
๑ 
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต  

การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร  
และการส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร  

พ.ศ. .... 
     

 
หลักการ 

 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการ

ออกใบแทนใบอนุญาตในการน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งกากกัมมันตรังสีออกไป
นอกราชอาณาจักร 

 
เหตุผล 

 
โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาใน
ราชอาณาจักร และการส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 



๑ 
 

 

ร่างกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต  
และการออกใบแทนใบอนุญาตในการน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร  

และการส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร   
พ.ศ. .... 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ แห่ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

 
หมวด ๑  
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะน าเข้าหรือส่งออกกากกัมมันตรังสีต้องขอรับใบอนุญาตน าเข้ากาก
กัมมันตรังสีหรือใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสี ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตส่งออกกาก

กัมมันตรังสี หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตส่งออกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  
กากกัมมันตรังสีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตน าเข้าตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นกากกัมมันตรังสีที่เกิดจาก

กากกัมมันตรังสีที่ได้รับอนุญาตส่งออกไปจัดการนอกราชอาณาจักร หรือที่เกิดจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วที่
ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเท่านั้น 

 
ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสีและใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(๒) มีศักยภาพทางเทคนิค บุคลากรหรือทางการเงิน 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
(๔) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ

สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

มาแล้วห้าปีก่อนวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
(๖) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษเนื่องจากกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วห้าปีก่อนวันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 



๒ 
 

 

ข้อ ๔ กรรมการและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 
(๒) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเนื่องจากกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางนิวเคลียร์และรังสี เว้นแต่
ได้พ้นโทษมาแล้วห้าปีก่อนวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๓) (๔) และ (๕)  
 

หมวด ๒ 
ใบอนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสี 

   
ส่วนที่ ๑ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต 
   

 
ข้อ ๕  ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสี  ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน

ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค าขอรับใบอนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสีพร้อมเอกสารประกอบ ตามแบบแนบท้าย

กฎกระทรวงนี้  
(๒) เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 

(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิ  
(ข) ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
(ค) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียน

บ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 
(๓) ใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีที่ออกโดยส านักงานซึ่งระบุวัตถุประสงค์ในการส่งกาก

กัมมันตรังสีออกไปจัดการนอกราชอาณาจักร   
(๔) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานยืนยัน หรือบันทึกข้อตกลงการส่งกากกัมมันตรังสี

กลับมาในราชอาณาจักร 
ทั้งนี้ กากกัมมันตรังสีที่ขออนุญาตน าเข้า ต้องเกิดจากวัตถุประสงค์ในการส่งกากกัมมันตรังสี

ออกไปจัดการนอกราชอาณาจักรเท่านั้น 
 

ส่วนที่ ๒ 
เงื่อนไขการออกใบอนุญาต 

   



๓ 
 

 

 
ข้อ ๖  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสีตามข้อ ๕ แล้ว ให้ส านักงาน

ตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ครบถ้วน 
ในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไมเพียงพอ หรือเอกสารหลักฐานไมถูกต้อง

ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสีด าเนินการส่งข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม
ให้ครบถว้น ภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด  

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสีไมด าเนินการหรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ให้เลขาธิการสั่งไมรับค าขอรับใบอนุญาต และแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อม
คืนเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาตให้แกผู้ขอรับใบอนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสี 

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่ยื่น หรือที่
ยื่นเพ่ิมเติมครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้เลขาธิการออกใบรับค าขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้
ขอรับใบอนุญาต 

