แบบ ป.ส. ๓ข

คําขออนุญาต

เลขที่รับ…………………………..
วันที่…………................…………
รหัสหนวยงาน…………………..
ผูรับคําขอ………………………..
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
ซึ่งวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง
วันที่………เดือน…………………พ.ศ……...…
๑. ชื่อผูขออนุญาต
 (๑) บุคคลธรรมดา
ขาพเจา ชื่อ..................................................................................................................... ตําแหนง .............................................................
อายุ.................…ป สัญชาติ..........…...... เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ............... เลขประจําตัวประชาชน
.. บานเลขที่……….....……หมูที่..….ตรอกซอย….........................................…..
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด………….……..…….
รหัสไปรษณีย....
... เลขหมายโทรศัพท…...……......................……เลขหมายโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................……
 (๒) นิติบุคคล
ชื่อหนวยงาน..................................................................................... จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนที่..............................
ชื่อสถานที่ทําการ(ที่ติดตอได ณ ปจจุบัน) ……………………………………………………………………….…....................……….
ที่ตั้งเลขที…
่ ……..........……หมูที่……............…….ตรอก/ซอย…................…............……….. ถนน……......................………………
ตําบล/แขวง…………............………..…อําเภอ/เขต………………………………....จังหวัด……………..............……….……………
รหัสไปรษณีย....
... หมายเลขโทรศัพท…...……......................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................……โดยมี(ผูมีอาํ นาจขอรับใบอนุญาต)
(๒.๑) ชื่อ......................................................................................... ตําแหนง ...........................................................
อายุ.................…ป สัญชาติ..........…...... เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ............... เลขประจําตัวประชาชน
.. บานเลขที่……….....……หมูที่..…....ตรอกซอย….......................................…..
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด………….……..…….
รหัสไปรษณีย....
... หมายเลขโทรศัพท…...……......................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................……
(๒.๒) ชื่อ........................................................................................ ตําแหนง ..........................................................
อายุ.................…ป สัญชาติ..........…...... เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ............... เลขประจําตัวประชาชน
.. บานเลขที่……….....……หมูที่..…....ตรอกซอย….......................................…..
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด………….……..…….
รหัสไปรษณีย....
... หมายเลขโทรศัพท…...……......................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส……….........................................................................……
(กรณีมากกวา 2 คน ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได)

๒
๒. ขออนุญาตเพื่อ (โปรดเลือกอยางใดอยางหนึ่ง)
[ ] นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง
[ ] นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร* ซึ่งวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง
เพื่อ......................................................................................................................................................................
๓. วัตถุประสงค [ ] เชื้อเพลิงนิวเคลียร [ ] ศึกษาวิจัย [ ] เครื่องกําบังรังสีทาง { การแพทย { อุตสาหกรรม
[ ] พัฒนาวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง [ ] อื่นๆ โปรดระบุ........................................................
[ ] มี ใบอนุญาตผลิต มีไวครอบครอง หรือใช ซึ่งวัสดุนิวเคลียร เลขที่.............................. หมดอายุวันที่ .....................
[ ] ไมมี และพรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดยื่นแบบคําขออนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง หรือใช ซึ่งวัสดุนิวเคลียร
มาพรอมกันนี้แลว เมื่อวันที่................................................
๔. ขออนุญาตวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง ประเภท (รหัส 01-08 และ 10-14 ใหใชตารางที่ ๔.๑ หนา ๖, รหัส 09 ใหใชตารางที่
๔.๒ หนา ๗)
๔.๑ [ ] วัสดุนิวเคลียรพิเศษ โปรดระบุ
{ 01 พลูโตเนียมหรือสารประกอบของพลูโตเนียม
{ 02 ยูเรเนียม 233 หรือสารประกอบของยูเรเนียม 233 ซึ่งมีความเขมขนสูงกวาที่มีตามธรรมชาติ
{ 03 ยูเรเนียม 235 หรือสารประกอบของยูเรเนียม 235 ซึ่งมีความเขมขนสูงกวาที่มีตามธรรมชาติ
{ 04 วัสดุใดๆ ที่มีวัสดุตามขอ 01, 02 หรือ 03 อยางหนึ่งหรือหลายอยางผสมกัน
๔.๒ [ ] วัสดุตนกําลังซึ่งพนสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี โปรดระบุ
{ 05 ยูเรเนียม
{ 06 สารประกอบของยูเรเนียม
{ 07 ธอเรียม
{ 08 สารประกอบของธอเรียม
{ 09 ยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ
๔.๓ [ ] วัสดุตนกําลัง โปรดระบุ
{ 10 ยูเรเนียมหรือสารประกอบของยูเรเนียม
{ 11 ธอเรียมหรือสารประกอบของธอเรียม
{ 12 แรหรือสินแรแรหรือสินแรยเู รเนียมออกไซด (U3O8) ในหัวแร (Concentrates) ตั้งแตรอยละ ๑๕ ขึ้นไป
{ 13 แรหรือสินแรธอเรียมออกไซด (ThO2) ในหัวแร (Concentrates) ตั้งแตรอยละ ๑๕ ขึ้นไป
{ 14 แรหรือสินแรยูเรเนียมออกไซด (U3O8) และธอเรียมออกไซด (ThO2) ในหัวแร (Concentrates) รวมกัน
ตั้งแตรอยละ ๑๕ ขึ้นไป
๕. ผูแทนจําหนายที่ไดรับมอบหมายใหนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
ชื่อ….........……..………….…………………………..........…….. ตําแหนง…….......................……………....…….............………
อายุ….....…........…ป สัญชาติ..................….. เลขประจําตัวประชาชน
บานเลขที…
่ .............. หมูที่............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ตําบล/แขวง…………..............…..…
อําเภอ/เขต………..……..............จังหวัด….............…….........……รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท….........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส……..........….......................
สถานที่ทําการชือ่ .....……..………….…………………………..........…… .....……..………….…………………………...........……....
เลขที…
่ ..................... หมูที่............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ตําบล/แขวง………..…............…..…
อําเภอ/เขต…………....…...…....จังหวัด………...............................รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท….........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส……..........….......................
ลายมือชื่อผูแทนจําหนาย.………….....................…………………...………

