
แบบ ป.ส. ๑ข 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                        
        
 
 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) ……………………………………………………………………….…....................………. 
ที่ตั้งเลขที…่……..........……หมูที่……............…….ตรอก/ซอย…................…............……….. ถนน……......................……………… 
ตําบล/แขวง…………............………..…อําเภอ/เขต………………………………....จังหวัด……………..............……….……………
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….........................................................................……โดยมี(ผูมีอาํนาจขอรับใบอนุญาต)  

(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 หรือใชซึ่งวัสดุนิวเคลียร 

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

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

 (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)    

             

     

     

     

             

     

             



 ๒

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

๓. ประเภทการใชประโยชน [    ]  เชื้อเพลิงนิวเคลียร    [    ]  ศึกษาวิจัย [    ]  เคร่ืองกําบังรังสีทาง   (   )  การแพทย  
                      (   )  อุตสาหกรรม  
         [    ]  พัฒนาวัสดุนิวเคลียร [    ]  อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................
       

  เปนการขออนญุาต  [    ]  ครั้งแรก  
    [    ]  ขอตออายุใบอนุญาต  (ใบอนุญาตเดิม  เลขที่......................................................) 

 

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

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

 01  พลูโตเนียมหรือสารประกอบของพลูโตเนียม 
 02  ยูเรเนียม 233 หรือสารประกอบของยูเรเนียม 233 ซึ่งมีความเขมขนสูงกวาที่มีตามธรรมชาต ิ
 03  ยูเรเนียม 235 หรือสารประกอบของยูเรเนียม 235 ซึ่งมีความเขมขนสูงกวาที่มีตามธรรมชาต ิ
 04  วัสดุใดๆ ที่มีวัสดุตามขอ 01, 02 หรือ 03 อยางหนึ่งหรือหลายอยางผสมกัน   

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

 

๖.  ช่ือผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิค    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……………..............…จงัหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศพัท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที ่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจดัฝกอบรม หมายเหต ุ
     
     

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

  

 

     

     

             



 ๓
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.......................................................... ……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที ่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจดัฝกอบรม หมายเหต ุ
     
     

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

 

๗.  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 ผูจดัฝกอบรม หมายเหต ุ
     
     

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

(กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเตมิได) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

             

     

             



 ๔
 

๘.  พรอมกับคําขอน้ี  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลกัฐานตางๆ  ท่ีเกีย่วของมาเพือ่ประกอบการพิจารณาดวยดังนี ้
 กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอื่นท่ีทางราชการออกใหซึ่งมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก (กรณีเปน
ชาวตางประเทศใหแนบสําเนาพาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

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

 
กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานหรือเจาหนาท่ี
ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  

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

 กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เชน  หางหุนสวนจํากัด   บริษัทจํากัด  เปนตน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรณีเปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนา
พาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

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

 (๓) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  หรือสําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณฑสนธิ   และหนังสือ
รับรองจากกระทรวงพาณิชย 

 

เอกสารและหลักฐานตางๆ ดังตอไปนี้ 

  (๑) รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการผลิต  มีไวในครอบครอง หรือใช  ซึ่งวัสดุนิวเคลียร  เฉพาะที่ขออนุญาตฯ คร้ังแรก หรือ
กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

    (๑.๑)   สําเนาใบประกาศนียบัตรดานการปองกันอันตรายจากรังสีของผูรับผิดชอบทางเทคนิค หรือปริญญาบตัร
ตามวุฒิท่ีสามารถรับผิดชอบวัสดุนิวเคลียรนั้น  หรือวุฒิบัตรดานรังสี  พรอมเอกสารสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทาง
ราชการออกให 

    (๑.๒)   แผนท่ีตั้งหนวยงาน  แสดงรายละเอียด เลขที่ตั้ง ถนน ตําบล อําเภอ และจังหวัดที่ชัดเจน 

    (๑.๓)   แผนผังอาคาร หอง  และบริเวณขางเคียง  ที่ติดตั้ง  ที่เก็บ  หรือใชงานวัสดุนิวเคลียรได 

    (๑.๔)   สําเนาเอกสารกํากับวัสดุนิวเคลียร  (Certificate)  แสดงรายละเอียด  ชื่อธาตุ  เลขมวล ปริมาณ น้ําหนัก 
รูปราง ลักษณะ หมายเลขกํากับ ชื่อผูผลิต วันที่ผลิต  และอายกุารใชงาน 

    (๑.๕)   สําเนาคูมือการปฏิบัติงาน  แสดงรายละเอียดจดุมุงหมาย วิธีการ และขั้นตอนการผลิตหรือการนําวัสดุ
นิวเคลียรมาใช 

 
 