 
ข้อ ๗  เมื่อส านักงานตรวจสอบจนเป็นที่แน่ใจแล้วว่ากากกัมมันตรังสีที่ขอรับใบอนุญาต

น าเข้า เป็นกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการส่งกากกัมมันตรังสีไปจัดการนอกราชอาณาจักร หรือที่เกิดจากการส่ง
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วไปแปรสภาพนอกราชอาณาจักร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการส่งออก  ให้
เลขาธิการออกใบอนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่ตรวจสอบจนเป็นที่แน่ใจแล้วว่ากากกัมมันตรังสีที่ขอรับใบอนุญาตน าเข้า เป็นกาก
กัมมันตรังสีที่เกิดจากการส่งกากกัมมันตรังสีไปจัดการนอกราชอาณาจักร หรือที่เกิดจากการส่งเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้วไปแปรสภาพนอกราชอาณาจักร แต่ไมเ่ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการส่งออก ให้เลขาธิการมี
อ านาจออกค าสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสีด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นที่
เรียบร้อยเสียก่อนก็ได้    

ในกรณีทีผู่้ขอรับใบอนุญาตไม่ด าเนินการตามวรรคสอง  ให้เลขาธิการมีค าสั่งไม่อนุญาตน าเข้า
กากกัมมันตรังสี และแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ โดยระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้ง
แจ้งสิทธิและระยะเวลาการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 
 

ข้อ ๘  ใบอนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสีให้มีอายุตามที่ก าหนดในใบอนุญาตแต่ไม่เกินหนึ่งปี 
 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสี 

   
 
 

ส่วนที่ ๑ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต 

   



๔ 
 

 

 
ข้อ ๙  ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสี  ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน

ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค าขอรับใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีพร้อมเอกสารประกอบ ตามแบบแนบท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
(๒) เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 

(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิ  
(ข) ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
(ค) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียน

บ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 
(๓) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานยืนยัน หรือบันทึกข้อตกลงการมีไว้ครอบครอง

หรือใช้ซึ่งกากกัมมันตรังสีจากรัฐซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการส่งออก ต้องประกอบด้วยรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ชื่อของผู้รับกากกัมมันตรังสี สถานที่รับกากกัมมันตรังสี และที่อยู่ตามกฎหมายหรือ
ที่ท าการหลักของธุรกิจของผู้รับกากกัมมันตรังสี 

(ข) รายละเอียดของกากกัมมันตรังสี  
(ค) วัตถุประสงค์ของการรับกากกัมมันตรังสี 
ทั้งนี้  รัฐซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการส่งออก ควรมีศักยภาพทางเทคนิคและการ

บริหารจัดการกากกัมมนัตรังสีที่เหมาะสมทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากล  
 

ส่วนที่ ๒ 
เงื่อนไขการออกใบอนุญาต 

   
 
ข้อ ๑๐  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีตามข้อ ๙ แล้ว ให้ส านักงาน

ตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ครบถ้วน 
ในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไมเพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไมถูกต้อง

ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีด าเนินการส่งข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม
ให้ครบถว้นภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด  

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีไมด าเนินการหรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ให้เลขาธิการสั่งไมรับค าขอรับใบอนุญาต และแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อม
คืนเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาตให้แกผู้ขอรับใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสี 

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่ยื่นหรือที่
ยื่นเพ่ิมเติมครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้เลขาธิการออกใบรับค าขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้
ขอรับใบอนุญาต 

 



๕ 
 

 

ข้อ ๑๑  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอรับใบอนุญาตมีครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เสนอค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยความเห็น
ต่อเลขาธิการ  

ในกรณีที่เลขาธิการเห็นชอบ ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีให้แก่ผู้
ขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 ในกรณีที่เลขาธิการมีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาต ให้เลขาธิการมีค าสั่งไม่อนุญาตและแจ้ง
ค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ โดยระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิและระยะเวลาการ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 
 

ข้อ ๑๒  ใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีให้มีอายุตามที่ก าหนดในใบอนุญาตแต่ไม่เกินหนึ่งปี 
 

หมวด ๔ 
การออกใบแทนใบอนุญาต 

   
 

ข้อ ๑๓  ในกรณีที่ใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสีหรือใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสี ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อม
ด้วยเอกสารหลักฐาน ณ ส านักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญ
หาย หรือถูกท าลาย 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุค าว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบน
ของใบอนุญาต 

ทั้งนี้ แบบค าขอใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่ก าหนดแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  



 

 

                                        แบบ ปส. .... 