๓
๖. ผูดําเนินการตามพิธีศุลกากร
ชื่อ….........……..………….…………………………..........…….. ตําแหนง…….......................……………....…….............………
อายุ….....…........…ป สัญชาติ..................….. เลขประจําตัวประชาชน
บานเลขที…
่ .............. หมูที่............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ตําบล/แขวง…………..............…..…
อําเภอ/เขต………..……..............จังหวัด….............…….........……รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท….........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส……..........….......................
สถานที่ทําการชือ่ .....……..………….…………………………..........…… .....……..………….…………………………...........……....
เลขที…
่ ..................... หมูที่............ตรอก/ซอย…............................... ถนน……............................. ตําบล/แขวง………..…............…..…
อําเภอ/เขต…………....…...…....จังหวัด………...............................รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท….........….....................หมายเลขโทรสาร…….............……...…จดหมายอิเล็กทรอนิกส……..........….......................
ลายมือชื่อผูดาํ เนินการตามพิธีศลุ กากร.................…………………...………
๗. ผูรับปลายทาง กรณีนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง
ชื่อ….........……..………….…………………………....…….. ตั้งอยูเลขที…
่ ..…….......…ถนน…………........................…………...…
..................…………………..…เมือง / รัฐ................….........……………………ประเทศ........………................…………..…..........…
หมายเลขโทรศัพท…...…........................…หมายเลขโทรสาร.................…..…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…............…..…......……
๘. พาหนะสําหรับการขนสงวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง
[ ] ทางเครื่องบิน [ ] 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
[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................................................................................................................
หมายเลขสหประชาชาติ (UN number) ……………………………………………………………………………………….
๑๐. สถานที่เก็บรักษาวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง ที่นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ขณะรอดําเนินการนําสงผูขออนุญาตมีไว
ครอบครองหรือใช
สถานที่ตั้ง เลขที…
่ …….......……หมูที่……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................
ตําบล/แขวง…………........….......…อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…...….....................…...........
๑๑. สถานที่เก็บรักษาวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังหรือวัสดุตนกําลัง ขณะรอดําเนินการนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
สถานที่ตั้ง เลขที…
่ …….......……หมูที่……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................
ตําบล/แขวง…………........….......…อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเล็กทรอนิกส…...….....................…...........

๔
๑๒. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยดังนี้
กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซึ่งมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก (กรณี
เปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนาพาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว)
(๒) หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหของทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท หรือ ๓๐
บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง
กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล (ประเภทสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชน)
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานหรือเจาหนาที่
ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
(๒) หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหของทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
หมายเหตุ หนังสือมอบอํานาจของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมตองติดอากรแสตมปตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร
กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล (ประเภทเอกชน เชน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด เปนตน)
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรณีเปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนา
พาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว)
(๒) หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหของทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท หรือ ๓๐
บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง
(๓) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หรือสําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑสนธิ และหนังสือ
รับรองจากกระทรวงพาณิชย
เอกสารและหลักฐานตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาใบอนุญาตมีไวครอบครอง หรือใช ซึ่งวัสดุนิวเคลียร ของผูขออนุญาต
(๒) สําเนาเอกสารการสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขาย ซึ่งวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง
(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 ซึ่งวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตน กําลัง
(๗) เอกสารแสดงปริมาณของวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังที่มีไวในครอบครอง ณ ปจจุบัน วามีการเพิ่มหรือลดลง
หรือคงเหลือเทาใด
(๘) รายละเอียดแผนผังเสนทางการขนสงภายในประเทศ ผูควบคุมการขนสง และรายละเอียดพาหนะขนสง
(๙) อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………....................……….
..................................................................................................................................................................................................................