 ๕

    (๑.๖)   เอกสารวิธีการที่เกี่ยวของตามกําหนดในขอ ๑๓ ของกฎกระทรวงนี้   
 วิธีการพิทักษไมใหมีการแพรขยายวัสดุนิวเคลียร  
 วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของวัสดุนิวเคลียรในสถานที่จัดเก็บ ในระหวางการใชงาน ในระหวางการ
ขนสง หรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร 

 วิธีการปองกันอันตรายจากรังสทีี่เกิดจากการผลติ การมีไวในครอบครอง หรือการใชซึ่งวัสดุนิวเคลียร และ
แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉกุเฉนิจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายรังสีจากการผลิต การมีไวในครอบครอง 
หรือการใชซึ่งวัสดุนิวเคลียร 

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

    (๑.๗)   สําเนาหลักฐานการครอบครอง หรือใชงานอุปกรณบันทึกรังสีประจําตัวบุคคล 

  (๒)  รายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับการผลิต  มีไวในครอบครอง หรือใช  ซึ่งวัสดุนิวเคลียร เฉพาะที่ขอตออายุใบอนุญาตฯ  

    (๒.๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิมที่เคยไดรับอนุญาตไว 

    (๒.๒)  สําเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี (โดยผูรบัผิดชอบดําเนินการ
ทางเทคนิค) แสดงรายละเอียด ผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางนิวเคลียร ผลการตรวจวัดระดบัรังสี  การเปรอะเปอนทางรังสี  และ
การร่ัวไหลของรังสี  และสภาพการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของกับวัสดุนิวเคลียร 

    (๒.๓)  สําเนาเอกสารรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องสํารวจรังสี   

    (๒.๔)  สําเนาผลประเมินการไดรับรังสีของผูปฏิบัตงิานรังสี    ยอนหลัง 12 เดือน    

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

 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมลูทีใ่หเปนจริง  และจะปฎิบัติตามวิธกีารท่ีไดนําเสนอไวทุกประการ 
 
      ลายมือชือ่ผูขออนญุาต .................................................................... 
       (                    ) 
 

ลายมือชือ่ผูขออนญุาต .................................................................... 
       (                ) 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
๑. เอกสารประกอบคําขออนุญาตทกุฉบบัตองลงชื่อรบัรองสําเนาถกูตองพรอมวนัที่โดยผูขออนุญาตหรือผูรบัมอบ
อํานาจ พรอมประทับตราประจําหนวยงาน  
๒.โปรดใสเครื่องหมาย / ลงในชอง  หนาขอความที่ตองการ  หนาขอ ๘ 
๓. โปรดกรอกขอมูลในตารางที่ ๕.๑ สําหรับวัสดนุิวเคลยีรทกุประเภท ยกเวนยูเรเนยีมเสื่อมสมรรถนะ (รหัสวัสดุ 09)
ใหกรอกขอมลูในตารางที่ ๕.๒ 



 ๖ 

ตาราง ๕.๑ ขอมูล (เฉพาะท่ีระบุได) รายการแสดงบญัชวีสัดุนิวเคลยีรท้ังหมดที่ขออนญุาต  
 

รายการแสดงบัญชีวัสดุนิวเคลียร 

ชื่อสถานปฏิบัติการ1..……....................……………….... 
รหัสบริเวณตรวจนบั(MBA)2……....................………… 

วันท่ี  (ป/เดือน/วนั) ………………… 
รายงานเลขที…่…………………….. 

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

 
                   

 



ตาราง ๕.๒ ขอมลู (เฉพาะทีร่ะบุได) ของยเูรเนียมเสื่อมสมรรถนะทั้งหมดที่ขออนุญาต  
 

ชื่อสถานปฏิบัตกิาร1...................................................... 
รหัสหนวยงาน2.............................................................      

 

ลําดับ3 การใชประโยชน4 สถานที่ใชงาน5 น้ําหนัก 
(Kg)6 

รุน / หมายเลขวัสด ุ
(Model/Serial No.)7 

บริษัทผูผลิต8 บริษัทผูแทนจาํหนาย9 อายุการใช
งาน (ป)10 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได) 

๗ 



     ๘ 

คําอธิบายในการกรอกขอมลูตาราง ๕.๑ รายการแสดงบญัชวีัสดุนวิเคลียรท้ังหมดท่ีขออนุญาต  
 

1.  ชื่อสถานปฏิบัติการ ชื่อของสถานปฏบิัติการหรือหนวยงานที่ขออนุญาต 

2.  รหัสบริเวณตรวจนับ(MBA) 
ระบุรหัสบริเวณตรวจนับ  ที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศกาํหนดให 