ค ำขอรับใบอนุญำตน ำเข้ำหรือส่งออกกำกกัมมันตรังสี 
 
 เลขรับค าขอที่.................................................. (เฉพาะเจ้าหน้าท่ี)             วันท่ี...................................................................... 

 
วัตถุประสงค์ 
  น าเข้ากากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการส่งกากกัมมันตรังสีไปจัดการนอกราชอาณาจักร  
  น าเข้ากากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วไปแปรสภาพนอกราชอาณาจักร  
  ส่งออกกากกัมมันตรังสไีปจัดการนอกราชอาณาจักร   
  ส่งกลับผูผ้ลิต/ผู้จ าหน่าย  
  อื่นๆ ..................................................................................................... 

ประเภทกำรใช้ประโยชน ์
  การแพทย์              
  ศึกษาวิจัย 
  อุตสาหกรรม           
  อื่นๆ 
………………………… 

๑. ผู้ขอรับใบอนุญำต 
  บุคคลธรรมดา 
ช่ือผู้ขอ...................................................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน  
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร.................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................................. 
  นิติบุคคล 
ช่ือหน่วยงาน ........................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
๑.๑ ..................................................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 
๑.๒ ..................................................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 
๑.๓ ..................................................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 
ช่ือสถานท่ีท าการ ..................................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร.................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................................. 
 

๒. ใบอนุญำตอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี เลขที ่       
  ใบอนุญำตส่งออกกำกกัมมนัตรังสี เลขที่    

 
๓. ผู้ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรส่งออก 

ช่ือ.......................................................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน  
ช่ือหน่วยงาน ........................................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร.................................... 



๒ 
 

 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................................. 
๔.  ผู้ด ำเนินกำรตำมพิธีศุลกำกร 

ช่ือ.......................................................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน  
ช่ือหน่วยงาน ........................................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร.................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................................. 

 
๕. ด่ำนศุลกำกรที่ใช้ในกำรส่งออกวัสดุกัมมนัตรังส ี
    ช่ือด่านศุลกากร………………………………………………………….รหสัด่านศุลกากร……………………………………………………………....... 
 
๖. ส่งออกกำกกัมมันตรังสีโดยทำง 

  เครื่องบิน            เรือ              รถยนต์      รถไฟ 
  อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................................................. 

 
๗. กำรบรรจุหีบห่อของวัสดุพลอยได้ 
 ลักษณะและขนาดของหีบห่อ....................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 ชนิดหีบห่อ [    ]   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) ………………………………………………………………………………………. 

 
๘. ผู้ส่งกำกกัมมนัตรังสีเข้ำสู่รำชอำณำจักร (น ำเข้ำ) หรือผู้รับปลำยทำงของกำกกัมมันตรังสี (ส่งออก) 

ช่ือบุคคลหรือหน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................... 
ประเทศ .................................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร.................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................................. 

 
๙. สถำนที่เก็บรักษำกำกกัมมนัตรังสีเมื่อมีกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร หรือขณะรอกำรส่งออกนอกรำชอำณำจักร  

ช่ือสถานท่ี................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่......................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................หมายเลขโทรสาร................................. 

 
๑๐. รำยละเอียดข้อมูลกำกกัมมนัตรังสีที่จะน ำเข้ำมำหรือส่งออกจำกรำชอำณำจักร ตำมตำรำงแนบท้ำยที่ ๑ 
 



๓ 
 

 

พร้อมกับค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย ดังนี้ 
โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง    และรับรองส ำเนำถูกต้อง พร้อมประทับตรำหน่วยงำน (ถ้ำมี) 

ผู้ขอรับใบอนุญำต 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรอืส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
 หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลที่กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไวไ้ม่เกิน ๓ เดือนนับถึงวันท่ียื่น 