๕
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทีใ่ หเปนจริง และจะปฎิบัติตามวิธกี ารที่ไดนําเสนอไวทกุ ประการ
ลายมือชือ่ ผูข ออนุญาต ............................................................................
(
)
ลายมือชือ่ ผูข ออนุญาต ................................................................................
(
)

หมายเหตุ
๑.เอกสารประกอบคําขออนุญาตทุกฉบับตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองพรอมวันทีโ่ ดยผูขออนุญาตหรือผูร ับมอบ
อํานาจ พรอมประทับตราประจําหนวยงาน
๒.โปรดใสเครื่องหมาย / ลงในชอง หนาขอความที่ตองการ หนาขอ ๑๒
๓. โปรดกรอกขอมูลในตารางที่ ๔.๑ สําหรับวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตน กําลังทุกประเภท ยกเวนยูเรเนียมเสื่อม
สมรรถนะ (รหัสวัสดุ 09)ใหกรอกขอมูลในตารางที่ ๔.๒
๔. * หมายถึงใหระบุเหตุผลการนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร เชน การสงคืน การสงออกชั่วคราว หรืออื่นๆ

๖
ตาราง ๔.๑ ขอมูล (เฉพาะทีร่ ะบุได) รายการแสดงบัญชีวสั ดุนวิ เคลียรหรือวัสดุตนกําลังทั้งหมดที่ขออนุญาต
รายการแสดงบัญชีวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง
วันที่ (ป/เดือน/วัน) …………………
รายงานเลขที…
่ ……………………..
หนาที…
่ …..…………ใน ……………..หนา

ลงนาม:

(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได)

CONCISE NOTE15

MEASURE. BASIS14

น้าํ หนักของวัสดุ
นิวเคลียรพเิ ศษ
(เฉพาะ ยูเรเนียม)
(กรัม)12

การแกไข
รหัสไอโซโทป13

น้าํ หนักของ
วัสดุ10

หนวย กิโลกรัม/กรัม11

รายละเอียด
วัสดุ8

ประเภทวัสดุ9

ชื่อ/
หมายเลข
Batch6

จํานวนในรุน7

รหัสตําแหนง5

CONTINUATION4

หมายเลขลําดับ3

รายการบัญชี

หมายเลขรายงาน16

หมายเลขลําดับ17

ชื่อสถานปฏิบัติการ1..……....................………………....
รหัสบริเวณตรวจนับ(MBA)2……....................…………

๗
ตาราง ๔.๒ ขอมูล (เฉพาะทีร่ ะบุได) ของยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะทั้งหมดที่ขออนุญาต
ชื่อสถานปฏิบัตกิ าร1......................................................
รหัสหนวยงาน2...................................................
ลําดับ3

การใชประโยชน4

สถานที่ใชงาน5

น้ําหนัก
(Kg)6

รุน / หมายเลขวัสดุ
(Model/Serial No.)7

(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได)

บริษัทผูผ ลิต8

บริษัทผูแทนจําหนาย9

อายุการใช
งาน (ป)10

๘

คําอธิบายในการกรอกขอมูลตาราง ๔.๑ รายการแสดงบัญชีวัสดุนวิ เคลียรหรือวัสดุตนกําลังทั้งหมดที่ขออนุญาต
1. ชื่อสถานปฏิบัติการ
2. รหัสบริเวณตรวจนับ(MBA)
3. หมายเลขลําดับ
4. CONTINUATION
5. รหัสตําแหนง
6. ชื่อ/ หมายเลข Batch
7. จํานวนในรุน
8. รายละเอียดวัสดุ

9. ประเภทวัสดุ

10. น้ําหนักของวัสดุ
11. หนวย กิโลกรัม/กรัม
12. น้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร
พิเศษเฉพาะยูเรเนียม (กรัม)
13. รหัสไอโซโทป

