
 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ระเบียบสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
วาดวยแบบคําขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยไดหรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี   

วัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังและพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๗  ขอ  ๑๒  และขอ  ๑๔  แหงกฎกระทรวง  กําหนดเง่ือนไข  

วิธีการขอรับใบอนุญาต  และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ  วัสดุตนกําลัง  วัสดุพลอยได  

หรือพลังงานปรมาณู  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงออกระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนดแบบคําขอรับ

ใบอนุญาต  ผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใชวัสดุพลอยได  หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  

แบบคําขออนุญาตนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร  นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงวัสดุพลอยได  

แบบคําขอรับใบอนุญาตผลิต  มีไวครอบครอง  หรือใชซ่ึงวัสดุนิวเคลียร  แบบคําขออนุญาตกระทําดวย

ประการใด  ๆ  แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี  แบบคําขออนุญาต 

นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร  นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงวัสดุนิวเคลียรพิเศษหรือวัสดุ 

ตนกําลัง  แบบคําขออนุญาตผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใชซ่ึงพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ

ปรมาณู  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกวา   “ระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติวาดวยแบบคําขอรับ

ใบอนุญาต  เกี่ยวกับวัสดุพลอยไดหรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  วัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุ 

ตนกําลัง  และพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู  พ.ศ.  ๒๕๕๒”   

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ผูใดประสงคที่จะผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซ่ึงวัสดุพลอยได  ใหย่ืนคําขอ

อนุญาต  ผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซ่ึงวัสดุพลอยได  ตามแบบ  ป.ส.  ๑ ก  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๔ ผูใดประสงคที่จะผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซ่ึงวัสดุนิวเคลียร  ใหย่ืนคําขอ

อนุญาต  ผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซ่ึงวัสดุนิวเคลียร  ตามแบบ  ป.ส.  ๑ ข  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๕ ผูใดประสงคที่จะมีไวในครอบครอง  หรือใช  ซ่ึงพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  

ใหย่ืนคําขออนุญาต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซ่ึงพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  ตามแบบ  

ป.ส.  ๑ ค  ทายระเบียบนี้ 



 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๖ ผูใดประสงคที่จะมีไวในครอบครอง  หรือใช  ซ่ึงพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณู  ใหย่ืนคําขออนุญาต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซ่ึงพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู  
ตามแบบ  ป.ส.  ๑ ง  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๗ ผูใดประสงคที่จะกระทําดวยประการใด ๆ  แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยู
ตามธรรมชาติในทางเคมี  ใหย่ืนคําขออนุญาต  กระทําดวยประการใด ๆ  แกวัสดุตนกําลังใหพนจาก
สภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี  ตามแบบ  ป.ส.  ๒  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๘ ผูใดประสงคที่จะนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร  นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร  
ซ่ึงวัสดุพลอยได  ใหย่ืนคําขออนุญาต  นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร  นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร  
ซ่ึงวัสดุพลอยได  ตามแบบ  ป.ส.  ๓ ก  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๙ ผูใดประสงคที่จะนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร  นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร  
ซ่ึงวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง  ใหย่ืนคําขออนุญาต  นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร  นําหรือ
สงออกนอกราชอาณาจักร  ซ่ึงวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง  ตามแบบ  ป.ส.  ๓ ข  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่ตองใชหนังสือมอบอํานาจ  ใหผูขอรับใบอนุญาตใชแบบหนังสือมอบ
อํานาจตามที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด  ตามแบบ  ป.ส.  ๐๑ ม  ทายระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ศิริชัย  เขียนมีสุข 
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 



 แบบ ป.ส. ๑ก 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                         
         วันที่………เดือน…………………พ.ศ……...… 

๑.   ชื่อผูขออนุญาต          
                     (๑)  บุคคลธรรมดา   
ขาพเจา ชื่อ.....................................................................................................................  ตําแหนง  .............................................................
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 

 

 (๒)  นิติบุคคล     
ชื่อหนวยงาน.....................................................................................  จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนท่ี.............................. 
ชื่อสถานที่ทําการ(ท่ีติดตอได ณ ปจจุบัน) ……………………………………………………………………….…....................………. 
ท่ีตั้งเลขท่ี………..........……หมูท่ี……............…….ตรอก/ซอย…................…............……….. ถนน……......................……………… 
ตําบล/แขวง…………............………..…อําเภอ/เขต………………………………....จังหวัด……………..............……….……………
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................……โดยมี(ผูมีอํานาจขอรับใบอนุญาต)  

(๒.๑)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง  ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 

 (๒.๒)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 
 

 (กรณีมากกวา 2 คน ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
 

 

คําขออนุญาต 
 

ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชซ่ึงวัสดุพลอยได  

 เลขท่ีรับ…………………………..    
   วันท่ี…………...............………… 

     รหัสหนวยงาน………………….. 
ผูรับคําขอ……………………….. 
 (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก)    

             

     

     

     

             

     

             



  
 
 
๒. ขออนุญาตเพื่อ  [    ]  ผลิต [    ]  มีไวในครอบครอง [    ]  ใช    ซ่ึงวัสดุพลอยได  
 
 

๓.  ประเภทการใชประโยชน [    ]  การแพทย  [    ]  อุตสาหกรรม      [    ]  ศึกษาวิจัย   
   [    ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................................................................................................... 
 เปนการขออนุญาต  [    ]  ครั้งแรก  
    [    ]  ขอตออายุใบอนุญาต  (ใบอนุญาตเดิม  เลขท่ี......................................................) 
 
 

๔. สถานที่  [    ]  ผลิต [    ]  มีไวในครอบครอง [    ]  ใช    ซ่ึงวัสดุพลอยได 
สถานท่ีต้ัง เลขท่ี……….......……หมูท่ี……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................
ตําบล/แขวง…………........….......…อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศัพท…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…...….....................…........... 
 

๕.  ขออนุญาตวัสดุพลอยได   ชนิด 
  ๕.๑ [    ]  วัสดุพลอยไดชนิดปดผนึก  (ตาราง ๕.๑  หนา ๖) 
  ๕.๒ [    ]  วัสดุพลอยไดชนิดไมปดผนึก  (ตาราง ๕.๒  หนา ๗) 
    

๖.  ชื่อผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี    จํานวน…………คน ดังนี้ 
 ๖.๑   เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี (กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
                 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อายุ….....….....…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูท่ี..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศัพท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 
 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหตุ 
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี(๑)……………………………...……… 

  

๖.๒   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(ถามี) 
                 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อายุ….....….....…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูท่ี..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศัพท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 
 
 

     

     

             

     

             



  
  
 
 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหตุ 
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(๑)……………………….................………...…… 

 

๗.  ในกรณีที่ใชทางการแพทย 
 ชื่อแพทยผูรับผิดชอบ………..………….…………………………ตําแหนง………………………………อายุ……..........…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……........................ 
หมูท่ี..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............……....…..
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศัพท….......…............…
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….....................................................................................… 
ชื่อสถานที่ทําการ…...………………………………………………………………………………….…........……….……….............… 
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่………………………………ออกให ณ วันท่ี……………….............…………............................... 
รายการเกี่ยวกับการฝกอบรมและประสบการณทางการใชรังสีของแพทยผูใช........................…………………......................................... 

                                                        ลายมือชื่อแพทยผูรับผิดชอบ (๑)  …………………….………………………….…..…… 
(กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
๘.  ผูปฏิบัติงานรังสี   จํานวน................ คน  ดังตอไปนี้ 
 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อายุ….....…......…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูท่ี..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศัพท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหตุ 
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อผูปฏิบัติงานทางรังสี(๑)……………………….................…………… 

(กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

     

     

             



  
  
 
 
 
 

๙. พรอมกับคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยดังนี ้
 กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 

   (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหซึ่งมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก (กรณี
เปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนาพาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

   (๒) หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ  
๓๐ บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทสวนราชการหรือรฐัวิสาหกิจหรือองคการมหาชน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานหรือเจาหนาที่
ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
หมายเหตุ  หนังสือมอบอํานาจของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมตองติดอากรแสตมปตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร 
 

 กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เชน  หางหุนสวนจํากัด   บริษัทจํากัด  เปนตน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรณีเปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนา
พาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ   และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ  
๓๐ บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

  (๓)  สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบรษิัท  หรือสําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณฑสนธิ  และหนังสือ
รับรองจากกระทรวงพาณิชย 

เอกสารและหลักฐานตางๆ ดังตอไปนี้ 

  (๑) รายละเอียดที่เกี่ยวของกับการผลิต  มีไวในครอบครอง หรือใช  ซ่ึงวัสดุพลอยได เฉพาะท่ีขออนุญาตฯ ครั้งแรก หรือ
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

    (๑.๑)   สําเนาใบประกาศนียบัตรดานการปองกันอันตรายจากรังสีของผูรับผิดชอบทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี) หรือ
ปริญญาบัตรตามวุฒิท่ีสามารถรับผิดชอบวัสดุพลอยไดนั้น  หรือวุฒิบัตรดานรังสี  พรอมเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกให 

    (๑.๒)   สําเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทยผูรับผิดชอบในกรณีใชรังสีกับผูปวยโดยตรง 

    (๑.๓)   แผนที่ต้ังหนวยงาน  แสดงรายละเอียด เลขท่ีตั้ง ถนน ตําบล อําเภอ และจังหวัดที่ชัดเจน 

    (๑.๔)   แผนผังอาคาร หอง  และบริเวณขางเคียง  ที่ผลิต ที่ติดตั้ง  ท่ีเก็บ  หรือใชงานวัสดุพลอยได  

    (๑.๕)   สําเนาเอกสารกํากับวัสดุพลอยได  (Source certificate)  แสดงรายละเอียด  ชื่อธาตุ  เลขมวล กัมมันตภาพ 
รูปราง ลักษณะ หมายเลขกํากับ ชื่อผูผลิต  วันท่ีผลิต  และอายุการใชงาน 

    (๑.๖)   สําเนาคูมือการปฏิบัติงาน แสดงรายละเอียดจุดมุงหมาย วิธีการ และข้ันตอนการผลิตหรือการนําวัสดุพลอย
ไดมาใช 



  
 

    (๑.๗)   เอกสารวิธีการที่เกี่ยวของตามกําหนดในขอ ๘ ของกฎกระทรวงนี้  เชน วิธีการปองกันอันตรายจากรังสี  
แผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี  วิธีการจัดการ/สงคืนกากกัมมันตรังสี   และวิธีการขนสงวัสดุพลอยได  เปนตน 

 
    (๑.๘)   สําเนาหลักฐานการครอบครอง หรือใชงานอุปกรณบันทึกรังสีประจําตัวบุคคล 

  (๒)  รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการผลิต  มีไวในครอบครอง หรือใช  ซ่ึงวัสดุพลอยได  เฉพาะที่ขอตออายุใบอนุญาตฯ  

    (๒.๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิมท่ีเคยไดรับอนุญาตไว 

    (๒.๒)  สําเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี (โดยผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิค
เก่ียวกับรังสี) แสดงรายละเอียด ผลการตรวจวัดระดับรังสี  การเปรอะเปอนทางรังสี  และการรั่วไหลของวัสดุพลอยได  และสภาพการ
ทํางานของเครื่องมือและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับวัสดุพลอยได 

    (๒.๓)  สําเนาเอกสารรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องสํารวจรังสี   
    (๒.๔)  สําเนาผลประเมินการไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานรังสี    ยอนหลัง 12 เดือน    

  (๓)   อ่ืนๆ    (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………. 
 

 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีใหเปนจริง  และจะปฏิบัติตามวิธกีารท่ีไดนาํเสนอไวทุกประการ 
 
      ลายมือช่ือผูขออนุญาต .................................................................... 
       (                    ) 
 

ลายมือช่ือผูขออนุญาต .................................................................... 
       (                ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
๑.เอกสารประกอบคาํขออนุญาตทุกฉบับตองลงช่ือรับรองสาํเนาถูกตองพรอมวันที่โดยผูขออนุญาตหรือผูรับมอบ
อาํนาจ พรอมประทับตราประจาํหนวยงาน  
๒.โปรดใสเคร่ืองหมาย / ลงในชอง  หนาขอความท่ีตองการ  หนาขอ ๙ 
 



 
     ตาราง ๕.๑ ขอมูล (เฉพาะที่ระบุได)  ของวสัดุพลอยไดชนิดปดผนกึ(Sealed Source) ทั้งหมดที่ขออนุญาต                           
 

ลําดับ 
ทะเบียน
อางอิง 

*รหัส
ประเภท
การใช
งาน   

รายละเอียดวัสดุพลอยได     ภาชนะบรรจุ  / เครื่องมือ  / เครื่องจักร 
สถานภาพวัสดุ 
1.ใชงานปกติ 
2.เก็บสํารอง 

3.ยกเลิกการใช 
4.รอจัดการกาก 
5.กําลังสั่งนําเขา 

ชื่อหอง /
สถานที่
เก็บติดตั้ง
หรือใช
งาน 

บริษัท 
ผูแทน 
จําหนาย 
(ที่อยู) 

ธาตุ- 
เลข
มวล 

รุน /
รหัสสินคา 

ผูผลิต 

หมายเลข
วัสด ุ 

(Serial  
number) 

กัมมันตภาพ 
หรือน้ําหนัก 

(Bq, Ci, Kg, Lb) ผูผลิต 
รุน /

รหัสสินคา 
หมาย 
เลข 

ความจุ
กัมมันตภาพ 
หรือน้ําหนัก 

สูงสุด 
(Bq, Ci,  
Kg, Lb) 

ปริมาณ 
ณ 
วันที่ 

จํานวน 

                                 

                 

                 

                                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได) 

๖ 



  
 

         ตาราง ๕.๒ ขอมูล (เฉพาะที่ระบุได)  ของวสัดุพลอยไดชนิดไมปดผนึก(Unsealed Source) ทั้งหมดที่ขออนุญาต 
 

ลําดับ 
ทะเบียน
อางอิง 

*รหัส
ประเภท
การใช
งาน 

รายละเอียดวสัดุพลอยได     สถานภาพวัสดุ 
1.ใชงานปกติ 
2.เก็บสํารอง 

3.ยกเลิกการใช 
4.รอจัดการกาก 
5.กําลังสั่งนําเขา 

6. ขอสํารอง 

ชื่อหอง /
สถานที่เก็บ
ติดตั้งหรือ 
ใชงาน 

บริษัท 
ผูแทน 
จําหนาย 
(ที่อยู) 

ธาตุ- 
เลขมวล 

รุน /
รหัสสินคา 

ผูผลิต 
กัมมันตภาพสูงสุด  
หรือ น้ําหนัก 

(Bq, Ci, Kg, Lb) 

สมบัติทางกายภาพ 
1.ของแข็ง 
2.ของเหลว 

3.กาช 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได) 
 



   

       คําอธิบาย    การกรอกขอมูลในตารางที่ ๕.๑ ขอมูล(เฉพาะที่ระบุได)  ของวัสดุพลอยไดชนิดปดผนึก (Sealed Source) ท้ังหมดที่ขออนุญาต 
 

1. ลําดับ ใหระบุหมายเลขลําดับวัสดุพลอยไดท่ียื่นคําขอ 
2. ทะเบียนอางอิง ใหระบุหมายเลข ID number (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 
3. รหัสประเภทการใชงาน ใหระบุหมายเลข 2 หลัก ตามที่ตรงกับการใชงานจริง 

01   Sr-90 Eye Applicator           02   Teletherapy      03    Manual Brachy Therapy 
04   Remote Brachy Therapy         05   Gamma Irradiator        06   Research   
07   Level Gauges           08  Thickness Gauges        09   Moisture Gauges 
10   Density  Gauges                      11  Coal Logging      12   Oil Well Logging 
13   Gamma Radiography         18  Container / Shielding    20   Lightning Preventor 
23  Standard/Calibration Source                    24  Electrostatic Eliminator       
25  Element Analytical            26  Smoke Detector           27  อื่นๆ โปรดระบุ........................ 

