
แบบ ป.ส. ๑ก 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

๑.   ช่ือผูขออนุญาต          
                     (๑)  บุคคลธรรมดา   
ขาพเจา ชื่อ.....................................................................................................................  ตําแหนง  .............................................................
อายุ.................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขที่……….......……หมูที่...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….........................................................................…… 

 

 (๒)  นิติบุคคล     
ชื่อหนวยงาน.....................................................................................  จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนที่.............................. 
ชื่อสถานที่ทําการ(ที่ติดตอได ณ ปจจุบัน) ……………………………………………………………………….…....................………. 
ที่ตั้งเลขที่………..........……หมูที่……............…….ตรอก/ซอย…................…............……….. ถนน……......................……………… 
ตําบล/แขวง…………............………..…อําเภอ/เขต………………………………....จังหวัด……………..............……….……………
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….........................................................................……โดยมี(ผูมอีาํนาจขอรับใบอนุญาต)  

(๒.๑)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง  ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขที่……….......……หมูที่...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….........................................................................…… 

 (๒.๒)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขที่……….......……หมูที่...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….........................................................................…… 
 

 (กรณีมากกวา 2 คน ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
 

 

คําขออนญุาต 
 

ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชซึ่งวัสดุพลอยได  

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

     รหัสหนวยงาน………………….. 
ผูรับคาํขอ……………………….. 
 (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)    

             

     

     

     

             

     

             



 ๒

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

๓.  ประเภทการใชประโยชน [    ]  การแพทย  [    ]  อุตสาหกรรม      [    ]  ศึกษาวิจัย   
   [    ]  อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................................................................... 
 เปนการขออนุญาต  [    ]  ครั้งแรก  
    [    ]  ขอตออายุใบอนุญาต  (ใบอนุญาตเดิม  เลขที่......................................................) 
 
 

๔. สถานที่  [    ]  ผลิต [    ]  มีไวในครอบครอง [    ]  ใช    ซึ่งวัสดุพลอยได 
สถานที่ตั้ง เลขที…่…….......……หมูที่……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................
ตําบล/แขวง…………........….......…อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศพัท…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเลก็ทรอนิกส…...….....................…........... 
 

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

๖.  ช่ือผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับรังสี    จํานวน…………คน ดังนี้ 
 ๖.๑   เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี (กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
                 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อาย…ุ.....….....…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศพัท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 
 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที ่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหต ุ
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อเจาหนาที่ความปลอดภยัทางรังสี(๑)……………………………...……… 

  

๖.๒   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(ถามี) 
                 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อาย…ุ.....….....…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศพัท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 
 
 
 

     

     

             

     

             



 ๓
(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 

ลําดับที ่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหต ุ
     
     

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

 

๗.  ในกรณีท่ีใชทางการแพทย 
 ชื่อแพทยผูรับผดิชอบ………..………….…………………………ตําแหนง………………………………อาย…ุ…..........…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……........................ 
หมูที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............……....…..
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศพัท….......…............…
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….....................................................................................… 
ชื่อสถานที่ทําการ…...………………………………………………………………………………….…........……….……….............… 
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่………………………………ออกให ณ วันที่……………….............…………............................... 
รายการเกี่ยวกับการฝกอบรมและประสบการณทางการใชรังสีของแพทยผูใช........................…………………......................................... 

                                                        ลายมือชื่อแพทยผูรับผิดชอบ (๑)  …………………….………………………….…..…… 
(กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเตมิได) 
๘.  ผูปฏิบัติงานรังสี   จํานวน................ คน  ดังตอไปนี้ 
 (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อายุ….....…......…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศพัท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที ่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจัดฝกอบรม หมายเหต ุ
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อผูปฏิบตัิงานทางรังสี(๑)……………………….................…………… 

(กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเตมิได) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

     

     

             



 ๔

๙. พรอมกับคาํขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลกัฐานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของมาเพือ่ประกอบการพจิารณาดวยดังนี ้
 กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหซึ่งมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก (กรณี
เปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนาพาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

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

กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานหรือเจาหนาท่ี
ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหของทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอาํนาจ 
หมายเหต ุ หนังสือมอบอํานาจของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมตองติดอากรแสตมปตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร 
 

 กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เชน  หางหุนสวนจํากัด   บริษัทจํากัด  เปนตน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรณีเปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนา
พาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ  (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหของทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอาํนาจ   และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ 
บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

 (๓) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  หรือสําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณฑสนธิ   และหนังสือ
รับรองจากกระทรวงพาณิชย 

เอกสารและหลักฐานตางๆ ดังตอไปน้ี 

  (๑) รายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับการผลิต  มีไวในครอบครอง หรือใช  ซึ่งวัสดุพลอยได  เฉพาะที่ขออนุญาตฯ คร้ังแรก หรือ
กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

    (๑.๑)   สําเนาใบประกาศนียบัตรดานการปองกันอันตรายจากรังสีของผูรับผิดชอบทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี) หรือ
ปริญญาบัตรตามวุฒิท่ีสามารถรับผิดชอบวัสดุพลอยไดนั้น  หรือวุฒิบัตรดานรังสี  พรอมเอกสารสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให 

    (๑.๒)   สําเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทยผูรับผิดชอบในกรณีใชรังสีกับผูปวยโดยตรง 

    (๑.๓)   แผนท่ีตั้งหนวยงาน  แสดงรายละเอียด เลขที่ตั้ง ถนน ตําบล อําเภอ และจังหวัดที่ชัดเจน 

    (๑.๔)   แผนผังอาคาร หอง  และบริเวณขางเคียง  ที่ผลติ ที่ตดิตั้ง  ที่เก็บ  หรือใชงานวัสดุพลอยได  

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

    (๑.๖)   สําเนาคูมือการปฏิบัตงิาน  แสดงรายละเอียดจุดมุงหมาย วิธีการ และขั้นตอนการผลิตหรือการนําวัสดพุลอย
ไดมาใช 

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

    (๑.๘)   สําเนาหลักฐานการครอบครอง หรือใชงานอุปกรณบันทึกรังสีประจําตัวบุคคล 



 ๕

  (๒)  รายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับการผลิต  มีไวในครอบครอง หรือใช  ซึ่งวัสดุพลอยได  เฉพาะที่ขอตออายุใบอนุญาตฯ  

    (๒.๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิมที่เคยไดรับอนุญาตไว 

    (๒.๒)  สําเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี (โดยผูรับผดิชอบดําเนนิการทางเทคนิค
เกี่ยวกับรังสี) แสดงรายละเอียด ผลการตรวจวัดระดับรังสี  การเปรอะเปอนทางรังสี  และการรั่วไหลของวัสดุพลอยได  และสภาพการ
ทํางานของเครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของกับวสัดุพลอยได 

    (๒.๓)  สําเนาเอกสารรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องสํารวจรังสี   

    (๒.๔)  สําเนาผลประเมินการไดรับรังสีของผูปฏิบัตงิานรังสี    ยอนหลัง 12 เดือน    

  (๓)   อื่นๆ    (โปรดระบ)ุ……………………………………………………………………………………. 
 

 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมลูทีใ่หเปนจริง  และจะปฎิบัติตามวิธกีารท่ีไดนําเสนอไวทกุประการ 
 
      ลายมอืชือ่ผูขออนญุาต .................................................................... 
       (                    ) 
 

ลายมอืชือ่ผูขออนญุาต .................................................................... 
       (                ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
๑.เอกสารประกอบคําขออนุญาตทุกฉบับตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองพรอมวันทีโ่ดยผูขออนญุาตหรือผูรับมอบ
อํานาจ พรอมประทับตราประจําหนวยงาน  
๒.โปรดใสเครื่องหมาย / ลงในชอง  หนาขอความที่ตองการ  หนาขอ ๙ 
 



ตาราง ๕.๑ ขอมูล (เฉพาะทีร่ะบไุด)  ของวัสดุพลอยไดชนิดปดผนกึ(Sealed Source) ทั้งหมดที่ขออนุญาต                           
 

ลําดับ 
ทะเบียน
อางอิง 

*รหัส
ประเภท
การใช
งาน  

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

3.ยกเลิกการใช 
4.รอจัดการกาก 
5.กําลังสั่งนําเขา 

ชื่อหอง 
/สถานที่
เก็บ
ติดตั้ง
หรือใช
งาน 

บริษัท 
ผูแทน 
จําหนาย 
(ที่อยู) 

