ค าจ ากัดความ 
 3.1 ผู้ขอรับใบอนุญาต หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ยื่นค าขออนุญาตมีไว้ครอบครองหรือใช้
เครื่องก าเนิดรังสี 
 3.2 ผู้รับใบอนุญาต หมายถึง ผู้ที่มีใบอนุญาตมีไว้ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
  3.3 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายจากทางส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 3.4 คณะท างาน หมายถึง คณะท างานพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ 
วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ประเมินการขอรับใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิด
รังสี  

4.2 หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี (หน.กอค.) มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค า
ขอรับใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี 

4.3 ผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (ผกอญ.) มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของค าขอรับใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี เพ่ือให้เป็นไป
ตามกฏหมายและระเบียบต่างๆ สามารถด าเนินการดังนี้ 
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5.1  ผู้ขอรับใบอนุญาต ยื่นค าขอรับใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี (แบบ ปส. ๔ค) พร้อมยื่นค าขอ
ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตพร้อมกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (ปส 11) ด้วยตัวเอง ณ ศูนย์บริการร่วม (One 
Stop Service) ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ไปรษณีย์หรือผ่านทางระบบสารสนเทศ  (E-License) 

5.2  พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารประกอบ 
(แบบ ปส. 4ค) ตามแบบตรวจค าขออนุญาตฯ (แบบ กอค.ปส.4ค)  ซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
สามารถด าเนินการดังนี้ 

 5.2.1 ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต (แบบ ปส. 4ค) 

ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีหรือมี
หนังสือมอบอ านาจโดยสามารถเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

ผู้ขออนุญาต คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต 
1. บุคคลธรรมดา เช่น คลินิกสัตว์คลินิกทันตกรรม คลินิก
รักษาโรคต่างๆ ที่มีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ เป็นต้น  

เป็นผู้ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 

2. นิติบุคคลเอกชน เช่น บริษัท จ ากัด  (มหาชน) บริษัท 
จ ากัด  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูลนิธิ เป็นต้น  

เป็นผู้มีอ านาจของนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่
ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจของนิติบุคคล 

3. นิติบุคคลส่วนราชการ เช่น กระทรวง ทบวง กรม ส่วน
ราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม จังหวัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน เป็นต้น  

เป็นผู้มีอ านาจของนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่
ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจของนิติบุคคล 

พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีอ านาจของนิติบุคคล ต้องระบุ
ชื่อและข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตในแบบค าขออนุญาตให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตรงตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
รับรองจากกระทรวงพาณิชย์  

กรณีผู้มีอ านาจของนิติบุคคล มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนต้องมีหนังสือมอบอ านาจหรือ
หลักฐานการมอบอ านาจ โดยตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งของผู้มอบอ านาจ ขอบเขตของการมอบ
อ านาจ ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งของผู้รับมอบอ านาจ รวมทั้งชื่อและนามสกุลของพยาน 

ผู้มีอ านาจของนิติบุคคล สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
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 ผู้มีอ านาจของนิติบุคคล สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
ผู้ขออนุญาต ผู้มีอ านาจของนิติบุคคล 

1. บริษัท จ ากัด  (มหาชน) 
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทได้ 
โดยมีชื่อและนามสกุล และจ านวน ตามท่ีระบุใน
หนังสือรับรองจากกระทรวงพานิชย์ 

2. บริษัท จ ากัด   
กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ โดยมี
ชื่อและนามสกุล และจ านวน ตามท่ีระบุใน
หนังสือรับรองจากกระทรวงพานิชย์ 

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจลงนาม ตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองจากกระทรวงพานิชย์ 

4. โรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
5. มหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
6.  โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกรมอนามัย 

อธิบดีกรมอนามัย 

7.  โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกรมการแพทย์ 

อธิบดีกรมการแพทย์ 

8. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

9. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกองทัพบก 

ผู้บัญชาการทหารบก 

10. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกองทัพเรือ 

ผู้บัญชาการทหารเรือ 

11. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกองทัพอากาศ 

ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

12. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

13. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกรมราชทัณฑ์ 

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

14. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของสภากาชาดไทย 

เลขาธิการสภากาชาดไทย 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี 

ผู้ทบทวน 
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ผู้อนุมัติ 
 

........... 

