
                                        แบบ ปส. ๓ค 

ค ำขอรับใบอนุญำตน ำเข้ำเครื่องก ำเนิดรังสี 
 
 เลขรับค ำขอที่.................................................. (เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ี)             วันท่ี...................................................................... 

 
วัตถุประสงค์ 
      เพื่อจ ำหน่ำยหรือส่งต่อใหผู้้ใช้ปลำยทำง  
      ส ำหรับมีไว้ในครอบครองหรือใช้เพื่อตนเอง 

ประเภทกำรใช้ประโยชน ์
  กำรแพทย์               ศึกษำวิจัย 
  อุตสำหกรรม            ระบบรักษาความปลอดภัย 
  อื่นๆ ………………………….............................. 

๑. ผู้ขอรับใบอนุญำต 
  บุคคลธรรมดำ 
ช่ือผู้ขอ...................................................................................................................................................................................... 

เลขประจ ำตัวประชำชน  
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมำยเลขโทรศัพท์.....................................หมำยเลขโทรสำร.................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................................. 
  นิติบุคคล 
ช่ือหน่วยงำน ........................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล 
๑.๑ ..................................................................................................ต ำแหน่ง........................................................................ 
๑.๒ ..................................................................................................ต ำแหน่ง........................................................................ 
๑.๓ ..................................................................................................ต ำแหน่ง........................................................................ 
ช่ือสถำนท่ีท ำกำร ..................................................................................................................................................................... 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร  
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมำยเลขโทรศัพท์.....................................หมำยเลขโทรสำร.................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................................. 
 

๒. สถำนที่เก็บรักษำเคร่ืองก ำเนิดรังสชีั่วครำวขณะรอจ ำหน่ำยหรือส่งต่อให้ผู้ใช้ปลำยทำง 

ช่ือสถำนท่ี................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่......................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมำยเลขโทรศัพท์.......................................หมำยเลขโทรสำร................................. 
 

๓. น ำเข้ำเครื่องก ำเนิดรังสีโดยทำง 

  เครื่องบิน            เรือ              รถยนต์      รถไฟ 
  อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................................................. 
 

๔. ด่ำนศุลกำกรที่ใช้ในกำรน ำเขำ้เคร่ืองก ำเนิดรังสี 

    ช่ือด่ำนศุลกำกร………………………………………………………….รหสัด่ำนศุลกำกร……………………………………………………………....... 
 
๕. ผู้ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรน ำเข้ำ 

ช่ือ.......................................................................................................ต ำแหน่ง........................................................................ 

เลขประจ ำตัวประชำชน  
ช่ือหน่วยงำน ........................................................................................................................................................................... 



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร  
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมำยเลขโทรศัพท์.....................................หมำยเลขโทรสำร.................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................................. 
 

๖. ผู้ด ำเนินกำรตำมพิธีศุลกำกร 

ช่ือ.......................................................................................................ต ำแหน่ง........................................................................ 

เลขประจ ำตัวประชำชน  
ช่ือหน่วยงำน ........................................................................................................................................................................... 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร  
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมำยเลขโทรศัพท์.....................................หมำยเลขโทรสำร.................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................................. 

 
๗. พร้อมกับค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย ดังนี้ 
    โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง    และรับรองส ำเนำถูกต้อง พร้อมประทับตรำหน่วยงำน (ถ้ำม)ี 

 

๑. ผู้ขอรับใบอนุญำต 
 ๑.๑ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 
 ๑.๒ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  ออกให้ไว้ไม่เกิน ๓ เดือนนับถึง

วันท่ียื่น หรือหนังสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย 
 ๑.๓ หนังสือมอบอ ำนำจ (ในกรณีที่มอบอ ำนำจให้ผู้อื่นกระท ำกำรแทน พร้อมติดอำกรแสตมป์จ ำนวน ๑๐ บำท ส ำหรับ