3.  หมายเลขลําดบั ลงหมายเลขลําดบัตามจาํนวนวัสดุนิวเคลียร 

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

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

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

9.  ประเภทวัสด ุ 

ระบุรหัสตัวอักษรตามรหสัวัสดุทีข่ออนุญาต 
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) สําหรับยูเรเนียมธรรมชาต ิ
T  (รหัสวัสดุ 07,08) สําหรับธอเรียม หรือสารประกอบของธอเรียม 
D  (รหัสวัสดุ 09) สําหรับยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ 
รหัสวัสดุ 04 แยกระบุตัวอักษรตามแตละชนิดของไอโซโทปที่ผสมกัน 

10.  น้ําหนักของวัสดุ ระบุปริมาณของวัสดุนิวเคลียรโดยน้ําหนักในหนวยกิโลกรัมหรือกรัม 

11.  หนวย กิโลกรัม/กรัม 

ระบุหนวยน้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร ดังนี้ หรือตามทีก่ําหนดในใบรับรอง (Certificate) 
กรัม สําหรับ พลโูตเนียม ยูเรเนียมหรือสารประกอบของยูเรเนียม ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ  
ยูเรเนียมที่มีไอโซโทป 233 และ/หรือ 235  
กิโลกรัม สาํหรบั ธอเรียมหรือสารประกอบของธอเรียม ยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ  

12.  น้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร
พิเศษเฉพาะยูเรเนียม (กรัม) 

ระบุปริมาณของยูเรเนียม 235 หรือ 233 โดยน้ําหนักในหนวยกรัม 

13.  รหัสไอโซโทป 
G  หมายถึง วัสดุนิวเคลียรพิเศษที่ประกอบดวยยูเรเนียม 235 เทานั้น 
J  หมายถึง  วัสดุนิวเคลียรพิเศษทีป่ระกอบดวยยูเรเนียม 235 และ 233 
K  หมายถึง วัสดุนิวเคลียรพิเศษที่ประกอบดวยยูเรเนียม 233 เทานั้น 

14.  MEASURE. BASIS 

M หมายถึง ขอมูลจาํนวนในรุนวัดที่บริเวณตรวจนับและรหัสตาํแหนงที่ระบุ 
N  หมายถึง ขอมูลจาํนวนในรุนวัดที่บริเวณตรวจนับอ่ืน 
T  หมายถึง ขอมลูจาํนวนในรุนวัดกอนหนานี้ที่บริเวณตรวจนับเดียวกัน และรายงานขอมูลสําหรับ

บริเวณตรวจนับนั้นโดยไมไดทําการวัดซ้ํา 
L หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดกอนหนานี้ที่บริเวณตรวจนับอ่ืน และรายงานขอมูลสาํหรับ

บริเวณตรวจนับปจจุบันโดยไมไดทําการวัดซ้าํ 
15.  CONCISE NOTE ระบุ X ในกรณีที่มีเอกสารแนบมา 



 ๙

  คําอธิบายในการกรอกขอมลูตาราง ๕.๒ รายละเอยีดของยูเรเนียมเสือ่มสมรรถนะทั้งหมดท่ีขออนุญาต 
 

1.  ชื่อหนวยงาน ชื่อของสถานปฏบิัติการหรือหนวยงานที่ขออนุญาต 
2.  รหัสหนวยงาน รหัสหนวยงาน (ไมตองระบุ ในกรณีที่ขออนุญาตครั้งแรก) 
3.  ลาํดับที่  ลงหมายเลขลําดบัตามจาํนวนวัสดุยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ 
4.  การใชประโยชน ระบุการใชประโยชน 

5. สถานที่ใชงาน                          
ระบุพ้ืนที่ ชื่อหอง/สถานทีต่ิดตั้งหรือใชงานภายในหนวยงานพรอมแนบแผนผังแสดงตาํแหนง
พ้ืนที่ กรณีนําไปใชในงานภาคสนามใหระบุเปนสถานที่เก็บ 

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

(Model/Serial number) 
ระบุรุนเครื่องมือ และหมายเลขวัสดุของยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ  

8.  บริษัทผูผลติ 
ระบุชื่อ-ที่อยูของบริษัทผูผลติ  พรอมแนบรายละเอียดชื่อผูตดิตอ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพท – 
โทรสาร – จดหมายอิเลก็ทรอนกิส 

9.  บริษัทผูแทนจําหนาย 
ระบุชื่อ-ที่อยูของบริษัทผูแทนจําหนาย พรอมแนบรายละเอียดชื่อผูตดิตอ  ที่อยู  หมายเลข
โทรศัพท – โทรสาร – จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

10.  อายกุารใชงาน (ป) 
ระบุอายุการใชงานของยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะนั้น ตามคําแนะนําของผูผลติ (ซึ่งปรากฏใน
เอกสารคูมือ) 

 
 

 