 

15. โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

16. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 
17. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรมศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร 
18. องค์การมหาชน ผู้อ านวยการองค์การมหาชน 
19. มูลนิธิ ประธานกรรมการมูลนิธิ 

5.2.2 ข้อมูลการขออนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี (แบบ ปส. 4ค)  
 พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของการกรอกข้อมูลการขออนุญาต
ของผู้ขอรับใบอนุญาต ในแบบค าขออนุญาต แบบ ปส. 4ค ดังนี้ 

5.2.2.1  ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต  เพ่ือส่งกลับผู้ผลิต/ผู้จ าหน่าย  ส่งไปใช้
งานในต่างประเทศ หรือ อื่นๆ (ในหน้า 1 ของค าขอ) 

5.2.2.2 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ 

5.2.2.3 ตรวจสอบสถานทีเ่ก็บรักษาชั่วคราวเครื่องก าเนิดรังสีที่ขออนุญาต (ในข้อ 2 หน้า 1 
ของค าขอ)  

5.2.2.4 ตรวจสอบข้อมูลพาหนะในการส่งออกเครื่องก าเนิดรังสีที่ขออนุญาตอนุญาต (ในข้อ 
3 หน้า 1 ของค าขอ)   

5.2.2.5 ตรวจสอบข้อมูลด้านศุลกากรที่ใช้ในการส่งออก (ในข้อ 4 หน้า 1 ของค าขอ) 

5.2.2.6 ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการมอบอ านาจของผู้ขออนุญาตและผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินการส่งออกรายละเอียดผู้ปฏิบัติงานรังสี (ในข้อ 6 หน้า 2 ของค าขอ) โดย
ข้อมูลที่ระบุในแบบค าขอ ต้องตรงกับข้อมูลในมอบอ านาจ 

5.2.2.7 ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการมอบอ านาจของผู้ขออนุญาตและผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินการตามพิธีศุลกากร (ในข้อ 6 หน้า 2 ของค าขอ) โดยข้อมูลที่ระบุในแบบ
ค าขอ ต้องตรงกับข้อมูลในมอบอ านาจ 

5.2.2.8 ตรวจสอบผู้รับปลายทางว่าตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารการน าส่งหรือสัญญาซื้อขาย 

5.2.2.9 ตรวจสอบการลงลายมือชื่อโดยผู้ขอรับใบอนุญาต (ในหน้า2 ของค าขอ) เพ่ือรับรอง
ว่าข้อมูลที่ให้เป็นจริง และจะปฏิบัติตามวิธีการที่ได้น าเสนอไว้ทุกประการ 

5.2.3 เอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาต  
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี 

ผู้ทบทวน 
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ผู้อนุมัติ 
 

........... 

 

พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบ
ค าขออนุญาต ดังนี้ 

5.2.3.1 ตรวจสอบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต ซึ่งต้องยังไม่สิ้นอายุ ตรง
ตามท่ีขออนุญาต พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

5.2.3.2 ตรวจสอบส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และส าเนาใบอนุญาตท างาน           
(Work Permit) ของผู้ขออนุญาตกรณีเป็นชาวต่างชาติ หรือผู้มอบอ านาจ  และ
ผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) ซึ่งต้องยังไม่สิ้นอายุ ตรงตามที่ขออนุญาต   พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

5.2.3.3 ตรวจสอบหนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) ต้องติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30    
บาท เมื่อมอบอ านาจให้กระท าการแทนมากกว่า 1 อย่าง (หนังสือมอบอ านาจของ
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่ต้องติดอากรแสตมป์ตามมาตรา 121 แห่งประมวล
รัษฎากร) โดยข้อมูลรายละเอียดในหนังสือมอบอ านาจถูกต้อง ตรงตาม
วัตถุประสงค์การขออนุญาต และตรวจสอบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งต้องยังไม่สิ้นอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