4.  รายละเอียดวัสดุพลอยได  
      4.1. ธาตุ-เลขมวล ใหระบุช่ือเต็มของธาตุหรือสัญลักษณ พรอมเลขมวลเชน   Co-60, Am-241, I-125,  

Cs-137,   Kr-85, Ir-192, Sr-90  เปนตน 
      4.2. รุนหรือรหัสสนิคา ใหระบุรุนหรือรหัสสินคาตามเอกสารกํากับวสัดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) 
      4.3.  ผูผลิต ใหระบุช่ือผูผลิตวัสดุกัมมันตรังสีตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) 

หรือ ตามปายติดกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Name Plate) 
      4.4.  หมายเลขวสัดุ ใหระบุหมายเลขหรือรหัสวัสดุกัมมันตรังสีตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังส ี 

(Source Certificate)หรือ ตามปายติดกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Name Plate) 
      4.5.  กัมมันตภาพหรือน้ําหนัก 
(Bq,Ci,Kg,Lb) 

ใหระบุกัมมันตภาพหรือน้ําหนัก พรอมหนวย (Bq , Ci , kg , lb )พรอมระบุวัน/เดือน/ป ตาม
เอกสารกํากับวสัดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) หรือ ตามปายติดกํากับวัสดุกัมมันตรังสี
(Source Name Plate) 

5.  ภาชนะบรรจุ / เครื่องมือ / เครื่องจักร  
      5.1. ผูผลิต ใหระบุช่ือผูผลิตภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักร 
      5.2. รุนหรือรหัสสนิคา ใหระบุรุนหรือรหัสภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักรนั้นๆ  ตามเอกสารกํากับวัสดุ

กัมมันตรังสี(Source Certificate) 
      5.3.  หมายเลข ใหระบุหมายเลขหรือรหัสภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักรนั้นๆ   
      5.4.  ความจุกัมมันตภาพหรือน้ําหนัก 
(Bq,Ci,Kg,Lb) 

ใหระบุความจุกัมมันตภาพหรือน้ําหนักสูงสุด  พรอมหนวย (Bq , Ci , kg , lb )ของภาชนะ
บรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักรนั้นๆ   

6. สถานภาพวัสดุ ใหระบุสถานภาพวสัดุท่ียื่นคําขออนุญาต  ดังนี้ 
1.ใชงานปกติ          2.เก็บสํารอง         3.ยกเลิกการใช     4.รอจัดการกาก      5.กําลังสั่งนําเขา 

7. ช่ือหอง/สถานที่เก็บติดต้ังหรือใชงาน ใหระบุช่ือหอง/สถานที่เก็บติดต้ังหรือใชงาน 
8. บริษัทผูแทนจําหนาย (ท่ีอยู) ใหระบุช่ือ-ท่ีอยูของบริษัทผูแทนจําหนาย 

 
 
 
 
 
 

๘ 



   

  คําอธิบาย    การกรอกขอมูลในตารางที่ ๕.๒ ขอมูล(เฉพาะที่ระบไุด)  ของวัสดุพลอยไดชนิดไมปดผนึก (Unsealed Source) ท้ังหมดที่ขออนุญาต 
 

1. ลําดับ ใหระบุหมายเลขลําดับวัสดุพลอยไดท่ียื่นคําขอ 
2. ทะเบียนอางอิง ใหระบุหมายเลข ID number (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 
3. รหัสประเภทการใชงาน ใหระบุหมายเลข 2 หลัก ตามที่ตรงกับการใชงานจริง 

16    Reseach  17    รังสีรักษา               19    รังสวีินิจฉัย  
22    Leakage Testing 23    Standard Source          27  อื่นๆ โปรดระบุ......................... 

4.  รายละเอียดวัสดุพลอยได  
      4.1. ธาตุ-เลขมวล ใหระบุช่ือเต็มของธาตุหรือสัญลักษณ พรอมเลขมวลเชน   Co-60, Am-241, I-125,  

Cs-137,   Kr-85, Ir-192, Sr-90  เปนตน 
      4.2. รุนหรือรหัสสนิคา ใหระบุรุนหรือรหัสสินคาตามเอกสารกํากับวสัดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) 
      4.3.  ผูผลิต ใหระบุช่ือผูผลิตวัสดุกัมมันตรังสีตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) 
      4.4.  หมายเลขวสัดุ ใหระบุหมายเลขหรือรหัสวัสดุกัมมันตรังสีตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังส ี 

(Source Certificate) 
      4.5.  กัมมันตภาพสูงสุดหรือน้ําหนัก 
(Bq,Ci,Kg,Lb) 

ใหระบุกัมมันตภาพหรือน้ําหนักสูงสุด พรอมหนวย (Bq , Ci , kg , lb ) ท่ีประสงคไว
ครอบครอง หรือใช ณ เวลาใดๆ   

5.  สมบัติทางกายภาพ ใหระบุสมบัติทางกายภาพของวัสดุกัมมันตรังสีท่ียื่นขออนุญาต  เปน ของแข็ง ของเหลว    
หรือ กาซ 

6. สถานภาพวัสดุ ใหระบุสถานภาพวสัดุท่ียื่นคําขออนุญาต  ดังนี้ 
1.ใชงานปกติ                           2.เก็บสํารอง                             3.ยกเลิกการใช                             
4.รอจัดการกาก                        5.กําลังสั่งนําเขา                       6. ขอสํารอง 

7. ช่ือหอง/สถานที่เก็บติดต้ังหรือใชงาน ใหระบุช่ือหอง/สถานที่เก็บติดต้ังหรือใชงาน 
8. บริษัทผูแทนจําหนาย (ท่ีอยู) ใหระบุช่ือ-ท่ีอยูของบริษัทผูแทนจําหนาย 

 
 
 

๙ 



 
    
    

  แบบ ป.ส. ๑ข 
                                                                                                                                                                 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                        
        
 
 วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……...… 

๑.   ชื่อผูขออนุญาต          
                     (๑)  บุคคลธรรมดา   
ขาพเจา ชื่อ.....................................................................................................................  ตําแหนง  .............................................................
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 

 

 (๒)  นิติบุคคล     
ชื่อหนวยงาน.....................................................................................  จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนท่ี.............................. 
ชื่อสถานที่ทําการ(ท่ีติดตอได ณ ปจจุบัน) ……………………………………………………………………….…....................………. 
ท่ีตั้งเลขท่ี………..........……หมูท่ี……............…….ตรอก/ซอย…................…............……….. ถนน……......................……………… 
ตําบล/แขวง…………............………..…อําเภอ/เขต………………………………....จังหวัด……………..............……….……………
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................……โดยมี(ผูมีอํานาจขอรับใบอนุญาต)  

(๒.๑)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง  ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 

(๒.๒)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 
 

 (กรณีมากกวา 2 คน ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
 
 

คําขออนุญาต 
ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชซึ่งวัสดุนิวเคลียร 

 เลขท่ีรับ…………………………..    
   วันท่ี…………................………… 

    รหัสหนวยงาน…………………..     
    ผูรับคําขอ……………………….. 

 (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก)    

             

     

     

     

             

     

             



 ๒ 
 ๒. ขออนุญาตเพื่อ  [    ]  ผลิต [    ]  มีไวในครอบครอง [    ]  ใช ซ่ึงวัสดุนิวเคลียร 
 

๓. ประเภทการใชประโยชน [    ]  เชื้อเพลิงนิวเคลียร    [    ]  ศึกษาวิจัย [    ]  เครื่องกําบังรังสีทาง   (   )  การแพทย  
                      (   )  อุตสาหกรรม  
         [    ]  พัฒนาวัสดุนิวเคลียร [    ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................................................
       

  เปนการขออนุญาต  [    ]  ครั้งแรก  
    [    ]  ขอตออายุใบอนุญาต  (ใบอนุญาตเดิม  เลขท่ี......................................................) 

 

๔. สถานที่  [    ]  ผลิต [    ]  มีไวในครอบครอง [    ]  ใช ซ่ึงวัสดุนิวเคลียร 
สถานท่ีต้ัง เลขท่ี……….......……หมูท่ี……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................
ตําบล/แขวง…………........….......…อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศัพท…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…...….....................….........… 
 

๕.  ขออนุญาตวัสดุนิวเคลียร ประเภท (รหัส 01-08 ใหใชตารางที่ ๕.๑ หนา ๖, รหัส 09 ใหใชตารางท่ี ๕.๒ หนา ๗) 
 ๕.๑ [    ]  วัสดุนิวเคลียรพิเศษ  โปรดระบุ 

 01  พลูโตเนียมหรือสารประกอบของพลูโตเนียม 
 02  ยูเรเนียม 233 หรือสารประกอบของยูเรเนียม 233 ซึ่งมีความเขมขนสูงกวาท่ีมีตามธรรมชาติ 
 03  ยูเรเนียม 235 หรือสารประกอบของยูเรเนียม 235 ซึ่งมีความเขมขนสูงกวาท่ีมีตามธรรมชาติ 
 04  วัสดุใดๆ ท่ีมีวัสดุตามขอ 01, 02 หรือ 03 อยางหนึ่งหรือหลายอยางผสมกัน   

 ๕.๒ [    ]  วัสดุตนกําลังซึ่งพนสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี  โปรดระบุ 
 05  ยูเรเนียม  06  สารประกอบของยูเรเนียม 
 07  ธอเรียม  08  สารประกอบของธอเรียม 
 09 ยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ  

 

๖.  ชื่อผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิค    จํานวน…………คน ดังนี้ 
 ๖.๑   เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี (กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
                 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อายุ…........…...…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูท่ี..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศัพท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหตุ 
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี(๑)……………………………...……… 

  

 

     

     

             



 ๓ 

 ๖.๒   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(ถามี) 
                 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อายุ….....….....…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูท่ี..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศัพท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหตุ 
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(๑)……………………….................………...…… 

 

๗.  ผูปฏิบัติงานรังสี   จํานวน................ คน  ดังตอไปนี้ 
 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อายุ….......….....…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูท่ี..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศัพท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 
 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหตุ 
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อผูปฏิบัติงานทางรังสี(๑)……………………….................…………… 

(กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

             

     

             



 ๔ 

  

๘.  พรอมกบัคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลกัฐานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพจิารณาดวยดงันี ้
 กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกใหซ่ึงมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก (กรณีเปน
ชาวตางประเทศใหแนบสําเนาพาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

    (๒)    หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ 
๓๐ บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

 
กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทสวนราชการหรือรฐัวิสาหกิจหรือองคการมหาชน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานหรือเจาหนาท่ี
ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
หมายเหตุ  หนังสือมอบอํานาจของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมตองติดอากรแสตมปตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร 
 

 กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เชน  หางหุนสวนจํากัด   บริษัทจํากัด  เปนตน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรณีเปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนา
พาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ   และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ 
บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

 (๓) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบรษิัท  หรือสําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณฑสนธิ   และหนังสือ
รับรองจากกระทรวงพาณิชย 

 

เอกสารและหลักฐานตางๆ ดังตอไปนี้ 

  (๑) รายละเอียดที่เกี่ยวของกับการผลิต  มีไวในครอบครอง หรือใช  ซ่ึงวัสดุนิวเคลียร  เฉพาะท่ีขออนุญาตฯ ครั้งแรก หรือ
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

    (๑.๑)   สําเนาใบประกาศนียบัตรดานการปองกันอันตรายจากรังสีของผูรับผิดชอบทางเทคนิค หรือปริญญาบัตร
ตามวุฒิท่ีสามารถรับผิดชอบวัสดุนิวเคลยีรนัน้  หรือวุฒิบัตรดานรังสี  พรอมเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทาง
ราชการออกให 

    (๑.๒)   แผนท่ีตั้งหนวยงาน  แสดงรายละเอียด เลขท่ีต้ัง ถนน ตําบล อําเภอ และจังหวัดที่ชัดเจน 

    (๑.๓)   แผนผังอาคาร หอง  และบริเวณขางเคียง  ที่ติดตั้ง  ท่ีเก็บ  หรือใชงานวัสดุนิวเคลียรได 

    (๑.๔)   สําเนาเอกสารกํากับวัสดุนิวเคลียร  (Certificate)  แสดงรายละเอียด  ชื่อธาตุ  เลขมวล ปริมาณ น้ําหนัก 
รูปราง ลักษณะ หมายเลขกํากับ ชื่อผูผลิต วันท่ีผลิต  และอายุการใชงาน 

    (๑.๕)   สําเนาคูมือการปฏิบัติงาน  แสดงรายละเอียดจุดมุงหมาย วิธีการ และขั้นตอนการผลิตหรือการนําวัสดุ
นิวเคลียรมาใช 

 
 



 ๕ 
     (๑.๖)   เอกสารวิธีการท่ีเก่ียวของตามกําหนดในขอ ๑๓ ของกฎกระทรวงนี้   

 วิธีการพิทักษไมใหมีการแพรขยายวัสดุนิวเคลียร  
 วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียรในสถานท่ีจัดเก็บ ในระหวางการใชงาน ในระหวางการ
ขนสง หรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร 

 วิธีการปองกันอันตรายจากรังสีที่เกิดจากการผลิต การมีไวในครอบครอง หรือการใชซึ่งวัสดุนิวเคลียร และ
แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายรังสีจากการผลิต การมีไวในครอบครอง 
หรือการใชซึ่งวัสดุนิวเคลียร 

 วิธีการเมื่อเลิกดําเนินการตามที่ขอรับใบอนุญาต หรือเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................................ 