14. MEASURE. BASIS

15. CONCISE NOTE

ชื่อของสถานปฏิบัติการหรือหนวยงานที่ขออนุญาต
ระบุรหัสบริเวณตรวจนับ ที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
กําหนดให
ลงหมายเลขลําดับตามจํานวนวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง
ระบุ C ในกรณีที่หมายเลข Batch ของวัสดุนี้มีขอมูลวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังมากกวา 1 ประเภท
หรือ มีรายการมากกวา 1 บรรทัด
ระบุรหัสจุดที่วัด ไดรับหรือขนยายวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง (KMP code)
ระบุชื่อและ/หรือ หมายเลข Batch ของวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตน กําลัง
ระบุจํานวนในรุนของวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังนั้น
ระบุรหัส 4 ตัว ของรายละเอียดวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังที่ขออนุญาต ตามใบรับรอง (Certificate)
ไดแก Physical form, Chemical form, Containment, Irradiation status and quality
ระบุรหัสตัวอักษรตามรหัสวัสดุทขี่ ออนุญาต
P (รหัสวัสดุ 01) สําหรับ พลูโตเนียมหรือสารประกอบของพลูโตเนียม
E (รหัสวัสดุ 02,03) สําหรับ ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ยูเรเนียมหรือสารประกอบของยูเรเนียม 233
และ/หรือ 235 ที่มีความเขมขนสูงกวาที่มีตามธรรมชาติ
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 แยกระบุตัวอักษรตามแตละชนิดของไอโซโทปที่ผสมกัน
ระบุปริมาณของวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังโดยน้ําหนักในหนวยกิโลกรัมหรือกรัม
ระบุหนวยน้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร ดังนี้ หรือตามทีก่ ําหนดในใบรับรอง (Certificate)
กรัม สําหรับ พลูโตเนียม ยูเรเนียมหรือสารประกอบของยูเรเนียม ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ
ยูเรเนียมที่มีไอโซโทป 233 และ/หรือ 235
กิโลกรัม สําหรับ ธอเรียมหรือสารประกอบของธอเรียม ยูเรเนียมธรรมชาติ ยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ
ระบุปริมาณของยูเรเนียม 235 หรือ 233 โดยน้ําหนักในหนวยกรัม
G หมายถึง วัสดุนิวเคลียรพิเศษที่ประกอบดวยยูเรเนียม 235 เทานั้น
J หมายถึง วัสดุนิวเคลียรพิเศษทีป่ ระกอบดวยยูเรเนียม 235 และ 233
K หมายถึง วัสดุนิวเคลียรพิเศษที่ประกอบดวยยูเรเนียม 233 เทานั้น
M หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดที่บริเวณตรวจนับและรหัสตําแหนงที่ระบุ
N หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดที่บริเวณตรวจนับอื่น
T หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดกอนหนานี้ที่บริเวณตรวจนับเดียวกัน และรายงานขอมูลสําหรับ
บริเวณตรวจนับนั้นโดยไมไดทําการวัดซ้ํา
L หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดกอนหนานี้ที่บริเวณตรวจนับอื่น และรายงานขอมูลสําหรับบริเวณ
ตรวจนับปจจุบันโดยไมไดทําการวัดซ้าํ
ระบุ X ในกรณีที่มีเอกสารแนบมา

๙
คําอธิบายในการกรอกขอมูลตาราง ๕.๒ รายละเอียดของยูเรเนียมเสือ่ มสมรรถนะทั้งหมดที่ขออนุญาต
1.
2.
3.
4.

ชื่อหนวยงาน
รหัสหนวยงาน
ลําดับที่
การใชประโยชน

5. สถานที่ใชงาน
6. น้ําหนัก (Kg)
7. รุน / หมายเลขวัสดุ
(Model/Serial number)
8. บริษัทผูผลิต
9. บริษัทผูแทนจําหนาย
10. อายุการใชงาน (ป)

ชื่อของสถานปฏิบัติการหรือหนวยงานที่ขออนุญาต
รหัสหนวยงาน (ไมตองระบุ ในกรณีที่ขออนุญาตครั้งแรก)
ลงหมายเลขลําดับตามจํานวนวัสดุยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ
ระบุการใชประโยชน
ระบุพื้นที่ ชื่อหอง/สถานทีต่ ิดตั้งหรือใชงานภายในหนวยงานพรอมแนบแผนผังแสดงตําแหนง
พื้นที่ กรณีนําไปใชในงานภาคสนามใหระบุเปนสถานที่เก็บ
ระบุปริมาณของยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะโดยน้ําหนักในหนวยกิโลกรัม
ระบุรุนเครื่องมือ และหมายเลขวัสดุของยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ
ระบุชื่อ-ที่อยูของบริษัทผูผลิต พรอมแนบรายละเอียดชื่อผูตดิ ตอ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท –
โทรสาร – จดหมายอิเล็กทรอนิกส
ระบุชื่อ-ที่อยูของบริษัทผูแทนจําหนาย พรอมแนบรายละเอียดชื่อผูตดิ ตอ ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท – โทรสาร – จดหมายอิเล็กทรอนิกส
ระบุอายุการใชงานของยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะนั้น ตามคําแนะนําของผูผลิต (ซึ่งปรากฏใน
เอกสารคูมือ)