5.2.3.4 ตรวจสอบส าเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์โดยต้องเป็นฉบับล่าสุดอายุ    
             ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลเอกชน) 
5.2.3.5 ตรวจสอบแผนที่จัดเก็บเครื่องก าเนิดรังสี ชั่วครางโดย แสดงรายละเอียด เลขที่ตั้ง   
 ถนน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด  
5.2.3.6 ตรวจสอบส าเนาใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีต้องไม่สิ้นอายุ 
5.2.3.7 ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเครื่องก าเนิดรังสีที่ขออนุญาต (ในตารางที่ 1 หน้า 3  

ของค าขอ) ครอบครอง โดยผู้ผลิตและรุ่นเครื่องก าเนิดรังสีที่ขอส่งออกต้องตรงกับ
ที่ได้รับอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี  

5.2.3.8 ตรวจสอบเอกสารแสดงการจ าหน่ายหรือการส่งต่อให้ผู้ใช้ปลายทาง โดยต้องระบ ุ
 หน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้งานหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในการส่งออก 

5.4  แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) ขั้นตอนการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินค าขอรับใบอนุญาตส่งออก
เครื่องก าเนิดรังสี 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี 

ผู้ทบทวน 
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ผู้อนุมัติ 
 

........... 

 

ส่งเอกสารเพิ่มเตมิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผกอญ.ตรวจทานค า
ขอและเอกสาร

ประกอบ 

คณะท างาน
พิจารณากลั่นกรอง 

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

* ระยะเวลาการด าเนินงานภายหลังจากเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  ไม่เกิน 45 วัน* 

หน.กอค.ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ยื่นค าขอรับใบอนุญาตส่งออก 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งออก 
 

ตรวจรับค าขอรบัใบอนญุาตและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

 

พนักงานเจา้หน้าทีต่รวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนและ

ประเมินในเบื้องต้น 

ลงข้อมูลในระบบ 
 

 

จัดท าข้อมูล/จัดท ารายงาน 
 

 

เลขาธิการ  
พิจารณาออกใบอนุญาต 

 

ใบอนุญาตส่งออก 
 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

ผ่านการประเมิน 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเห็นชอบเข้ารอบการประชุม 

ไม่ควรอนุญาต 

อนุญาตและลงนามในอนุญาต 

ไม่ผ่านการพิจารณา 

แก
้ไข

ค า
ขอ

/ข
อข้

อม
ูล/

เอ
กส

าร
หล

ักฐ
าน

เพ
ิ่มเ

ติม
 

จัดส่งใบอนุญาต/รับใบอนุญาต 

ไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เสนอคนืค าขอรบั
ใบอนญุาต 

 

ไม
่ส่ง

เอ
กส

าร
เพิ่

มเ
ติม

 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

ไม่ผ่านการพิจารณา 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี                       

ผู้อนุมัติ 
 

........... 

 

6.  หลักเกณฑ์การพิจาณา ตรวจสอบ และประเมินค าขอรับใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             ใบตรวจค าขอรับใบอนุญาตส่งออกเคร่ืองก าเนิดรังส ี                                  แบบ กอค.ปส. ๔ค 
ยื่นที่ส านักงานฯ      ยื่นทางไปรษณีย ์      ยื่นผ่านระบบ E-License 

 

 
 
 

หน่วยงาน......................................................................................................................................................................................                         
............................................................................................................................................................................ 
รหัสหน่วยงาน..............................................เลขที่ E-license……….…………………………………………… 
 
 
 
 
 

เลขรับค าขอ............................................................. 
วันท่ียื่นค าขอ........................................................... 
เลขเสนอคณะท างาน............................................... 
เข้ารอบประชุมคร้ังท่ี............................................... 