    (๑.๗)   สําเนาหลักฐานการครอบครอง หรือใชงานอุปกรณบันทึกรังสีประจําตัวบุคคล 

  (๒)  รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการผลิต  มีไวในครอบครอง หรือใช  ซ่ึงวัสดุนิวเคลียร เฉพาะที่ขอตออายุใบอนุญาตฯ  

    (๒.๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิมท่ีเคยไดรับอนุญาตไว 

    (๒.๒)  สําเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี (โดยผูรับผิดชอบดําเนินการ
ทางเทคนิค) แสดงรายละเอียด ผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางนิวเคลียร ผลการตรวจวัดระดับรังสี  การเปรอะเปอนทางรังสี  และ
การรั่วไหลของรังสี  และสภาพการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของกับวัสดุนิวเคลียร 

    (๒.๓)  สําเนาเอกสารรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องสํารวจรังสี   

    (๒.๔)  สําเนาผลประเมินการไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานรังสี    ยอนหลัง 12 เดือน    

  (๓)   อ่ืนๆ    (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………. 
 

 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีใหเปนจริง  และจะปฏิบัติตามวิธกีารท่ีไดนาํเสนอไวทุกประการ 
 
      ลายมือช่ือผูขออนุญาต .................................................................... 
       (                    ) 
 

ลายมือช่ือผูขออนุญาต .................................................................... 
       (                ) 
 
 

หมายเหตุ 
๑. เอกสารประกอบคาํขออนุญาตทุกฉบับตองลงชือ่รับรองสาํเนาถูกตองพรอมวันท่ีโดยผูขออนุญาตหรือผูรับมอบ
อาํนาจ พรอมประทับตราประจําหนวยงาน  
๒.โปรดใสเคร่ืองหมาย / ลงในชอง  หนาขอความท่ีตองการ  หนาขอ ๘ 
๓. โปรดกรอกขอมูลในตารางที่ ๕.๑ สาํหรับวัสดนุิวเคลียรทุกประเภท ยกเวนยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ (รหัสวัสดุ 09)
ใหกรอกขอมูลในตารางที่ ๕.๒ 
 



 ๖

 ตาราง ๕.๑ ขอมูล (เฉพาะท่ีระบไุด) รายการแสดงบัญชีวัสดุนิวเคลียรท้ังหมดที่ขออนุญาต  
 

รายการแสดงบัญชีวัสดุนิวเคลียร 

ชื่อสถานปฏบิตัิการ1..……....................……………….... 
รหสับริเวณตรวจนับ(MBA)2……....................………… 

วันที่  (ป/เดอืน/วัน) ………………… 
รายงานเลขที…่…………………….. 

หนาที…่…..…………ใน ……………..หนา ลงนาม: 
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(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได) 

 
                   

 



 

ตาราง ๕.๒ ขอมูล (เฉพาะที่ระบุได) ของยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะทัง้หมดที่ขออนุญาต  
 

ชื่อสถานปฏิบัติการ1...................................................... 
รหัสหนวยงาน2.............................................................      

 

ลําดับ3 การใชประโยชน4 สถานที่ใชงาน5 น้ําหนัก 
(Kg)6 

รุน / หมายเลขวัสดุ 
(Model/Serial No.)7 

บริษัทผูผลิต8 บริษัทผูแทนจําหนาย9 อายุการใช
งาน (ป)10 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได) 

๗ 



 

     ๘ 

คําอธิบายในการกรอกขอมลูตาราง ๕.๑ รายการแสดงบัญชีวัสดุนิวเคลียรท้ังหมดที่ขออนุญาต  
 

1.  ชื่อสถานปฏิบัติการ ชื่อของสถานปฏิบัติการหรือหนวยงานท่ีขออนุญาต 

2.  รหัสบริเวณตรวจนับ(MBA) 
ระบุรหัสบริเวณตรวจนับ  ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศกําหนดให 

3.  หมายเลขลําดับ ลงหมายเลขลําดับตามจํานวนวัสดุนิวเคลียร 

4.  CONTINUATION 
ระบุ C ในกรณีที่หมายเลข Batch ของวัสดุนี้มีขอมูลวัสดุนิวเคลียรมากกวา 1 ประเภท หรือ มี
รายการมากกวา 1 บรรทัด 

5.  รหัสตําแหนง ระบุรหัสจุดท่ีวัด ไดรับหรือขนยายวัสดุนิวเคลียร  (KMP code)  
6.  ชื่อ/ หมายเลข Batch ระบุชื่อและ/หรือ หมายเลข Batch ของวัสดุนิวเคลียร 
7.  จํานวนในรุน ระบุจํานวนในรุนของวัสดุนิวเคลียรนั้น 

8.  รายละเอียดวัสดุ 
ระบุรหัส 4 ตัว ของรายละเอียดวัสดุนิวเคลียรท่ีขออนุญาต ตามใบรับรอง (Certificate) 
ไดแก Physical form, Chemical form, Containment, Irradiation status and quality 

9.  ประเภทวัสดุ  

ระบุรหัสตัวอักษรตามรหัสวัสดุท่ีขออนุญาต 
P  (รหัสวัสดุ 01) สําหรับ พลูโตเนียมหรือสารประกอบของพลูโตเนียม  
E  (รหัสวัสดุ 02,03) สําหรับ ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ยูเรเนียมหรือสารประกอบของยูเรเนียม   

233 และ/หรือ 235 ท่ีมีความเขมขนสูงกวาที่มีตามธรรมชาติ  
U  (รหัสวัสดุ 05,06) สําหรับยูเรเนียม หรือสารประกอบของยูเรเนียม  
N  (รหัสวัสดุ 05,06) สําหรับยูเรเนียมธรรมชาติ 
T  (รหัสวัสดุ 07,08) สําหรับธอเรียม หรือสารประกอบของธอเรียม 
D  (รหัสวัสดุ 09) สําหรับยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ 
รหัสวัสดุ 04 แยกระบุตัวอักษรตามแตละชนิดของไอโซโทปที่ผสมกัน 

10.  น้ําหนักของวัสดุ ระบุปริมาณของวัสดุนิวเคลียรโดยน้ําหนักในหนวยกิโลกรัมหรือกรัม 

11.  หนวย กิโลกรัม/กรัม 

ระบุหนวยน้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร ดังนี้ หรือตามท่ีกําหนดในใบรับรอง (Certificate) 
กรัม สําหรับ พลูโตเนียม ยูเรเนียมหรือสารประกอบของยูเรเนียม ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ  
ยูเรเนียมท่ีมีไอโซโทป 233 และ/หรือ 235  
กิโลกรัม สําหรับ ธอเรียมหรือสารประกอบของธอเรียม ยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ  

12.  น้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร
พิเศษเฉพาะยูเรเนียม (กรัม) 

ระบุปริมาณของยูเรเนียม 235 หรือ 233 โดยน้ําหนักในหนวยกรัม 

13.  รหัสไอโซโทป 
G  หมายถึง วัสดุนิวเคลียรพิเศษท่ีประกอบดวยยูเรเนียม 235 เทานั้น 
J  หมายถึง  วัสดุนิวเคลียรพิเศษท่ีประกอบดวยยูเรเนียม 235 และ 233 
K  หมายถึง วัสดุนิวเคลียรพิเศษท่ีประกอบดวยยูเรเนียม 233 เทานั้น 

14.  MEASURE. BASIS 

M หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดท่ีบริเวณตรวจนับและรหัสตําแหนงท่ีระบุ 
N  หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดที่บริเวณตรวจนับอื่น 
T  หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดกอนหนานี้ท่ีบริเวณตรวจนับเดียวกัน และรายงานขอมูลสําหรับ

บริเวณตรวจนับนั้นโดยไมไดทําการวัดซ้ํา 
L หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดกอนหนานี้ที่บริเวณตรวจนับอ่ืน และรายงานขอมูลสําหรับ

บริเวณตรวจนับปจจุบันโดยไมไดทําการวัดซ้ํา 
15.  CONCISE NOTE ระบุ X ในกรณีที่มีเอกสารแนบมา 



 ๙ 
   คําอธิบายในการกรอกขอมูลตาราง ๕.๒ รายละเอียดของยูเรเนียมเส่ือมสมรรถนะทั้งหมดที่ขออนุญาต 

 

1.  ชื่อหนวยงาน ชื่อของสถานปฏิบัติการหรือหนวยงานท่ีขออนุญาต 
2.  รหัสหนวยงาน รหัสหนวยงาน (ไมตองระบุ ในกรณีท่ีขออนุญาตคร้ังแรก) 
3.  ลําดับท่ี  ลงหมายเลขลําดับตามจํานวนวัสดุยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ 
4.  การใชประโยชน ระบุการใชประโยชน 

5. สถานท่ีใชงาน                          
ระบุพ้ืนที่ ชื่อหอง/สถานที่ติดต้ังหรือใชงานภายในหนวยงานพรอมแนบแผนผังแสดงตําแหนง
พื้นท่ี กรณีนําไปใชในงานภาคสนามใหระบุเปนสถานที่เก็บ 

6.  น้ําหนัก (Kg) ระบุปริมาณของยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะโดยน้ําหนักในหนวยกิโลกรัม 
7.  รุน / หมายเลขวัสดุ 

(Model/Serial number) 
ระบุรุนเคร่ืองมือ และหมายเลขวัสดุของยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ  

8.  บริษัทผูผลิต 
ระบุชื่อ-ท่ีอยูของบริษัทผูผลิต  พรอมแนบรายละเอียดชื่อผูติดตอ  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท – 
โทรสาร – จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

9.  บริษัทผูแทนจําหนาย 
ระบุชื่อ-ท่ีอยูของบริษัทผูแทนจําหนาย พรอมแนบรายละเอียดชื่อผูติดตอ  ท่ีอยู  หมายเลข
โทรศัพท – โทรสาร – จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

10.  อายุการใชงาน (ป) 
ระบุอายุการใชงานของยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะนัน้ ตามคําแนะนําของผูผลิต (ซึ่งปรากฏใน
เอกสารคูมือ) 

 
 

 



           แบบ ป.ส. ๑ค 
 
 
                                                                                                         

 

 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……...… 
๑.   ชื่อผูขออนุญาต          
                     (๑)  บุคคลธรรมดา   
ขาพเจา ชื่อ.....................................................................................................................  ตําแหนง  ............................................................. 
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 

 

 (๒)  นิติบุคคล     
ชื่อหนวยงาน.....................................................................................  จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนท่ี.............................. 
ชื่อสถานที่ทําการ(ท่ีติดตอได ณ ปจจุบัน) ……………………………………………………………………….…....................………. 
ท่ีตั้งเลขท่ี………..........……หมูท่ี……............…….ตรอก/ซอย…................…............……….. 
ถนน……......................……………… ตําบล/แขวง…………............………..…อําเภอ/เขต………………………………....
จังหวัด……………..............……….……………รหัสไปรษณีย                                      หมายเลข
โทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส……….........................................................................……โดยมี(ผูมีอํานาจขอรับใบอนุญาต)  

(๒.๑)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง  ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 

 (๒.๒)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 
 

 (กรณีมากกวา 2 คน ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
 

คําขออนุญาต 
 

ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชซึง่พลงังานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรงัส ี 

 เลขที่รับ…………………………..    
   วันที่…....……...................……… 

     รหัสหนวยงาน………………….. 
ผูรับคําขอ……………………….. 
 (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก)    

             

     

     

     

             

     

             



 ๒ 

๒.  ประเภทการใชประโยชน  [    ]     การแพทย  [    ]      อุตสาหกรรม     [    ]       ศึกษาวิจัย  
[    ]     ระบบรักษาความปลอดภัย [    ]   อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................... 

 เปนการขออนุญาต  [    ]  ครั้งแรก  
    [    ]  ขอตออายุใบอนุญาต  (ใบอนุญาตเดิม  เลขท่ี......................................................) 
     

๓. สถานที่ผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซ่ึงพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี 
สถานท่ีต้ัง เลขท่ี……….......……หมูท่ี……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................
ตําบล/แขวง…………........….......…อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศัพท…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…...….....................…........... 
 

๔.  ขออนุญาตผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  
 ตามตารางที่ ๔.๑  หนา ๕   
๕.  ชื่อผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับรังสี    จํานวน…………คน ดังนี้ 
 ๕.๑   เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี (กรณีมากกวา ๑ คน ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
                 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อายุ….....….....…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูท่ี..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศัพท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหตุ 
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี(๑)……………………………...……… 

 ๕.๒   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(ถามี) 
 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อายุ….......….....…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูท่ี..........….ตรอก/ซอย….................................…....ถนน……..................................…...ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                    หมายเลขโทรศัพท…………………. 
หมายเลขโทรสาร……..........……........………จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….................................................................................…
คุณวุฒิ.......................................................... ………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหตุ 
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(๑)……………………….................………...…… 
 

     

     

             

     

             



 ๓ 
๖.  ในกรณีท่ีใชทางการแพทย 
 ชื่อแพทยผูรับผิดชอบ………..………….…………………………ตําแหนง………………………..……อายุ……........…ป          
สัญชาติ.................…..เลขประจําตัวประชาชน                                                                                        บานเลขที่……......................... 
หมูท่ี..........….ตรอก/ซอย…................................….... ถนน…….................................….... ตําบล/แขวง………….............……....…..
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศัพท….........…...........
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส………..................................................................................… 
ชื่อสถานที่การ…...………………………………………………………………………………….…........……….…….….............… 
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่………………………………ออกให ณวันท่ี……………….............…………............................. 
รายการเกี่ยวกับการฝกอบรมและประสบการณทางการใชรังสีของแพทยผูใช........................…………………..................................... 