หรือหนังสือแสดงความเป็นนติิบุคคลตามกฎหมาย 
 หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีที่มอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน ๑๐ บาท ส าหรับการกระท า

การ ๑ อย่าง หรือ ๓๐ บาท ส าหรับการกระท าการแทนมากกว่า ๑ อย่าง ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) 

สถำนที่เก็บรักษำวัสดกุัมมนัตรังสีชั่วครำว 
 แผนที่ตั้งของสถานท่ีเก็บรักษาวสัดุกัมมันตรังสีช่ัวคราวและบริเวณใกล้เคียง 
 แผนผังอาคาร ห้อง และบรเิวณข้างเคียง ท่ีเก็บรักษาวัสดุกมัมันตรังสีช่ัวคราว 
เอกสำรเกี่ยวกับกำรประเมินควำมปลอดภัยทำงรังส ี
 ส าเนาใบอนุญาตอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานยืนยัน หรือบันทึกข้อตกลงการส่งกากกัมมันตรังสีกลับมาในราชอาณาจักร (กรณี

น าเข้า) 
 ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานยืนยัน หรือบันทึกข้อตกลงการรับกากกัมมันตรังสีจากรัฐซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของ

การส่งออก (กรณสี่งออก) 
 ส าเนาเอกสารก ากับวสัดุกมัมันตรงัสี (Source Certificate) แสดงรายละเอียด ช่ือธาตุ เลขมวล กัมมนัตภาพ รูปรา่ง ลักษณะ 

หมายเลขก ากับ ช่ือผู้ผลิต วันที่ผลติ และอายุการใช้งาน 
 ส าเนาเอกสารรับรองการตรวจสอบหีบห่อบรรจุวสัดุกมัมันตรังสี 
 แผนการขนส่งวัสดุกัมมันตรังส ี
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................ 

 
 
 

     ลายมือช่ือผู้ขอรับใบอนุญาต ……………………………………………… 
   (………………………………………………) 

     ลายมือช่ือผู้ขอรับใบอนุญาต ……………………………………………… 
   (………………………………………………) 

     ลายมือช่ือผู้ขอรับใบอนุญาต ……………………………………………… 
   (………………………………………………) 
 



 

 

ตำรำงท่ี ๑ ข้อมูลของกากกัมมันตรังสีที่ขอรับใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออก 

ล าดับ 

รหัส
ลักษณะ
การใช้
งาน 

รายละเอียดกากกัมมันตรังส ี ภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักร 

ไอโซโท
ป-เลข
มวล 

ประเภท 
การปิด
ผนึก 

สมบัติ
ทาง

กายภาพ  

กัมมันต 
ภาพ  

(Bq, Ci) 

กัมมันต 
ภาพ ณ 
วันท่ี 

จ านว
น 

ผู้ผลิต 
รุ่น/รหัส 
สินค้า 

หมายเลข ผู้ผลิต 
รุ่น/

รหัสสิน
ค้า 

หมายเล
ข 

ความจ ุ
กัมมันต 

ภาพสูงสดุ 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

(กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้) 



 

 

ค ำอธิบำย การกรอกข้อมูลในตารางที่ ๑ 
๑. ล าดับ ให้ระบุหมายเลขล าดบักากกัมมันตรังสีที่ยื่นค าขอ 
๒. รหสัลักษณะการใช้งาน ให้ระบุหมายเลขสองหลัก ตามที่ตรงกับการใช้งานจริง 

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 ................................................................................ 