การกรอกข้อมูลตามค าขอฯ 

 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

ผลการพิจารณา
และการประเมิน 

มี* ไม่มี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต (ชื่อหน่วยงาน/ชื่อผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล)     
๒ ชื่อ-ที่อยู่สถานที่ท าการ (สถานประกอบกิจการ)     
๓ สถานที่เก็บรักษาเครื่องก าเนิดรังสีชั่วคราวขณะรอการส่งออก     
๔ ชื่อ-ลายมือชื่อ ผู้ขออนุญาตฯ     
๕ ข้อมูลรายละเอียดเครื่องก าเนิดรังสีที่ขอส่งออก     
๖ วิธีการส่งออกเครื่องก าเนดิรังสี     
๗ ด่านศลุกากรที่ใช้ในการส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี     
๘ ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการส่งออก     
๙ ชื่อผู้ด าเนินการตามพิธีศุลกากร     

๑๐ ชื่อผู้รับปลายทางของเครื่องก าเนิดรังสี     
เอกสารหลักฐานประกอบ ผู้ขอรับใบอนุญาต/นิติบุคคล มี ไม่มี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑๑ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้/ส าเนา
พาสปอร์ต/work permit 

  
  

๑๒ 
หนังสือมอบอ านาจ อาการแสตมป์/ค าสั่งแต่งต้ัง พร้อมส าเนาหนังสือมอบ
อ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

  
  

๑๓ 
 

ส าเนาเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล (จดทะเบียนการค้า) และหนังสือรับรอง 
จากกระทรวงพาณิชย์ หรือส าเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติ
บุคคลต่างประเทศ  (กรณีนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย) 

  
  

๑๔ 
หนังสือแต่งต้ังผู้แทนโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้แต่งต้ัง (กรณีนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย) 

  
  

สถานที่เก็บรักษาเคร่ืองก าเนิดรังสีช่ัวคราวขณะรอการส่งออก     
๑๕ แผนที่ต้ังของสถานที่เก็บรักษาเครื่องก าเนิดรังสีชั่วคราวและบริเวณใกล้เคียง     

เอกสารเก่ียวกับการประเมินความปลอดภัยทางรังสี     
๑๖ ส าเนาใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี     
๑๗ อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................     
 

 
 
 
 

 
 
 

การตรวจรับเอกสารค าขอและพิจารณาเบื้องต้น 

 กรณียื่นด้วยตนเอง  กรณียื่นทางไปรษณีย์ 
  เอกสารครบ        รับค าขอฯ 
  เอกสารไม่ครบ     ส่งคืนค าขอฯ 
ขอเอกสารเพิ่มเติมภายใน...........วัน  
............................................................................ 
 

......................................... 
....../......../...........ผู้ยื่นค าขอฯ 

เฉพาะยื่นด้วยตนเอง 
 

..……............../......../......./...........ผู้ตรวจ 
(พจท.กอค.) 

แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม........................ 
...../......./........ 

วันท่ีรับเอกสารเพิ่มเติม........................ 
...../......./........ 

การตรวจพิจารณาและประเมินค าขอ 
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ  ไม่ครบถ้วน 
เนื่องจาก.................................................................. 
ลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว…………………… 

..…………............../......../......./........... 
ผู้ประเมิน (พจท.กอค.) 

........................................................... 
รอง หน.กอค 

เรียน ผกอญ. 
 เห็นควร น าเสนอคณะท างาน พิจารณา 

 เห็นควร คืนค าขอให้หน่วยงาน 
รอบการประชุมคร้ังท่ี………………………………………. 
วันท่ีประชุม........................................................... 
......................../........./......../........... 
                     หน.กอค.  
 

 เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ 
                       ...................... 
                           ผกอญ.  
วันท่ี ......./......../........ 



 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: KM-…-… 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับที่: ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เรื่อง: หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินการขอรับ
ใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 หัวหน้ากลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี                       

ผู้อนุมัติ 
 

........... 

 

6.1  การจัดส่งใบอนุญาต  
 ใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี ที่ผ่านการพิจารณาและลงนามโดย ลปส. เรียบร้อยแล้ว ส านักงานจะ
ด าเนินการจัดส่งผลการพิจารณาให้หน่วยงานต่อไป 

7. เอกสารอ้างอิง 
 7.1 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
 7.2 กฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการด าเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์
พิเศษ วัสดุต้นก าลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 
  