                                                        ลายมือชื่อแพทยผูรับผิดชอบ (๑)  …………………….……………..…………….…..… 
(กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
 

๗.  ผูปฏิบัติงานรังสี   จํานวน................ คน  ดังตอไปนี้ 
 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....…………อายุ….....….......…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                        บานเลขท่ี……....................…
หมูท่ี..........….ตรอก/ซอย…..................................... ถนน…….................................….... ตําบล/แขวง……..…….............…….…..…
อําเภอ/เขต…………….............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                   หมายเลขโทรศัพท….......….........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส………..............................................................................……
คุณวุฒิ..........................................................……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับท่ี หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหตุ 
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อผูปฏิบัติงานทางรังสี(๑)…………….......………….................…………… 

(กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
 

๘. พรอมกับคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยดังนี ้
กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกใหซ่ึงมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
 (กรณีเปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนาพาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

  (๒)หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ 
 ๓๐ บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

 

กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทสวนราชการหรือรฐัวิสาหกิจหรือองคการมหาชน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานหรือเจาหนาที่
ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

     

             

     

             



 ๔ 
  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หรือบัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
หมายเหตุ  หนังสือมอบอํานาจของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมตองติดอากรแสตมปตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร 
 

 กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เชน  หางหุนสวนจํากัด   บริษัทจํากัด  เปนตน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรณีเปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนา
พาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ   และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ 
บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

 (๓) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบรษิัท  หรือสําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณฑสนธิ   และหนังสือ
รับรองจากกระทรวงพาณิชย 

 

เอกสารและหลักฐานตางๆ ดังตอไปนี้ 

  (๑) รายละเอียดที่เกี่ยวของกับการผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  เฉพาะท่ีขอ
อนุญาตฯ ครั้งแรก หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง 

  (๑.๑)  สําเนาใบประกาศนียบัตรดานการปองกันอันตรายจากรังสีของผูรับผิดชอบทางเทคนิคเก่ียวกับรังสี หรือวุฒิ
การศึกษาท่ีสามารถรับผิดชอบตามชนิดเครื่องกําเนิดรังสีนั้น  หรือวุฒิบัตรดานรังสี  พรอมเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกให 

  (๑.๒)  สําเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทยผูรับผิดชอบในกรณีใชรังสีกับผูปวยโดยตรง 

  (๑.๓)  แผนท่ีตั้งหนวยงาน  แสดงรายละเอียด เลขท่ีต้ัง ถนน ตําบล อําเภอ และจังหวัดท่ีชัดเจน 

  (๑.๔)  แผนผังอาคาร หอง  และบริเวณขางเคียง  ท่ีติดต้ัง  ที่เก็บ  หรือใชงานเครื่องกําเนิดรังสี  

  (๑.๕)  เอกสารแสดงรายการของเครื่องกําเนิดรังสี (Specification)  เชน กําลัง/พลังงานสูงสุด รุน ลักษณะการใช
งาน หมายเลขเครื่อง  และชื่อผูผลิต   

  (๑.๖)  สําเนาคูมือการปฏิบัติงาน  แสดงรายละเอียดจุดมุงหมาย วิธีการ และขั้นตอนการผลิตหรือการนําเครื่อง
กําเนิดรังสีมาใช 

  (๑.๗)  เอกสารวิธีการท่ีเกี่ยวของตามกําหนดในขอ ๘ ของกฎกระทรวงนี้  เชน วิธีการปองกันอันตรายจากรังสี  และ
แผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี  วิธีการติดต้ัง  และระบบประกันคุณภาพการใชเคร่ืองกําเนิดรังสี 

  (๑.๘)  สําเนาหลักฐานการครอบครอง หรือใชงาน อุปกรณบันทึกรังสีประจําตัวบุคคล 

  (๑.๙)   สําเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกําเนิดรังสี   แสดงรายละเอียด 
ผลการตรวจวัดระดับรังสี  บริเวณที่ติดตั้งหรือบริเวณที่ปฏิบัติงานเปนประจํา และ คุณภาพของเครื่องกําเนิดรังสี  ซึ่งผลการตรวจสอบ
ไมเกิน 1 ป นับยอนหลังจากวันขออนุญาตฯ  

  (๒)  รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซ่ึงพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  เฉพาะท่ีขอ
ตออายุใบอนุญาตฯ  

  (๒.๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิมท่ีเคยไดรับอนุญาตไว 

  (๒.๒)  สําเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกําเนิดรังสี     แสดง
รายละเอียด    ผลการตรวจวัดระดับรังสี  บริเวณท่ีติดต้ังหรือบริเวณท่ีปฏิบัติงานเปนประจํา และ คุณภาพของเครื่องกําเนิดรังสี  ซึ่งผล
การตรวจสอบไมเกิน 1 ป นับยอนหลังจากวันขออนุญาตฯ 

 



 ๕ 
 

  (๒.๓)   สําเนาเอกสารรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องสํารวจรังสี  

  (๒.๔)  สําเนาผลประเมินการไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานรังสี   ยอนหลัง 12 เดือน   / สําเนาหลักฐานการครอบครอง 
หรือใชงาน เครื่องวัดรังสีประจําตัวบุคคล 

  (๓)   อ่ืนๆ    (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………. 
 

  
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีใหเปนจริง  และจะปฏิบัติตามวิธกีารท่ีไดนาํเสนอไวทุกประการ 
       

ลายมือช่ือผูขออนุญาต .................................................................... 
               (                            ) 

 
ลายมือช่ือผูขออนุญาต .................................................................... 

                (                            ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
๑.เอกสารประกอบคาํขออนุญาตทุกฉบับตองลงช่ือรับรองสาํเนาถูกตองพรอมวันที่โดยผูขออนุญาตหรอืผูรับมอบ
อาํนาจ พรอมประทับตราประจาํหนวยงาน  
๒.โปรดใสเคร่ืองหมาย / ลงในชอง  หนาขอความท่ีตองการ  หนาขอ ๘ 



 

            ตารางที่ ๔.๑  รายละเอียด (เฉพาะที่ระบไุด) ของเครื่องกําเนิดรงัสีทั้งหมดทีข่ออนุญาต 
 

ลําดับ 
ทะเบียน
อางอิง 

*
รหัส 

ประเภท
เครื่อง 

ผูผลิต 
รุน 

(Model) 

หมายเลข 
เครื่อง 
(Serial 

Number) 

ลักษณะการใชงาน 
(Fixes, 
Mobile, 

Portable, 
Stationary) 

กําลัง / พลังงานสูงสุด 

ชื่อหอง /สถานที่
เก็บติดตั้ง 
หรือใชงาน 

บริษัท 
ผูแทน 
จําหนาย 
(ที่อยู) 

กิโลโวลต 
(kV) 

เมกกะ 
อิเลคตรอนโวลต 

(MeV) 

มิลลิ
แอมแปร 

(mA) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                        

(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได) 

๖ 



 

 
 

     คําอธิบาย    การกรอกขอมูลในตารางที่ ๔.๑ รายละเอียด (เฉพาะที่ระบุได)  ของเครื่องกําเนิดรังสีท้ังหมดที่ขออนุญาต 

 

1. ลําดับ ใหระบุหมายเลขลําดับเครื่องกําเนิดรังสีที่ย่ืนคําขอ 
2. ทะเบียนอางอิง ใหระบุหมายเลข ID number (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 
3. รหัสประเภทการใชงาน ใหระบุหมายเลข 2 หลัก ตามท่ีตรงกับการใชงานจริง 

01.  Security X-ray System                 02.   Industrial X-Ray  
03.  Research X-Ray                 04.  Medical Diagnostic X-Ray 
05.   Radiotherapy X-Ray                 06.   LINAC   
07.  Cyclotron           08.  Synchrotron         09  อื่นๆ โปรดระบุ............................. 

4.  ผูผลิต ใหระบุชื่อผูผลิตเคร่ืองกําเนิดรังสีตามเอกสารกํากับเคร่ืองกําเนิดรังสี หรือ ตามปายติด
กํากับเครื่องกําเนิดรังสี 

5. รุน ใหระบุรุนหรือรหัสสินคาตามเอกสารกํากับเคร่ืองกําเนิดรังสี 
6. หมายเลขเครื่องกําเนิดรังสี ใหระบุหมายเลขหรือรหัสเคร่ืองกําเนิดรังสีตามเอกสารกํากับเคร่ืองกําเนิดรังสี หรือ ตาม

ปายติดกํากับเครื่องกําเนิดรังสี 
7. ลักษณะการใชงาน ใหระบุลักษณะการใชงานท่ียื่นคําขออนุญาต  ดังนี้ 

1. Fixes        หมายถึง  ลักษณะการใชงานติดตั้งถาวร ไมมีการเคลื่อนยาย 
2. Mobile     หมายถึง  ลักษณะการใชงานแบบเคลื่อนยายได 
3. Portable     หมายถึง  ลักษณะการใชงานแบบห้ิวได 
4. Stationary     หมายถึง  ลักษณะการใชงานแบบติดต้ังประจําท่ี  

8. กําลัง / พลังงานสูงสุด  
      8.1  กิโลโวลต ใหระบุคากําลัง / พลังงานสูงสุดของเคร่ืองกําเนิดรังสีในหนวย กิโลโวลต 
      8.2  เมกกะอิเลคตรอนโวลต ใหระบุคากําลัง / พลังงานสูงสุดของเคร่ืองกําเนิดรังสีในหนวย  เมกกะอิเลคตรอนโวลต 
      8.3  มิลลิแอมแปร ใหระบุคากําลัง / พลังงานสูงสุดของเคร่ืองกําเนิดรังสีในหนวย  มิลลิแอมแปร 
9. ชื่อหอง/สถานท่ีเก็บติดต้ังหรือใชงาน ใหระบุชื่อหอง/สถานท่ีเก็บติดต้ังหรือใชงาน 
10. บริษัทผูแทนจําหนาย (ท่ีอยู) ใหระบุชื่อ-ท่ีอยูของบริษัทผูแทนจําหนาย 

 

 

 

๗ 



 
 

       แบบ ป.ส. ๑ง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                   วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……...… 
๑.   ชื่อผูขออนุญาต          
ชื่อหนวยงาน.....................................................................................  จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนท่ี.............................. 
ชื่อสถานที่ทําการ(ท่ีติดตอได ณ ปจจุบัน) ……………………………………………………………………….…....................………. 
ท่ีตั้งเลขท่ี………..........……หมูท่ี……............…….ตรอก/ซอย…................…............……….. ถนน……......................……………… 
ตําบล/แขวง…………............………..…อําเภอ/เขต………………………………....จังหวัด……………..............……….……………
รหัสไปรษณีย....                                 ... เลขหมายโทรศัพท…...……......................……เลขหมายโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................……โดยมี(ผูมีอํานาจขอรับใบอนุญาต)  

(๑.๑)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง  ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........….......    เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ............   เลขหมายประจําตัวประชาชน
เลขท่ี....                                                                                           ...บานเลขที่……….....……หมูท่ี..….ตรอก/ซอย…................….... 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด………………..……. 
รหัสไปรษณีย....                                 ... เลขหมายโทรศัพท…...……......................……เลขหมายโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 

(๑.๒)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง  .......................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........….......    เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ............   เลขหมายประจําตัวประชาชน
เลขท่ี....                                                                                            ...บานเลขท่ี……….....……หมูท่ี..….ตรอก/ซอย…................….... 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด………………..……. 
รหัสไปรษณีย....                                 ... เลขหมายโทรศัพท…...……......................……เลขหมายโทรสาร……..........……........………  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 
 

(กรณีมากกวา 2 คน ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
 

๒. ขออนุญาตเพื่อ  [    ]  ผลิต [    ]  มีไวในครอบครอง [    ]  ใช   ซ่ึงพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู 
 
 

๓. สถานที่ต้ังเครื่องปฏิกรณปรมาณู  
สถานท่ีต้ัง เลขท่ี……….......……หมูท่ี……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……......................................
ตําบล/แขวง…………........….......…อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย..                               . ..
เลขหมายโทรศัพท…...…..................……เลขหมายโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…...….....................….........… 
 

 

คําขออนุญาต 
 

ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใช พลงังานปรมาณู 
จากเครื่องปฏิกรณปรมาณ ู

 เลขท่ีรับ…………………………..    
   วันท่ี…………...............………… 

     รหัสหนวยงาน………………….. 
ผูรับคําขอ……………………….. 
 (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก)    

     

             

     

             

     

     



 
 
๔. ชนิดของเครื่องปฏิกรณปรมาณู.......................................................................................................................................................... 
กําลังผลิตความรอนสูงสุด...................................................................................................................................................................... 
 
๕.  ประเภทของเครื่องปฏิกรณปรมาณู 
  ๕.๑ [    ]  เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย 
  ๕.๒ [    ]  เครื่องปฏิกรณปรมาณูกําลัง 
  ชื่อบริษัทผูผลิตเครื่องปฏิกรณปรมาณู...........................................................................................  ประเทศผูผลิต............................
  