 

๓.  รายละเอียดกากกัมมันตรังส ี  
      ๓.๑ ไอโซโทป-เลขมวล ให้ระบุช่ือเต็มของธาตุหรือสัญลักษณ์ พร้อมเลขมวล เช่น  Co-60, Am-241, I-125, Cs-137, 

Kr-85, Ir-192, Sr-90  เป็นต้น 
    ๓.๒ ประเภท 
    ๓.๓ การปิดผนึก 
    ๓.๔ สมบตัิทางกายภาพ 
    ๓.๕ กัมมันตภาพ 
    ๓.๖ กัมมันตภาพ ณ วันที ่

ให้ระบุว่าเป็นวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 2 3 4 หรือ 5 
ให้ระบุว่าเป็นวัสดุชนิดปิดผนึก (Sealed Source) หรือ ไม่ปิดผนึก (Unsealed Source) 
ให้ระบุสมบัติทางกายภาพว่าเป็นของแข็ง ของเหลว หรือกาซ 
ให้ระบุกัมมันตภาพ พร้อมหน่วย (Bq , Ci) 
ให้ระบุวัน/เดือน/ปี ตามเอกสารก ากับวัสดุกัมมันตรังสี (Source Certificate) หรือ ตามป้ายติด
ก ากับวัสดุกัมมันตรังสี (Source Name Plate) 

   ๓.๗ จ านวน ให้ระบุจ านวน 
   ๓.๘ ผูผ้ลติ ให้ระบุช่ือผู้ผลิตวัสดุกัมมันตรังสี 
   ๓.๙ รุ่น/รหสัสินค้า ให้ระบุรุ่นหรือรหัสสินค้า ตามเอกสารก ากับวัสดุกัมมันตรังสี (Source Certificate) หรือ ตามป้าย

ติดก ากับวัสดุกัมมันตรังสี (Source Name Plate) 
   ๓.๑๐ หมายเลข ให้ระบุหมายเลข (Serial Number) ของวัสดุกัมมันตรังสี ตามเอกสารก ากับวัสดุกัมมันตรังสี 

(Source Certificate) หรือ ตามป้ายติดก ากับวัสดุกัมมันตรังสี (Source Name Plate) 
๔.  ภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักร  
   ๔.๑ ผู้ผลิต ให้ระบุช่ือผู้ผลิตภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักร 
   ๔.๒ รุ่นหรือรหัสสินค้า ให้ระบุรุ่นหรือรหัสสินค้า ตามเอกสารรับรองภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักร หรือป้ายติด

ก ากับภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักร (Name Plate) 
   ๔.๓ หมายเลข ให้ระบุหมายเลข (Serial Number) ของภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ตามเอกสารรับรอง

ภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักร หรือป้ายติดก ากับภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักร (Name 
Plate) 

   ๔.๔ ความจุกัมมันตภาพสูงสุด ให้ระบุความจุกัมมันตภาพสูงสุด พร้อมหน่วย (Bq , Ci) ของภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักร  
 
 



 

 

                                        แบบ ปส. ... 

ค ำขอใบแทนใบอนุญำต 

 เลขรับค าขอที่.................................................. (เฉพาะเจ้าหน้าท่ี)             วันท่ี...................................................................... 

เลขที่ใบอนุญำตที่ขอใบแทน........................................................................................................................................................... 

๑. ผู้ขอ 
  บุคคลธรรมดา 
ช่ือผู้ขอ...................................................................................................................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน  

ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร.................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................................. 
  นิติบุคคล 
ช่ือหน่วยงาน ........................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
๑.๔ ..................................................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 
๑.๕ ..................................................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 
๑.๖ ..................................................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 
ช่ือสถานท่ีท าการ ..................................................................................................................................................................... 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  

ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................หมายเลขโทรสาร.................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................................. 

 

๒. สำเหตุที่ขอใบแทนใบอนุญำต 
       ใบอนุญาตสูญหาย 
         ใบอนุญาตช ารุด 

  อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................................................................    
          
