ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๓)(๔) และมาตรา ๙(๓)(๔) แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และข้อ ๓๕ ของกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการ
ดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง วัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรี ภ าพของบุ ค คล ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงาน
แสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ การรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครองตามข้อ ๓๕ วรรคหนึ่งและ
วรรคสองให้ใช้แบบรายงาน สร ๑ ตามท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ ต้องทํารายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ใน
ครอบครองโดยยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้เข้าครอบครองวัสดุพลอยได้นั้น
หลังจากนั้นให้จัดส่ง รายงานแสดงปริมาณวัสดุพลอยได้ที่มี ไว้ในครอบครองต่ อคณะกรรมการ โดยให้ยื่นต่อพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ตามกําหนดระยะเวลาดังนี้
(๑) ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ที่มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี ให้รายงานทุก ๖๐ วัน
(๒) ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ที่มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี ให้รายงานทุก ๙๐ วัน
(๓) ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ที่มีอายุใบอนุญาต ๓ ปี ให้รายงานทุก ๑๒๐ วัน
(๔) ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ที่มีอายุใบอนุญาต ๔ และ ๕ ปี ให้รายงานทุก ๑๘๐ วัน

๒
ข้อ ๕ ให้จัดทํารายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้แยกตามใบอนุญาต และเรียงลําดับรายการ
วัสดุพลอยได้ตามใบอนุญาต

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓

เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

สร ๑
แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง
ตามกฎกระทรวงกําหนดเงือ่ นไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง วัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
วันที่..............................................
๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ …………………..............................................………………………..........................................................................................................................................
ที่ตั้งเลขที่ ....................หมู่..................... ตรอก/ซอย ...........................................ถนน .................................................แขวง/ตําบล ................................................................
เขต/อําเภอ .......................... จังหวัด ...........................รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ ................................... โทรสาร .............................. E-mail ..........................
๒. รหัสหน่วยงานเลขที่ .................................................................. แบบรายงาน สร ๑ ตามใบอนุญาต เลขที่.......................................................................................................
๓. ขอรายงานปริมาณวัสดุพลอยได้มีไว้ในครอบครอง ดังนี้
ข้อมูลของวัสดุพลอยได้ชนิดปิดผนึก(Sealed Source)
รายละเอียดวัสดุพลอยได้

ลําดับ

ทะเบียน
อ้างอิง

ธาตุเลขมวล

ผู้ผลิต

รุ่น/รหัส
สินค้า

ภาชนะบรรจุ / เครื่องมือ / เครื่องจักร
กัมมันตภาพ
หรือน้ําหนัก
(Bq, Ci, kg, lb)

หมาย
เลข

ปริมาณ

ณ วันที่

ผู้ผลิต

รุ่น /รหัส
สินค้า

จํานวน

หมาย
เลข

สถานภาพวัสดุฯ
ชื่อห้อง /
สถานที่เก็บ
ติดตั้ง
หรือใช้งาน

ความจุกัมมันตภาพ
หรือน้ําหนักสูงสุด
(Bq, Ci, kg, lb)

พบ

ไม่พบ

เหตุแห่งการ
เพิ่มขึ้น
หรือลดลง

ข้อมูลของวัสดุพลอยได้ชนิดไม่ปิดผนึก(Unsealed Source)
รายละเอียดวัสดุพลอยได้
ลําดับ

ทะเบียน
อ้างอิง

ธาตุเลขมวล

ผู้ผลิต

รุ่น /รหัส
สินค้า

สมบัติทางกายภาพ
๑.ของแข็ง
๒.ของเหลว
๓.ก๊าช

กัมมันตภาพสูงสุด
หรือ น้ําหนัก
(Bq, Ci, kg, lb)
ตามที่ได้รับอนุญาต

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
หมายเหตุ กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้

สถานภาพวัสดุฯ
กัมมันตภาพ
หรือ น้ําหนัก
(Bq, Ci, kg, lb)
ที่รายงานครั้งก่อน

กัมมันตภาพ
หรือ น้ําหนัก
(Bq, Ci, kg, lb)
คงเหลือ ณ ปัจจุบัน

ชื่อห้อง /
สถานที่
เก็บติดตั้ง
หรือ
ใช้งาน

พบ

ไม่พบ

สถานที่
เก็บกาก
กัมมันต
รังสี

เหตุแห่ง
การเพิ่มขึ้น
หรือลดลง

(ผู้รับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกีย่ วกับรังสี)
)
(ผู้รับใบอนุญาต)
)