๖.  มีความประสงคขออนุญาตผลิต  มีไวในครอบครองหรือใชพลังงานปรมาณูจากการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณู 
ต้ังแตวันที่..............................................................เปนตนไป 

 
๗.  พรอมกบัคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลกัฐานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพจิารณาดวยดงันี ้

     (๑)    สําเนาใบอนุญาตเดิมที่เคยไดรับอนุญาตไว (ถามี) 

    (๒)    หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ง1 ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ 
บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   
หมายเหตุ  หนังสือมอบอํานาจของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมตองติดอากรแสตมปตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร 

    (๓)   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล   

    (๔)  สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบรษิัท  หรือสําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณฑสนธิ   และ
หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย  

    (๕)  เอกสารรายงานการวิเคราะหความปลอดภัย 

    (๖)  เอกสารรายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรองตามพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของแลว  

    (๗)  แผนสรุปการประมาณคาใชจายที่ใชในการกอสราง  การเดินเคตืรอาง  การจัดการวัฏจักรเชื้อเพลิงและรื้อถอน 

    (๘)  หลักฐานดานการเงินซ่ึงรับรองโดยสถาบันการเงินภายในประเทศของผูขออนุญาตหรือ หลักฐานดานการเงินซ่ึงเปน
ท่ียอมรับของคณะกรรมการฯ เพื่อดําเนินการตามขอ (๗) 

    (๙)  แผนการดําเนินงานของการกอสรางระบบเครื่องปฏิกรณปรมาณูพรอมอาคาร 

    (๑๐)  เอกสารแสดงความรูความชํานาญของคณะบุคคลท่ีรับผิดชอบทางเทคนิค 

    (๑๑)  เอกสารระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

    (๑๒)   อื่นๆ    (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีใหเปนจริง  และจะปฏิบัติตามมาตรการที่ไดนาํเสนอ  และตามประกาศของ
คณะกรรมการที่กาํหนดไวทุกประการ 
 

 
 
      ลายมือช่ือผูขออนุญาต .................................................................... 
       (                    ) 
 

ลายมือช่ือผูขออนุญาต .................................................................... 
       (                ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
๑.เอกสารประกอบคาํขออนุญาตทุกฉบับตองลงช่ือรับรองสาํเนาถูกตองพรอมวันที่โดยผูขออนุญาตหรอืผูรับมอบ
อาํนาจ พรอมประทับตราประจาํหนวยงาน  
๒.โปรดใสเคร่ืองหมาย / ลงในชอง  หนาขอความท่ีตองการ  หนาขอ ๗ 
 
 
 
 



            

 
แบบ ป.ส. ๒ 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                        
        
 
 วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……...… 

๑.   ชื่อผูขออนุญาต          
                     (๑)  บุคคลธรรมดา   
ขาพเจา ชื่อ.....................................................................................................................  ตําแหนง  .............................................................
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 

 

 (๒)  นิติบุคคล     
ชื่อหนวยงาน.....................................................................................  จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนท่ี.............................. 
ชื่อสถานที่ทําการ(ท่ีติดตอได ณ ปจจุบัน) ……………………………………………………………………….…....................………. 
ท่ีตั้งเลขท่ี………..........……หมูท่ี……............…….ตรอก/ซอย…................…............……….. ถนน……......................……………… 
ตําบล/แขวง…………............………..…อําเภอ/เขต………………………………....จังหวัด……………..............……….……………
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................……โดยมี(ผูมีอํานาจขอรับใบอนุญาต)  

(๒.๑)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง  ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 

 (๒.๒)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 
 

 (กรณีมากกวา 2 คน ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
 

คําขออนุญาต 
กระทาํดวยประการใดๆ แกวัสดตุนกาํลงั 

ใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคม ี

 เลขท่ีรับ…………………………..    
   วันที่…………................………… 

    รหัสหนวยงาน…………………..     
    ผูรับคําขอ……………………….. 

 (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก)    

             

     

     

     

             

     

             



 ๒ 
 ๒. ขออนุญาตกระทําดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี  

 โดยมีรายการดังตอไปนี้ 
 วัสดุตนกําลังชนิด.................................................................................... ปริมาณ...................................หนวย................ 
 เปล่ียนสภาพเปน.................................................................................... ปริมาณ...................................หนวย................ 

(โดยมีรายละเอียดตามตาราง ๒.๑ หนา ๖) 
๓. ประเภทการใชประโยชน       [    ]  ศึกษาวิจัย           [    ]  พัฒนาวัสดุนิวเคลียร [    ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................... 

 

 เปนการขออนุญาต  [    ]  ครั้งแรก  
    [    ]  ขอตออายุใบอนุญาต  (ใบอนุญาตเดิม  เลขท่ี......................................................) 
  

๔. สถานที่กระทําดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี 
สถานท่ีต้ัง เลขท่ี……….......……หมูท่ี……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................
ตําบล/แขวง…………........….......…อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศัพท…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…...….....................…........... 
 

๕. สถานที่เก็บรักษาวัสดุท่ีพนสภาพแลว 
สถานท่ีต้ัง เลขท่ี……….......……หมูท่ี……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................
ตําบล/แขวง…………........….......…อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศัพท…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…...….....................…........... 
     

๖.  ชื่อผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิค    จํานวน…………คน ดังนี้ 
 ๖.๑   เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี (กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
  (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อายุ….....…......…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูท่ี..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศัพท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหตุ 
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี(๑)……………………………...……… 

๖.๒   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(ถามี) 
  (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อายุ….....….....…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูท่ี..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศัพท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 

     

     

     

             

     

             



 ๓ 

 
 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหตุ 
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
     ลายมือชื่อผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(๑)……………………….................………...…… 

๗.  ผูปฏิบัติงานรังสี   จํานวน................ คน  ดังตอไปนี้ 
                  (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อายุ….....….....…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูท่ี..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศัพท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหตุ 
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อผูปฏิบัติงานทางรังสี(๑)……………………….................…………… 

(กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
 

 ๘.  พรอมกับคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลกัฐานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยดังนี ้
 กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหซ่ึงมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก  (กรณี
เปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนาพาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ 
บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

 
กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานหรือเจาหนาท่ี
ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
หมายเหตุ  หนังสือมอบอํานาจของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมตองติดอากรแสตมปตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร 
 
 

     

             



 ๔ 
  กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เชน  หางหุนสวนจํากัด   บริษัทจํากัด  เปนตน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรณีเปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนา
พาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ   และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ 
บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

 (๓) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบรษิัท  หรือสําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณฑสนธิ   และหนังสือ
รับรองจากกระทรวงพาณิชย 

เอกสารและหลักฐานตางๆ ดังตอไปนี้ 

  (๑) รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับกระทําดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี
เฉพาะที่ขออนุญาตฯ ครั้งแรก หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

    (๑.๑)   สําเนาใบประกาศนียบัตรดานการปองกันอันตรายจากรังสีของผูรับผิดชอบทางเทคนิค หรือปริญญาบัตร
ตามวุฒิท่ีสามารถรับผิดชอบวัสดุนิวเคลยีรนัน้  หรือวุฒิบัตรดานรังสี  พรอมเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทาง
ราชการออกให 

    (๑.๒)   แผนท่ีตั้งหนวยงาน  แสดงรายละเอียด เลขท่ีต้ัง ถนน ตําบล อําเภอ และจังหวัดที่ชัดเจน 

    (๑.๓)   แผนผังอาคาร หอง  และบริเวณขางเคียง  ที่กระทําดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่
เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี  และสถานที่จัดเก็บ 

    (๑.๔)   สําเนาเอกสารกํากับวัสดุตนกําลัง  (Certificate)  แสดงรายละเอียด  ชื่อธาตุ  เลขมวล น้ําหนัก รูปราง 
ลักษณะ หมายเลขกํากับ ชื่อผูผลิต วันท่ีผลิต  และอายุการใชงาน 

    (๑.๕)   สําเนาคูมือการปฏิบัติงาน แสดงรายละเอียดจุดมุงหมาย วิธีการ และข้ันตอนกระบวนการกระทําดวยประการ
ใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี  

   (๑.๖)   เอกสารวิธีการท่ีเก่ียวของตามกําหนดในขอ ๑๓ ของกฎกระทรวงนี้   
 วิธีการพิทักษไมใหมีการแพรขยายวัสดุนิวเคลียร  
 วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียรในสถานท่ีจัดเก็บ ในระหวางการใชงาน ในระหวางการ
ขนสง หรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร 

 วิธีการปองกันอันตรายจากรังสีที่เกิดจากการผลิต การมีไวในครอบครอง หรือการใชซึ่งวัสดุนิวเคลียร และ
แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายรังสีจากการผลิต การมีไวในครอบครอง 
หรือการใชซึ่งวัสดุนิวเคลียร 

 วิธีการเมื่อเลิกดําเนินการตามท่ีขอรับใบอนุญาต หรือเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................................ 

    (๑.๗)   สําเนาหลักฐานการครอบครอง หรือใชงานอุปกรณบันทึกรังสีประจําตัวบุคคล 

  (๒)  รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับกระทําดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี
เฉพาะที่ขอตออายุใบอนุญาตฯ  

    (๒.๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิมท่ีเคยไดรับอนุญาตไว 

    (๒.๒)  สําเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี (โดยผูรับผิดชอบดําเนินการ
ทางเทคนิค) แสดงรายละเอียด รายการแสดงบัญชีวัสดุนิวเคลียร ผลการตรวจวัดระดับรังสี  การเปรอะเปอนทางรังสี  และการรั่วไหล
ของรังสี  และสภาพการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับวัสดุนิวเคลียร 

    (๒.๓)  สําเนาเอกสารรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องสํารวจรังสี   



 ๕ 
  

    (๒.๔)  สําเนาผลประเมินการไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานรังสี    ยอนหลัง 12 เดือน    

  (๓)   อ่ืนๆ    (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………. 

 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีใหเปนจริง  และจะปฏิบัติตามวิธกีารท่ีไดนาํเสนอไวทุกประการ 
 
      ลายมือช่ือผูขออนุญาต .................................................................... 
       (                    ) 
 

ลายมือช่ือผูขออนุญาต .................................................................... 
       (                ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
๑.เอกสารประกอบคาํขออนุญาตทุกฉบับตองลงช่ือรับรองสาํเนาถูกตองพรอมวันที่โดยผูขออนุญาตหรอืผูรับมอบ
อาํนาจ พรอมประทับตราประจําหนวยงาน  
๒.โปรดใสเคร่ืองหมาย / ลงในชอง  หนาขอความท่ีตองการ  หนาขอ ๘ 

 
 



 ๖

  

ตาราง ๒.๑ ขอมูล (เฉพาะท่ีระบุได) รายการแสดงบัญชีวัสดุตนกําลังทั้งหมดที่ขออนุญาต 
 

รายการแสดงบัญชีวัสดุตนกําลัง 

ชื่อสถานปฏบิตัิการ1..……....................……………….... 
รหสับริเวณตรวจนับ(MBA)2……....................………… 

วันที่  (ป/เดอืน/วัน) ………………… 
รายงานเลขที…่…………………….. 

หนาที…่…..…………ใน ……………..หนา ลงนาม: 

หม
าย
เลข

ลํา
ดับ

3 

CO
NT

IN
UA

TI
ON

4 

รห
ัสต

ําแ
หน

ง5  ชื่อ/ 
หมายเลข 

Batch6 

 จํา
นว

นใ
นรุ

น7  

รายละเอียด
วัสดุ8 

รายการบัญช ี การแกไข 

ปร
ะเภ

ทว
ัสด

ุ9 

น้ําหนกัของ 
วัสดุ10 

หน
วย

 ก
ิโล
กร
ัม/
กร
ัม11

 

น้ําหนกัของวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษ 

(เฉพาะ ยูเรเนียม) 
(กรัม)12 รห

ัสไ
อโ
ซโ

ทป
13

 

M
EA

SU
RE

. B
AS

IS
14

 

CO
NC

IS
E 

NO
TE

15
 

หมายเลขรายงาน16 

หม
าย
เลข

ลํา
ดับ

17
  

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได) 

 
                   



 ๗ 

         คําอธิบายในการกรอกขอมูลตาราง ๔.๑ รายการแสดงบัญชีวัสดุนิวเคลยีรหรอืวัสดุตนกําลังท้ังหมดที่ขออนุญาต 

 

1.  ชื่อสถานปฏิบัติการ ชื่อของสถานปฏิบัติการหรือหนวยงานท่ีขออนุญาต 

2.  รหัสบริเวณตรวจนับ(MBA) 
ระบุรหัสบริเวณตรวจนับ  ท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติหรือทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
กําหนดให 

3.  หมายเลขลําดับ ลงหมายเลขลําดับตามจํานวนวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง 

4.  CONTINUATION 
ระบุ C ในกรณีท่ีหมายเลข Batch ของวัสดุนี้มีขอมูลวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังมากกวา 1 ประเภท 
หรือ มีรายการมากกวา 1 บรรทัด 

5.  รหัสตําแหนง ระบุรหัสจุดท่ีวัด ไดรับหรือขนยายวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง  (KMP code)  
6.  ชื่อ/ หมายเลข Batch ระบุชื่อและ/หรือ หมายเลข Batch ของวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง 
7.  จํานวนในรุน ระบุจํานวนในรุนของวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังนั้น 

8.  รายละเอียดวัสดุ 
ระบุรหัส 4 ตัว ของรายละเอียดวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังที่ขออนุญาต ตามใบรับรอง (Certificate) 
ไดแก Physical form, Chemical form, Containment, Irradiation status and quality 

9.  ประเภทวัสดุ  

ระบุรหัสตัวอักษรตามรหัสวัสดุท่ีขออนุญาต 
U  สําหรับยูเรเนียม หรือสารประกอบของยูเรเนียม  
N  สําหรับยูเรเนียมธรรมชาติ 
T  สําหรับธอเรียม หรือสารประกอบของธอเรียม 
D  สําหรับยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ 
วัสดุท่ีมีมากกวาหนึ่งไอโซโทป ใหแยกระบุตัวอักษรตามแตละชนิดของไอโซโทปที่ผสมกัน 

10.  น้ําหนักของวัสดุ ระบุปริมาณวัสดุตนกําลังโดยน้ําหนักในหนวยกิโลกรัมหรือกรัม 

11.  หนวย กิโลกรัม/กรัม 
ระบุหนวยน้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร ดังนี้ หรือตามท่ีกําหนดในใบรับรอง (Certificate) 
กรัม สําหรับ ยูเรเนียมหรือสารประกอบของยูเรเนียม  
กิโลกรัม สําหรับ ธอเรียมหรือสารประกอบของธอเรียม ยูเรเนียมธรรมชาติ ยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ  