ธาตุ- 
เลข
มวล 

รุน /
รหัสสินคา 

ผูผลิต 

หมายเลข
วัสดุ  

(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 



 ๗

ตาราง ๕.๒ ขอมูล (เฉพาะทีร่ะบุได)  ของวัสดุพลอยไดชนิดไมปดผนกึ(Unsealed Source) ทั้งหมดที่ขออนุญาต 
 

ลําดับ 
ทะเบียน
อางอิง 

*รหัส
ประเภท
การใช
งาน 

รายละเอียดวัสดุพลอยได     สถานภาพวัสดุ 
1.ใชงานปกต ิ
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) 
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คําอธิบาย    การกรอกขอมูลในตารางที่ ๕.๑ ขอมูล(เฉพาะที่ระบุได)  ของวัสดุพลอยไดชนิดปดผนึก (Sealed Source) ทั้งหมดที่ขออนุญาต 
 

1. ลําดับ ใหระบุหมายเลขลําดับวัสดุพลอยไดที่ยื่นคําขอ 
2. ทะเบียนอางอิง ใหระบุหมายเลข ID number (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก) 
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. รุนหรือรหัสสินคา ใหระบุรุนหรือรหัสสินคาตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) 
      4.3.  ผูผลิต ใหระบุช่ือผูผลิตวัสดุกัมมันตรังสีตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate)หรือ 

ตามปายติดกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(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 / เครื่องจักร  
      5.1. ผูผลิต ใหระบุช่ือผูผลิตภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักร 
      5.2. รุนหรือรหัสสินคา ใหระบุรุนหรือรหัสภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักรนั้นๆ  ตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี

(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 ใหระบุสถานภาพวัสดุที่ยื่นคําขออนุญาต  ดังนี้ 
1.ใชงานปกติ          2.เก็บสํารอง         3.ยกเลิกการใช      4.รอจัดการกาก       5.กําลังสั่งนําเขา 

7. ช่ือหอง/สถานที่เก็บติดตั้งหรือใชงาน ใหระบุช่ือหอง/สถานที่เก็บติดตั้งหรือใชงาน 
8. บริษัทผูแทนจําหนาย (ที่อยู) ใหระบุช่ือ-ที่อยูของบริษัทผูแทนจําหนาย 

 
 
 
 
 
 

๘ 



 9 

คําอธิบาย    การกรอกขอมูลในตารางที่ ๕.๒ ขอมูล(เฉพาะที่ระบุได)  ของวัสดุพลอยไดชนิดไมปดผนึก (Unsealed Source) ทั้งหมดที่ขออนุญาต 
 

1. ลําดับ ใหระบุหมายเลขลําดับวัสดุพลอยไดที่ยื่นคําขอ 
2. ทะเบียนอางอิง ใหระบุหมายเลข ID number (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก) 
3. รหัสประเภทการใชงาน ใหระบุหมายเลข 2 หลัก ตามที่ตรงกับการใชงานจริง 

16    Reseach  17    รังสีรักษา               19    รังสีวินิจฉัย  
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. รุนหรือรหัสสินคา ใหระบุรุนหรือรหัสสินคาตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) 
      4.3.  ผูผลิต ใหระบุช่ือผูผลิตวัสดุกัมมันตรังสีตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี(Source Certificate) 
      4.4.  หมายเลขวัสดุ ใหระบุหมายเลขหรือรหัสวัสดุกัมมันตรังสีตามเอกสารกํากับวัสดุกัมมันตรังสี (Source 

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

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

5.  สมบัติทางกายภาพ ใหระบุสมบัติทางกายภาพของวัสดุกัมมันตรังสีที่ยื่นขออนุญาต  เปน ของแข็ง ของเหลว    หรือ 
กาซ 

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

7. ช่ือหอง/สถานที่เก็บติดตั้งหรือใชงาน ใหระบุช่ือหอง/สถานที่เก็บติดตั้งหรือใชงาน 
8. บริษัทผูแทนจําหนาย (ที่อยู) ใหระบุช่ือ-ที่อยูของบริษัทผูแทนจําหนาย 

 
 
 

๙ 