กำรกระท ำกำร ๑ อย่ำง หรือ ๓๐ บำท ส ำหรับกำรกระท ำกำรแทนมำกกว่ำ ๑ อย่ำง ส ำหรับนิติบุคคลที่เป็น
หน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน ไม่ต้องติดอำกรแสตมป์) 

๒. สถำนที่เก็บรักษำเคร่ืองก ำเนิดรังสีชั่วครำว 
 ๒.๑ แผนที่ตั้งของสถำนท่ีเก็บรักษำเครื่องก ำเนิดรังสีช่ัวครำวและบริเวณใกล้เคียง 

๓. เอกสำรเกี่ยวกับกำรประเมินควำมปลอดภัยทำงรังสี 
 ๓.๑ ส ำเนำใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสี หรือค ำขอรับใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่อง

ก ำเนิดรังสี (กรณียังไม่มีใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสี) 
 ๓.๒ ส ำเนำใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสีของผู้ใช้ปลำยทำง (กรณีน ำเข้ำเครื่องก ำเนิดรังสีเพื่อ

จ ำหน่ำยหรือส่งต่อให้ผู้ใช้ปลำยทำง) 
 ๓.๓ ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรจ ำหน่ำยหรือกำรส่งต่อให้ผู้ใช้ปลำยทำง 
 ๓.๔ เอกสำรรับรองควำมปลอดภัยของเครื่องก ำเนิดรังสีจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำในประเทศ หรือจำก

ประเทศต้นทำง 
 ๓.๕ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................ 

 

 

 

     ลำยมือช่ือผู้ขอรับใบอนุญำต ……………………………………………… 

   (………………………………………………) 

     ลำยมือช่ือผู้ขอรับใบอนุญำต ……………………………………………… 

   (………………………………………………) 



     ลำยมือช่ือผู้ขอรับใบอนุญำต ……………………………………………… 

   (………………………………………………) 



ตำรำงท่ี ๑ ข้อมูลของเครื่องก ำเนิดรังสีที่ขอรับใบอนุญำตน ำเข้ำ 

ล ำดับ 
รหัสลักษณะ 
กำรใช้งำน 

ชนิด ประเภท ผู้ผลิต  รุ่น หมำยเลข 
ก ำลัง/พลังงำนสูงสุด 

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ใช้
ปลำยทำง ควำมต่ำงศักย์

(keV/kV/MeV/MV) 
กระแสไฟฟ้ำ 
(mA/mAs) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 (กรณีช่องว่ำงไม่พอให้ใช้เอกสำรแนบได้)



ค ำอธิบำย กำรกรอกข้อมูลในตำรำงที่ ๑ 

๑. ล ำดับ ให้ระบุหมำยเลขล ำดบัเครื่องก ำเนดิรังสีที่ยื่นค ำขอ 

๒. รหสัลักษณะกำรใช้งำน ใหร้ะบุรหสัลักษณะกำรใช้งำน 

๓. ชนิด ให้ระบุชนิดของเครื่องก ำเนดิรังสี เช่น Generator, Control Unit, หลอดรังสีเอกซ์ (Tube), 
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก ำเนิดรังสีอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

๔. ประเภท ให้ระบุว่ำเป็นเครื่องก ำเนิดรังสีประเภทที่ 1 2 หรือ 3 

๕. ผูผ้ลติ ให้ระบุผูผ้ลติเครื่องก ำเนิดรังส ี

๖. รุ่น ให้ระบุรุ่นของเครื่องก ำเนิดรังส ี

๗. หมำยเลข ให้ระบุหมำยเลข (Serial Number) ของเครื่องก ำเนิดรังส ี

๘. ก ำลัง/พลังงำนสูงสุด ให้ระบุก ำลัง/พลังงำนสูงสดุของเครื่องก ำเนิดรังส ี
 ควำมต่ำงศักย ์(keV/kV/MeV/MV) 
 กระแสไฟฟ้ำ (mA/mAs) 

๙. ผูส้ั่งซื้อหรือผู้ใช้ปลำยทำง ให้ระบุผูส้ั่งซื้อหรือผู้ใช้ปลำยทำง 

 

 