12.  น้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร
พิเศษเฉพาะยูเรเนียม (กรัม) 

ระบุปริมาณของยูเรเนียม 235 หรือ 233 โดยน้ําหนักในหนวยกรัม 

13.  รหัสไอโซโทป 
G  หมายถึง วัสดุนิวเคลียรพิเศษท่ีประกอบดวยยูเรเนียม 235 เทานั้น 
J  หมายถึง  วัสดุนิวเคลียรพิเศษท่ีประกอบดวยยูเรเนียม 235 และ 233 
K  หมายถึง วัสดุนิวเคลียรพิเศษท่ีประกอบดวยยูเรเนียม 233 เทานั้น 

14.  MEASURE. BASIS 

M หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดท่ีบริเวณตรวจนับและรหัสตําแหนงที่ระบุ 
N  หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดท่ีบริเวณตรวจนับอ่ืน 
T  หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดกอนหนานี้ที่บริเวณตรวจนับเดียวกัน และรายงานขอมูลสําหรับ

บริเวณตรวจนับนั้นโดยไมไดทําการวัดซ้ํา 
L หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดกอนหนานี้ท่ีบริเวณตรวจนับอื่น และรายงานขอมูลสําหรับบริเวณ

ตรวจนับปจจุบันโดยไมไดทําการวัดซ้ํา 

15.  CONCISE NOTE ระบุ X ในกรณีท่ีมีเอกสารแนบมา 



                แบบ ป.ส. ๓ก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                        

       วันที่………เดือน…………………พ.ศ…….............… 
๑.   ชื่อผูขออนุญาต          
                     (๑)  บุคคลธรรมดา   
ขาพเจา ชื่อ.....................................................................................................................  ตําแหนง  .............................................................
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 

 

 (๒)  นิติบุคคล     
ชื่อหนวยงาน.....................................................................................  จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนท่ี.............................. 
ชื่อสถานที่ทําการ(ท่ีติดตอได ณ ปจจุบัน) ……………………………………………………………………….…....................………. 
ท่ีตั้งเลขท่ี………..........……หมูท่ี……............…….ตรอก/ซอย…................…............……….. ถนน……......................……………… 
ตําบล/แขวง…………............………..…อําเภอ/เขต………………………………....จังหวัด……………..............……….……………
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................……โดยมี(ผูมีอํานาจขอรับใบอนุญาต)  

(๒.๑)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง  ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 

 (๒.๒)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขท่ี……….......……หมูท่ี...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 
 (กรณีมากกวา 2 คน ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 

คําขออนุญาต 
 

นําหรือสัง่เขามาในราชอาณาจักร    นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร  
ซึ่งวัสดุพลอยได 

 เลขท่ีรับ…………………………..    
   วันท่ี……..…………….………… 

     รหัสหนวยงาน………………….. 
ผูรับคําขอ……………………….. 
 (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก)    

             

     

     

     

             

     

             



 ๒ 

 

 
 
๒. ขออนุญาตเพื่อ (โปรดเลือกอยางใดอยางหนึ่ง) 
 [    ]  นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร    ซึ่งวัสดุพลอยได  

[    ]  นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร*  ซึ่งวัสดุพลอยได  
         เพื่อ...................................................................................................................................................................... 

 

๓.  ประเภทการใชประโยชน  [    ]  การแพทย  [    ]  อุตสาหกรรม      [    ]  ศึกษาวิจัย  
    [    ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................................................................................... 
 [    ]    มี         ใบอนุญาตผลิต  มีไวครอบครอง หรือใช ซึ่งวัสดุพลอยได  เลขท่ี................................ หมดอายุวันท่ี ................... 
 [    ]   ไมมี    และพรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดย่ืนแบบคําขออนุญาตผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซึ่งวัสดุพลอยได  มา
พรอมกันนี้แลว   เมื่อวันท่ี................................................................................................................... 
 

๔.  ขออนุญาตวัสดุพลอยได   ชนิด 
  ๔.๑ [    ]  วัสดุพลอยไดชนิดปดผนึก  (ตาราง  ๔.๑ หนา ๕) 
  ๔.๒ [    ]  วัสดุพลอยไดชนิดไมปดผนึก  (ตาราง ๔.๒  หนา ๖) 
    

๕.  ผูแทนจําหนายที่ไดรับมอบหมายใหนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 
ชื่อ….........……..………….…………………………..........…….. ตําแหนง…….......................……………....…….............………  
อายุ….....…........…ป         สัญชาติ..................…..   เลขประจําตัวประชาชน                                                                                          
บานเลขท่ี….............. หมูท่ี............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ตําบล/แขวง…………..............…..…
อําเภอ/เขต………..……..............จังหวัด….............…….........……รหัสไปรษณีย                                      
หมายเลขโทรศัพท….........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส……..........….......................
สถานท่ีทําการชื่อ.....……..………….…………………………..........…… .....……..………….…………………………...........……....   
เลขท่ี…..................... หมูท่ี............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ตําบล/แขวง………..…............…..… 
อําเภอ/เขต…………....…...…....จังหวัด………...............................รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศัพท….........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส……..........….......................

ลายมือชื่อผูแทนจําหนาย.………….....................…………………...……… 
๖.  ผูดําเนินการตามพิธีศุลกากร 
ชื่อ….........……..………….…………………………..........…….. ตําแหนง…….......................……………....…….............………  
อายุ….....…........…ป         สัญชาติ..................…..   เลขประจําตัวประชาชน                                                                                          
บานเลขท่ี….............. หมูท่ี............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ตําบล/แขวง…………..............…..…
อําเภอ/เขต………..……..............จังหวัด….............…….........……รหัสไปรษณีย                                      
หมายเลขโทรศัพท….........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส……..........….......................
สถานท่ีทําการชื่อ.....……..………….…………………………..........…… .....……..………….…………………………...........……....   
เลขท่ี…..................... หมูท่ี............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ตําบล/แขวง………..…............…..… 
อําเภอ/เขต…………....…...…....จังหวัด………...............................รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศัพท….........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส……..........….......................

ลายมือชื่อผูดําเนินการตามพิธีศุลกากร.................…………………...……… 
 

 

       

             

     

       

             

     



 ๓ 

 

 
 
๗.  ผูรับปลายทาง  กรณีนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซ่ึงวัสดุพลอยได 
  

ชื่อ….........……..………….…………………………....…….. ตั้งอยูเลขท่ี…..…….......…ถนน…………........................…………...… 
..................…………………..…เมือง / รัฐ................….........……………………ประเทศ........………................…………..…..........… 
หมายเลขโทรศัพท…...…........................…หมายเลขโทรสาร.................…..…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…............…..…......…… 
 

๘.  พาหนะสําหรับการขนสงวัสดุพลอยได 
  [    ]   ทางเคร่ืองบิน     [    ]   ทางเรือ   [    ]   ทางรถยนต     [  ]   ทางรถไฟ   [    ]   อ่ืน ๆ .................................................... 
 

๙.  การบรรจุหีบหอของวัสดุพลอยได 
 ลักษณะและขนาดของหีบหอ....................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 ชนิดหีบหอ [    ]   แบบ Excepted   [    ]    แบบ IP-1 [    ]    แบบ  IP-2      [    ]    แบบ IP-3 

[    ]   แบบ A    [    ]   แบบ B(U)    [    ]   แบบ B(M)         [    ]   แบบ C 
[    ]   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................... 

 หมายเลขสหประชาชาติ  (UN number) ………………………………………………………………………………………. 
     
๑๐. สถานท่ีเก็บรักษาวัสดุพลอยไดท่ีนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร   ขณะรอดําเนินการนําสงผูขออนุณาตมีไวครอบครองหรือใช 
สถานท่ีต้ัง เลขท่ี……….......……หมูท่ี……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................
ตําบล/แขวง…………........….......…อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศัพท…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…...….....................…........... 
๑๑. สถานท่ีเก็บรักษาวัสดุพลอยไดขณะรอดําเนินการนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 
สถานท่ีต้ัง เลขท่ี……….......……หมูท่ี……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................
ตําบล/แขวง…………........….......…อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศัพท…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…...….....................…........... 
 

๑๒. พรอมกับคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยดังนี ้
กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกใหซ่ึงเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก  
(กรณีเปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนาพาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

    (๒)    หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ 
๓๐ บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

 

กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทสวนราชการหรือรฐัวิสาหกิจหรือองคการมหาชน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานหรือเจาหนาที่
ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
หมายเหตุ  หนังสือมอบอํานาจของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมตองติดอากรแสตมปตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร 

     

     



 ๔ 

 
 

 กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เชน  หางหุนสวนจํากัด   บริษัทจํากัด  เปนตน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรณีเปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนา
พาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ   และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ 
บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

 (๓) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบรษิัท  หรือสําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณฑสนธิ   และหนังสือ
รับรองจากกระทรวงพาณิชย 

 

เอกสารและหลักฐานตางๆ ดังตอไปนี้ 

     (๑)  สําเนาใบอนุญาตมีไวครอบครอง  หรือใช  ซ่ึงวัสดุพลอยได   ของผูขออนุญาต 

    (๒)  สําเนาเอกสารการสั่งซ้ือหรือสัญญาซ้ือขาย  ซึ่งวัสดุพลอยได 

    (๓)   สําเนาเอกสารกํากับวัสดุพลอยได  (Source certificate)   

    (๔)   สําเนาเอกสารใบรับรองการออกแบบหีบหอ (Certificate for package design)  เฉพาะหีบหอแบบ  B(U) , แบบ  
B(M), และแบบ  C 

    (๕)   สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารยืนยัน  หรือบันทึกขอตกลง  การมีไวครอบครองหรือใช  หรือนําเขา  ซึ่งวัสดุพลอยได
จากประเทศปลายทาง  เฉพาะกรณีขอนุญาต  นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร  ซึ่งวัสดุพลอยได 

    (๖)   สําเนาเอกสารรับรองความปลอดภัยทางรังสีสําหรับการขนสง  เฉพาะกรณีขออนุญาต นําหรือสงออกนอก
ราชอาณาจักร  ซึ่งวัสดุพลอยได 

    (๗)   เอกสารแสดงปริมาณของวัสดุพลอยไดท่ีมีไวในครอบครอง ณ ปจจุบัน  วามีการเพิ่มหรือลดลงหรือคงเหลือเทาใด 

    (๘)   รายละเอียดแผนผังเสนทางการขนสงภายในประเทศ  ผูควบคุมการขนสง  และรายละเอียดพาหนะขนสง 

    (๙)   อื่นๆ    (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………....................………. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีใหเปนจริง  และจะปฏิบัติตามวิธกีารท่ีไดนาํเสนอไวทุกประการ 
 

ลายมือช่ือผูขออนุญาต   ............................................................................ 
       (                                ) 
 
 

     ลายมือช่ือผูขออนุญาต ................................................................................
        (                                ) 
หมายเหตุ 
๑.เอกสารประกอบคาํขออนุญาตทุกฉบับตองลงช่ือรับรองสาํเนาถูกตองพรอมวันที่โดยผูขออนุญาตหรือผูรับมอบ
อาํนาจ พรอมประทับตราประจาํหนวยงาน  
๒.โปรดใสเคร่ืองหมาย / ลงในชอง  หนาขอความท่ีตองการ  หนาขอ ๑๒ 
๓. * หมายถึงใหระบุเหตุผลการนาํหรือสงออกนอกราชอาณาจักร เชน การสงคืน การสงออกช่ัวคราว หรืออื่นๆ 



 
        ตาราง ๔.๑ ขอมูล (เฉพาะที่ระบุได)  ของวสัดุพลอยไดชนิดปดผนึก(Sealed Source) ทั้งหมดที่ขออนุญาต                           
 

ลําดับ 
ทะเบียน
อางอิง 

*รหัส
ประเภท
การใชงาน  

รายละเอียดวัสดุพลอยได     
ภาชนะบรรจ ุ /  

เครื่องมือ  / เครื่องจักร 
ชื่อหอง /
สถานที่เก็บ
ติดตั้งหรือใช

งาน 

ธาตุ- 
เลข
มวล 

รุน /
รหัสสินคา 

ผูผลิต 

หมายเลข
วัสดุ  

(Serial 
 number) 

กัมมันตภาพ 
หรือน้ําหนัก 

(Bq, Ci, Kg, Lb) ผูผลิต 
รุน /

รหัสสินคา 
หมายเลข 

ความจุ
กัมมันตภาพ 
หรือน้ําหนัก 

สูงสุด 
(Bq, Ci,  
Kg, Lb) 

ปริมาณ 
ณ 
วันที่ 

จํานวน 

                             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได) 

๕ 



 ๖

            ตาราง ๔.๒ ขอมูล (เฉพาะที่ระบุได)  ของวสัดุพลอยไดชนิดไมปดผนึก(Unsealed Source) ทั้งหมดที่ขออนุญาต 
 

ลําดับ 
ทะเบียน
อางอิง 

*รหัสประเภท
การใชงาน 

รายละเอียดวัสดุพลอยได     

ชื่อหอง /สถานที่เก็บ  
ติดตั้ง  หรือ  ใชงาน ธาตุ- 

เลขมวล 
รุน /

รหัสสินคา 
ผูผลิต 

กัมมันตภาพ  
หรือ น้ําหนัก 

(Bq, Ci, Kg, Lb) 

สมบัติทางกายภาพ 
1.ของแข็ง 
2.ของเหลว 

3.กาช 

                 

         

         

                 

                 

         

         

         

         

                 

(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได 
 



 

 
 
     คําอธิบาย    การกรอกขอมูลในตารางท่ี ๔.๑ ขอมูล(เฉพาะที่ระบุได)  ของวัสดุพลอยไดชนิดปดผนึก (Sealed Source) ทั้งหมดท่ีขอ   
     อนุญาต 
 

1. ลําดับ ใหระบุหมายเลขลําดับวัสดุพลอยไดท่ียื่นคําขอ 
2. ทะเบียนอางอิง ใหระบุหมายเลข ID number (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก) 
3. รหัสประเภทการใชงาน ใหระบุหมายเลข 2 หลัก ตามท่ีตรงกับการใชงานจริง 

01   Sr-90 Eye Applicator                02   Teletherapy          03    Manual Brachy Therapy 
04   Remote Brachy Therapy               05   Gamma Irradiator     06   Research   
07   Level Gauges                               08  Thickness Gauges      09   Moisture Gaues 
10   Density  Gauges                            11  Coal Logging           12   Oil Well Logging 

13   Gamma Radiography               18  Container / Shielding         20   Lightning Preventor 
23  Standard/Calibration Source         24  Electrostatic Eliminator      25  Element Analytical 
26  Smoke Detector          27  อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................. 

4.  รายละเอียดวัสดุพลอยได  
      4.1. ธาตุ-เลขมวล ใหระบุชื่อเต็มของธาตุหรือสัญลักษณ พรอมเลขมวลเชน   Co-60, Am-241, I-125, Cs-137,   Kr-

85, Ir-192, Sr-90  เปนตน 
      4.2. รุนหรือรหัสสินคา ใหระบุรุนหรือรหัสสินคาตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) 
      4.3.  ผูผลิต ใหระบุชื่อผูผลิตวัสดุกัมมันตรังสีตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate)หรือ ตาม

ปายติดกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Name Plate) 
      4.4.  หมายเลขวัสดุ ใหระบุหมายเลขหรือรหัสวัสดุกัมมันตรังสีตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี (Source Certificate)

หรือ ตามปายติดกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Name Plate) 
      4.5.  กัมมันตภาพหรือน้ําหนัก 
(Bq,Ci,Kg,Lb) 

ใหระบุกัมมันตภาพหรือน้ําหนัก พรอมหนวย (Bq , Ci , kg , lb )พรอมระบุวัน/เดือน/ป ตาม
เอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) หรือ ตามปายติดกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source 
Name Plate) 

5.  ภาชนะบรรจุ / เครื่องมือ / เคร่ืองจักร  
      5.1. ผูผลิต ใหระบุชื่อผูผลิตภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักรนั้นๆ   
      5.2. รุนหรือรหัสสินคา ใหระบุรุนหรือรหัสภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักรนั้นๆ   
      5.3.  หมายเลข ใหระบุหมายเลขหรือรหัสภาชนะบรรจุ/เคร่ืองมือ/เครื่องจักรนั้นๆ   
      5.4.  ความจุกัมมันตภาพหรือน้ําหนัก 
(Bq,Ci,Kg,Lb) 

ใหระบุความจุกัมมันตภาพหรือน้ําหนัก  พรอมหนวย (Bq , Ci , kg , lb )ของภาชนะบรรจุ/
เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร 

6. ชื่อหอง/สถานท่ีเก็บติดต้ังหรือใชงาน ใหระบุชื่อหอง/สถานท่ีเก็บติดตั้งหรือใชงาน 
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 ๘ 
  

       คําอธิบาย    การกรอกขอมูลในตารางที่ ๔.๒ ขอมูล(เฉพาะที่ระบุได)  ของวัสดุพลอยไดชนิดไมปดผนึก (Unsealed Source) 
      ทั้งหมดที่ขออนุญาต 
 

1. ลําดับ ใหระบุหมายเลขลําดับวัสดุพลอยไดท่ีย่ืนคําขอ 
2. ทะเบียนอางอิง ใหระบุหมายเลข ID number (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 
3. รหัสประเภทการใชงาน ใหระบุหมายเลข 2 หลัก ตามท่ีตรงกับการใชงานจริง 

16    Reseach  17    รังสีรักษา               19    รังสีวินิจฉัย  
22    Leakage Testing 23    Standard Source          27  อื่นๆ โปรดระบุ......................... 

4.  รายละเอียดวัสดุพลอยได  
      4.1. ธาตุ-เลขมวล ใหระบุชื่อเต็มของธาตุหรือสัญลักษณ พรอมเลขมวลเชน   Co-60, Am-241, I-125, Cs-137,   Kr-

85, Ir-192, Sr-90  เปนตน 
      4.2. รุนหรือรหัสสินคา ใหระบุรุนหรือรหัสสินคาตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) 
      4.3.  ผูผลิต ใหระบุชื่อผูผลิตวัสดุกัมมันตรังสีตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) 
      4.4.  หมายเลขวัสดุ ใหระบุหมายเลขหรือรหัสวัสดุกัมมันตรังสีตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี (Source 

Certificate) 
      4.5.  กัมมันตภาพสูงสุดหรือ
น้ําหนัก (Bq,Ci,Kg,Lb) 

ใหระบุกัมมันตภาพหรือน้ําหนัก พรอมหนวย (Bq , Ci , kg , lb )พรอมระบุวัน/เดือน/ป ตาม
เอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate)  

5.  สมบัติทางกายภาพ ใหระบุสมบัติทางกายภาพของวัสดุกัมมันตรังสีท่ียื่นขออนุญาต  เปน ของแข็ง ของเหลว หรือ 
กาซ 

6. ชื่อหอง/สถานท่ีเก็บติดต้ังหรือใช
งาน 

ใหระบุชื่อหอง/สถานท่ีเก็บติดต้ังหรือใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      แบบ ปส.๓ข 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                        
        
 
 
 วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……...… 

๑.   ชื่อผูขออนุญาต          
                     (๑)  บุคคลธรรมดา   
ขาพเจา ชื่อ.....................................................................................................................  ตําแหนง  .............................................................
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ...............     เลขประจําตัวประชาชน   
                                                                                      .. บานเลขท่ี……….....……หมูที่..….ตรอกซอย….........................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด………….……..……. 
รหัสไปรษณีย....                                 ... เลขหมายโทรศัพท…...……......................……เลขหมายโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 

 

 (๒)  นิติบุคคล     
ชื่อหนวยงาน.....................................................................................  จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนท่ี.............................. 
ชื่อสถานที่ทําการ(ท่ีติดตอได ณ ปจจุบัน) ……………………………………………………………………….…....................………. 
ท่ีตั้งเลขท่ี………..........……หมูท่ี……............…….ตรอก/ซอย…................…............……….. ถนน……......................……………… 
ตําบล/แขวง…………............………..…อําเภอ/เขต………………………………....จังหวัด……………..............……….……………
รหัสไปรษณีย....                                 ... หมายเลขโทรศัพท…...……......................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................……โดยมี(ผูมีอํานาจขอรับใบอนุญาต)  

(๒.๑)  ชื่อ.........................................................................................  ตําแหนง  ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ...............     เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                      .. บานเลขท่ี……….....……หมูที่..…....ตรอกซอย….......................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด………….……..……. 
รหัสไปรษณีย....                                 ... หมายเลขโทรศัพท…...……......................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 

 (๒.๒)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง  .......................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาติ..........…......  เกิดวันท่ี ................... เดือน..........................พ.ศ...............     เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                      .. บานเลขท่ี……….....……หมูที่..…....ตรอกซอย….......................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด………….……..……. 
รหัสไปรษณีย....                                 ... หมายเลขโทรศัพท…...……......................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................…… 
 

(กรณีมากกวา 2 คน ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
 

คําขออนุญาต 
นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร  นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร   

ซ่ึงวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง 
 

 เลขที่รับ…………………………..    
   วันท่ี…………................………… 

    รหัสหนวยงาน…………………..     
    ผูรับคําขอ……………………….. 

 (สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก)    

             

     

     

             

     

             

     



 ๒ 
 ๒. ขออนุญาตเพื่อ (โปรดเลือกอยางใดอยางหนึ่ง) 
 [    ]  นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร        ซึ่งวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง  

[    ]  นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร*       ซ่ึงวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง 
          เพื่อ...................................................................................................................................................................... 

๓. วัตถุประสงค [    ]  เชื้อเพลิงนิวเคลียร    [    ]  ศึกษาวิจัย [    ]  เครื่องกําบังรังสีทาง     การแพทย     อุตสาหกรรม
  [    ]  พัฒนาวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง [    ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................ 
 [    ]    มี        ใบอนุญาตผลิต  มีไวครอบครอง หรือใช ซึ่งวัสดุนิวเคลียร  เลขท่ี.............................. หมดอายุวันท่ี ..................... 
 [    ]   ไมมี    และพรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดย่ืนแบบคําขออนุญาตผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช  ซึ่งวัสดุนิวเคลียร   
มาพรอมกันนี้แลว   เมื่อวันท่ี................................................ 
๔.  ขออนุญาตวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง ประเภท (รหัส 01-08 และ 10-14 ใหใชตารางที่ ๔.๑ หนา ๖, รหัส 09 ใหใชตารางท่ี 
๔.๒ หนา ๗) 
 ๔.๑ [    ]  วัสดุนิวเคลียรพิเศษ  โปรดระบุ 

 01  พลูโตเนียมหรือสารประกอบของพลูโตเนียม 
 02  ยูเรเนียม 233 หรือสารประกอบของยูเรเนียม 233 ซึ่งมีความเขมขนสูงกวาท่ีมีตามธรรมชาติ 
 03  ยูเรเนียม 235 หรือสารประกอบของยูเรเนียม 235 ซึ่งมีความเขมขนสูงกวาท่ีมีตามธรรมชาติ 
 04  วัสดุใดๆ ท่ีมีวัสดุตามขอ 01, 02 หรือ 03 อยางหนึ่งหรือหลายอยางผสมกัน   

 ๔.๒ [    ]  วัสดุตนกําลังซึ่งพนสภาพท่ีเปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี  โปรดระบุ 
 05  ยูเรเนียม  06  สารประกอบของยูเรเนียม 
 07  ธอเรียม  08  สารประกอบของธอเรียม 
 09 ยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ  

 ๔.๓ [    ]  วัสดุตนกําลัง โปรดระบุ 
 10  ยูเรเนียมหรือสารประกอบของยูเรเนียม  
 11  ธอเรียมหรือสารประกอบของธอเรียม 
 12  แรหรือสินแรแรหรือสินแรยูเรเนียมออกไซด (U3O8) ในหัวแร (Concentrates) ต้ังแตรอยละ ๑๕ ข้ึนไป 
 13  แรหรือสินแรธอเรียมออกไซด (ThO2) ในหัวแร (Concentrates) ต้ังแตรอยละ ๑๕ ขึ้นไป 
 14  แรหรือสินแรยูเรเนียมออกไซด (U3O8) และธอเรียมออกไซด (ThO2) ในหัวแร (Concentrates)  รวมกัน 

       ตั้งแตรอยละ ๑๕ ขึ้นไป  
๕.  ผูแทนจําหนายที่ไดรับมอบหมายใหนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 
ชื่อ….........……..………….…………………………..........…….. ตําแหนง…….......................……………....…….............………  
อายุ….....…........…ป         สัญชาติ..................…..   เลขประจําตัวประชาชน                                                                                          
บานเลขท่ี….............. หมูท่ี............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ตําบล/แขวง…………..............…..…
อําเภอ/เขต………..……..............จังหวัด….............…….........……รหัสไปรษณีย                                      
หมายเลขโทรศัพท….........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส……..........….......................
สถานท่ีทําการชื่อ.....……..………….…………………………..........…… .....……..………….…………………………...........……....   
เลขท่ี…..................... หมูท่ี............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ตําบล/แขวง………..…............…..… 
อําเภอ/เขต…………....…...…....จังหวัด………...............................รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศัพท….........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส……..........…....................... 

ลายมือชื่อผูแทนจําหนาย.………….....................…………………...……… 

       

             

     



 ๓ 
 ๖.  ผูดําเนินการตามพิธีศุลกากร 
ชื่อ….........……..………….…………………………..........…….. ตําแหนง…….......................……………....…….............………  
อายุ….....…........…ป         สัญชาติ..................…..   เลขประจําตัวประชาชน                                                                                          
บานเลขท่ี….............. หมูท่ี............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ตําบล/แขวง…………..............…..…
อําเภอ/เขต………..……..............จังหวัด….............…….........……รหัสไปรษณีย                                      
หมายเลขโทรศัพท….........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส……..........….......................
สถานท่ีทําการชื่อ.....……..………….…………………………..........…… .....……..………….…………………………...........……....   
เลขท่ี…..................... หมูท่ี............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ตําบล/แขวง………..…............…..… 
อําเภอ/เขต…………....…...…....จังหวัด………...............................รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศัพท….........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส……..........…....................... 

ลายมือชื่อผูดําเนินการตามพิธีศุลกากร.................…………………...……… 
๗.  ผูรับปลายทาง  กรณีนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซ่ึงวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง 
  

ชื่อ….........……..………….…………………………....…….. ตั้งอยูเลขท่ี…..…….......…ถนน…………........................…………...… 
..................…………………..…เมือง / รัฐ................….........……………………ประเทศ........………................…………..…..........… 
หมายเลขโทรศัพท…...…........................…หมายเลขโทรสาร.................…..…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…............…..…......…… 
 

๘.  พาหนะสําหรับการขนสงวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง 
  [    ]   ทางเคร่ืองบิน     [    ]   ทางเรือ   [    ]   ทางรถยนต     [    ]   ทางรถไฟ   [    ]   อื่น ๆ .................................................... 
 

๙.  การบรรจุหีบหอของวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง 
 ลักษณะและขนาดของหีบหอ....................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 ชนิดหีบหอ [    ]   แบบ Excepted   [    ]    แบบ IP-1 [    ]    แบบ  IP-2      [    ]    แบบ IP-3 

[    ]   แบบ A    [    ]   แบบ B(U)    [    ]   แบบ B(M)         [    ]   แบบ C 
[    ]   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................... 

 หมายเลขสหประชาชาติ  (UN number) ………………………………………………………………………………………. 
     
๑๐. สถานท่ีเก็บรักษาวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง ที่นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร  ขณะรอดําเนินการนําสงผูขออนุญาตมีไว
ครอบครองหรือใช 
สถานท่ีต้ัง เลขท่ี……….......……หมูท่ี……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................
ตําบล/แขวง…………........….......…อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศัพท…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…...….....................…........... 
 

๑๑. สถานท่ีเก็บรักษาวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังหรือวัสดุตนกําลัง ขณะรอดําเนินการนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 
สถานท่ีต้ัง เลขท่ี……….......……หมูท่ี……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................
ตําบล/แขวง…………........….......…อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศัพท…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…...….....................…........... 
 
 
 
 

     

     

       

             

     



 ๔ 
 ๑๒. พรอมกับคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวยดังนี้ 

กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหซ่ึงมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก  (กรณี
เปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนาพาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

    (๒)  หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ 
บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

 

กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทสวนราชการหรือรฐัวิสาหกิจหรือองคการมหาชน) 
  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานหรือเจาหนาที่

ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
หมายเหตุ  หนังสือมอบอํานาจของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมตองติดอากรแสตมปตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร 
 

กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เชน  หางหุนสวนจํากัด   บริษัทจํากัด  เปนตน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรณีเปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนา
พาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหของท้ังผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ   และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ 
บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

 (๓) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  หรือสําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณฑสนธิ   และหนังสือ
รับรองจากกระทรวงพาณิชย 

 

เอกสารและหลักฐานตางๆ ดังตอไปนี้ 

     (๑)  สําเนาใบอนุญาตมีไวครอบครอง  หรือใช  ซ่ึงวัสดุนิวเคลียร   ของผูขออนุญาต 

    (๒)  สําเนาเอกสารการสั่งซ้ือหรือสัญญาซ้ือขาย  ซึ่งวัสดุนิวเคลียรหรือวสัดุตนกําลัง 

    (๓)   สําเนาเอกสารกํากับวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง  (Certificate)   

    (๔)   สําเนาเอกสารใบรับรองการออกแบบหีบหอ (Certificate of package design)  เฉพาะหีบหอแบบ  B(U) , แบบ  
B(M), และแบบ  C 

    (๕)   สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารยืนยัน หรือบันทึกขอตกลง การมีไวครอบครองหรือใช หรือนําเขา ซึ่งวัสดุนิวเคลียร
หรือวัสดุตนกําลังจากประเทศปลายทาง  เฉพาะกรณีขออนุญาต นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง 

    (๖)   สําเนาเอกสารรับรองความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีสําหรับการขนสง  เฉพาะกรณีขออนุญาต นําหรือสงออก
นอกราชอาณาจักร  ซึ่งวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง 

    (๗)   เอกสารแสดงปริมาณของวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังท่ีมีไวในครอบครอง ณ ปจจุบัน  วามีการเพ่ิมหรือลดลง
หรือคงเหลือเทาใด 

    (๘)  รายละเอียดแผนผังเสนทางการขนสงภายในประเทศ  ผูควบคุมการขนสง  และรายละเอียดพาหนะขนสง 

    (๙)   อื่นๆ    (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………....................………. 
.................................................................................................................................................................................................................. 



 ๕ 

 
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีใหเปนจริง  และจะปฏิบัติตามวิธกีารท่ีไดนาํเสนอไวทุกประการ 
 

 

ลายมือช่ือผูขออนุญาต   ............................................................................ 
       (                                ) 
 
     ลายมือช่ือผูขออนุญาต ................................................................................ 
        (                                ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ 
๑.เอกสารประกอบคาํขออนุญาตทุกฉบับตองลงช่ือรับรองสาํเนาถูกตองพรอมวันที่โดยผูขออนุญาตหรอืผูรับมอบ
อาํนาจ พรอมประทับตราประจําหนวยงาน  
๒.โปรดใสเคร่ืองหมาย / ลงในชอง  หนาขอความท่ีตองการ  หนาขอ ๑๒ 
๓. โปรดกรอกขอมูลในตารางที่ ๔.๑ สาํหรับวัสดนุิวเคลียรหรือวสัดตุนกาํลังทกุประเภท ยกเวนยูเรเนียมเสื่อม
สมรรถนะ (รหัสวัสดุ 09)ใหกรอกขอมูลในตารางที่ ๔.๒ 
๔. * หมายถึงใหระบุเหตุผลการนาํหรือสงออกนอกราชอาณาจักร เชน การสงคืน การสงออกช่ัวคราว หรืออื่นๆ 
 
 
 



 ๖

 ตาราง ๔.๑ ขอมูล (เฉพาะท่ีระบไุด) รายการแสดงบัญชีวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังท้ังหมดทีข่ออนุญาต  
 

รายการแสดงบัญชีวสัดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง 

ชื่อสถานปฏบิตัิการ1..……....................……………….... 
รหสับริเวณตรวจนับ(MBA)2……....................………… 

วันที่  (ป/เดอืน/วัน) ………………… 
รายงานเลขที…่…………………….. 

หนาที…่…..…………ใน ……………..หนา ลงนาม: 
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(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได) 

 
                   

 



 
ตาราง ๔.๒ ขอมูล (เฉพาะที่ระบุได) ของยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะทัง้หมดที่ขออนุญาต  
 

ชื่อสถานปฏิบัติการ1...................................................... 
รหัสหนวยงาน2...................................................      

 

ลําดับ3 การใชประโยชน4 สถานที่ใชงาน5 น้ําหนัก 
(Kg)6 

รุน / หมายเลขวัสดุ 
(Model/Serial No.)7 

บริษัทผูผลิต8 บริษัทผูแทนจําหนาย9 อายุการใช
งาน (ป)10 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได) 

๗ 



 

     ๘ 

 คําอธิบายในการกรอกขอมูลตาราง ๔.๑ รายการแสดงบัญชีวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังท้ังหมดที่ขออนุญาต 

1.  ชื่อสถานปฏิบัติการ ชื่อของสถานปฏิบัติการหรือหนวยงานท่ีขออนุญาต 

2.  รหัสบริเวณตรวจนับ(MBA) 
ระบุรหัสบริเวณตรวจนับ  ท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติหรือทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
กําหนดให 

3.  หมายเลขลําดับ ลงหมายเลขลําดับตามจํานวนวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง 

4.  CONTINUATION 
ระบุ C ในกรณีท่ีหมายเลข Batch ของวัสดุนี้มีขอมูลวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังมากกวา 1 ประเภท 
หรือ มีรายการมากกวา 1 บรรทัด 

5.  รหัสตําแหนง ระบุรหัสจุดท่ีวัด ไดรับหรือขนยายวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง  (KMP code)  
6.  ชื่อ/ หมายเลข Batch ระบุชื่อและ/หรือ หมายเลข Batch ของวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง 
7.  จํานวนในรุน ระบุจํานวนในรุนของวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังนั้น 

8.  รายละเอียดวัสดุ 
ระบุรหัส 4 ตัว ของรายละเอียดวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังที่ขออนุญาต ตามใบรับรอง (Certificate) 
ไดแก Physical form, Chemical form, Containment, Irradiation status and quality 

9.  ประเภทวัสดุ  

ระบุรหัสตัวอักษรตามรหัสวัสดุท่ีขออนุญาต 
P  (รหัสวัสดุ 01) สําหรับ พลูโตเนียมหรือสารประกอบของพลูโตเนียม  
E  (รหัสวัสดุ 02,03) สําหรับ ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ยูเรเนียมหรือสารประกอบของยูเรเนียม   233 
และ/หรือ 235 ท่ีมีความเขมขนสูงกวาท่ีมีตามธรรมชาติ  

U  (รหัสวัสดุ 05,06) สําหรับยูเรเนียม หรือสารประกอบของยูเรเนียม  
N  (รหัสวัสดุ 05,06,10,12) สําหรับยูเรเนียมธรรมชาติ 
T  (รหัสวัสดุ 07,08,11,13) สําหรับธอเรียม หรือสารประกอบของธอเรียม 
D  (รหัสวัสดุ 09) สําหรับยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ 
รหัสวัสดุ 04 และ 14 แยกระบุตัวอักษรตามแตละชนิดของไอโซโทปท่ีผสมกัน 

10.  น้ําหนักของวัสดุ ระบุปริมาณของวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังโดยน้ําหนักในหนวยกิโลกรัมหรือกรัม 

11.  หนวย กิโลกรัม/กรัม 

ระบุหนวยน้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร ดังนี้ หรือตามท่ีกําหนดในใบรับรอง (Certificate) 
กรัม สําหรับ พลูโตเนียม ยูเรเนียมหรือสารประกอบของยูเรเนียม ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ   
ยูเรเนียมที่มีไอโซโทป 233 และ/หรือ 235  
กิโลกรัม สําหรับ ธอเรียมหรือสารประกอบของธอเรียม ยูเรเนียมธรรมชาติ ยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ  

12.  น้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร
พิเศษเฉพาะยูเรเนียม (กรัม) 

ระบุปริมาณของยูเรเนียม 235 หรือ 233 โดยน้ําหนักในหนวยกรัม 

13.  รหัสไอโซโทป 
G  หมายถึง วัสดุนิวเคลียรพิเศษท่ีประกอบดวยยูเรเนียม 235 เทานั้น 
J  หมายถึง  วัสดุนิวเคลียรพิเศษท่ีประกอบดวยยูเรเนียม 235 และ 233 
K  หมายถึง วัสดุนิวเคลียรพิเศษท่ีประกอบดวยยูเรเนียม 233 เทานั้น 

14.  MEASURE. BASIS 

M หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดท่ีบริเวณตรวจนับและรหัสตําแหนงที่ระบุ 
N  หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดท่ีบริเวณตรวจนับอ่ืน 
T  หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดกอนหนานี้ที่บริเวณตรวจนับเดียวกัน และรายงานขอมูลสําหรับ

บริเวณตรวจนับนั้นโดยไมไดทําการวัดซ้ํา 
L หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดกอนหนานี้ท่ีบริเวณตรวจนับอื่น และรายงานขอมูลสําหรับบริเวณ

ตรวจนับปจจุบันโดยไมไดทําการวัดซ้ํา 

15.  CONCISE NOTE ระบุ X ในกรณีท่ีมีเอกสารแนบมา 



 ๙ 

 
   
  คําอธิบายในการกรอกขอมูลตาราง ๕.๒ รายละเอียดของยูเรเนียมเส่ือมสมรรถนะทั้งหมดที่ขออนุญาต 

 

1.  ชื่อหนวยงาน ชื่อของสถานปฏิบัติการหรอืหนวยงานท่ีขออนุญาต 
2.  รหัสหนวยงาน รหัสหนวยงาน (ไมตองระบุ ในกรณีท่ีขออนุญาตคร้ังแรก) 
3.  ลําดับท่ี  ลงหมายเลขลําดับตามจํานวนวัสดุยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ 
4.  การใชประโยชน ระบุการใชประโยชน 

5. สถานท่ีใชงาน                          
ระบุพ้ืนที่ ชื่อหอง/สถานที่ติดต้ังหรือใชงานภายในหนวยงานพรอมแนบแผนผังแสดงตําแหนง
พื้นท่ี กรณีนําไปใชในงานภาคสนามใหระบุเปนสถานที่เก็บ 

6.  น้ําหนัก (Kg) ระบุปริมาณของยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะโดยน้ําหนักในหนวยกิโลกรัม 
7.  รุน / หมายเลขวัสดุ 

(Model/Serial number) 
ระบุรุนเคร่ืองมือ และหมายเลขวัสดุของยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ  

8.  บริษัทผูผลิต 
ระบุชื่อ-ท่ีอยูของบริษัทผูผลิต  พรอมแนบรายละเอียดชื่อผูติดตอ  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท – 
โทรสาร – จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

9.  บริษัทผูแทนจําหนาย 
ระบุชื่อ-ท่ีอยูของบริษัทผูแทนจําหนาย พรอมแนบรายละเอียดชื่อผูติดตอ  ท่ีอยู  หมายเลข
โทรศัพท – โทรสาร – จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

10.  อายุการใชงาน (ป) 
ระบุอายุการใชงานของยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะนัน้ ตามคําแนะนําของผูผลิต (ซึ่งปรากฏใน
เอกสารคูมือ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



                     

    ป.ส. ๐๑ม 
   

          
 

   หนังสือมอบอํานาจ 
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                         วนัที่..........เดือน..................... พุทธศักราช.............. 
   ขาพเจา................................................................................................................................. 
    อยูบานเลขที่.........................ถนน.................................ซอย..............................ใกลเคียง............................... 
    แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ............................จังหวดั............................โทร............................ 
                   ขอมอบอํานาจให.................................................................................................................                                 
   อยูบานเลขที.่........................ถนน................................ ซอย...….…..................ใกลเคยีง............................... 
   แขวง/ตําบล............................ เขต/อําเภอ............................จังหวดั............................โทร.............................. 

เปนผูแทนขาพเจาในการดําเนินการขอรับใบอนุญาต.........................................................  
    ………………………………………………………………………………….โดยใหมอํีานาจยืน่แบบคําขอ           

ใบอนุญาต  รับใบอนุญาต  ลงลายมือช่ือในเอกสารที่เกีย่วของในการขอรับใบอนุญาต  ตลอดจนดาํเนินการอื่นใด            
อันเกี่ยวของในการขอรับใบอนุญาต   และสามารถมอบอํานาจแตงตั้งตวัแทนชวงในการดําเนินการเหลานี้ดวย 

การใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจขางตน   
  ขาพเจายินยอมผูกพันเสมือนขาพเจากระทําดวยตนเองทุกประการ เพื่อเปนพยานหลักฐานจึงไดลงลายมือช่ือไว 
  ตอหนาพยาน 

ลงชื่อ………………………………………….…ผูมอบอํานาจ 
                                                            (                                                                 ) 

ลงชื่อ…. .…… .….………………………………ผูรับมอบอํานาจ 

                                           (                                                                ) 

ลงชื่อ…………………………………………….พยาน 

                                           (                                                                ) 

ลงชื่อ…………………………………………….พยาน 

                                            (                                                                ) 
 

  หมายเหตุ   ๑.ในกรณีผูมอบอํานาจเปนนิติบุคคลที่ตองมีผูทําการแทนมากกวาหนึ่งคนลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญจึงจะ 

  มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้น  นิติบุคคลอาจมอบอํานาจใหผูทําการแทนคนหนึ่งคนใดดําเนินการขอรับใบอนุญาตตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไข  วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ  วัสดุตนกําลัง 
วัสดุพลอยได  หรือพลังงานปรมาณู  พ.ศ. ๒๕๕๐   

            ๒.ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลตามมาตรา  ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากรจะไดรับยกเวนคาอากรแสตมป 

อากร 
แสตมป 

 