๓. พร้อมกับค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย ดังนี้ 
    โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง    และรับรองส ำเนำถูกต้อง พร้อมประทับตรำหน่วยงำน (ถ้ำม)ี 
 

๑. ผู้ขอ 
 ๑.๑ ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรอืส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
 ๑.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลที่กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไวไ้ม่เกิน ๓ เดือนนับถึง

วันท่ียื่น หรือหนังสือแสดงความเปน็นิติบุคคลตามกฎหมาย 
 ๑.๓ หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีที่มอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน ๑๐ บาท ส าหรับการ

กระท าการ ๑ อย่าง หรือ ๓๐ บาท ส าหรับการกระท าการแทนมากกว่า ๑ อย่าง ส าหรับนติิบุคคลที่เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และองค์การมหาชน ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) 



๒ 
 

 

 
๒. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  
 ๒.๑ เอกสารหลักฐานบันทึกประจ าวันฉบับจริง (กรณสีูญหาย) 
 ๒.๒ ใบอนุญาตฉบับจริง (กรณีช ารุด) 

 
 

         ลายมือช่ือผู้ขอ ……………………………………………… 
   (………………………………………………) 

         ลายมือช่ือผู้ขอ ……………………………………………… 
   (………………………………………………) 

         ลายมือช่ือผู้ขอ ……………………………………………… 
   (………………………………………………) 

 



 

 

หน้าที่ 

 

แบบ ปส. .... 
    

  ใบอนุญำตเลขท่ี 

  ใบอนุญำตที่เกี่ยวข้องเลขที่ 

ใบอนุญำต 
น ำเข้ำกำกกัมมันตรังสี 

 
 วันที่ พ.ศ. 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗๕ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ อนุญำตให้ 
โดย สัญชำติ 
ที่อยู/่สถำนที่ท ำกำร 
 
น ำเข้ำกำกกัมมันตรังสี (ระบุเหตุผลกำรน ำเข้ำ) 
โดยทำง น ำเข้ำทำงด่ำนศุลกำกร 
ตำมค ำขอรับใบอนุญำต เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. 
จ ำนวน รำยกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยใบอนุญำต จ ำนวน หน้ำ 
สถำนที่เก็บรักษำกำกกัมมันตรังสีเมื่อมีกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
 
อนุญำตตั้งแต่วันที่ พ.ศ. ถึงวันที่ พ.ศ. 
 
 
 
 
 
       -------------------------------------------------------------- 
        เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
        ประทับตรำส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติไว้เป็นส ำคัญ 
  



 

 

 

เงื่อนไข 

๑. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะเรื่องที่อนุญาตและเฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไว้เท่านั้น 

๒. ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับมอบหมายจะต้องไม่กระท าการใดๆ ที่จะท าให้รังสีกระจายออกจากหีบห่อกากกัมมันตรังสี
ในระหว่างการขนส่ง และจะต้องมีเครื่องมือที่จะท าการตรวจวัดรังสีได้ทุกโอกาสในระหว่างท าการขนส่ง เพื่อให้เป็นที่
แน่นอนว่า ไม่มีรังสีกระจายออกจากหีบห่อเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

๓. กรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสี หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการมีไว้ในครอบครอง การใช้ หรือการขนส่งกาก
กัมมันตรังสี ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบ 

 



 

 

หน้าที่   

 เอกสำรแนบท้ำยใบอนุญำตน ำเข้ำกำกกัมมันตรังสี เลขที่  

 ผู้รับใบอนุญำต 

 

รำยละเอียดกำกกัมมนัตรังสี 

 

 

 

(รายละเอียดประกอบด้วย ล าดบั, ลักษณะการใช้งาน, ไอโซโทป-เลขมวล, ประเภทของกากกัมมันตรงัสี, การปิดผนึก, สมบตัิทางกายภาพ,  

กัมมันตภาพ, กัมมันตภาพ ณ วันที,่ จ านวน, ผู้ผลติ, รุ่น/รหสัสินค้า, หมายเลข, ข้อมูลภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักร) 

 

 

 

กัมมนัตภำพรวมทั้งหมด                                      Bq                                      Ci 

 

 



 

 

หน้าที่ 

 

แบบ ปส. ..... 
    

  ใบอนุญำตเลขท่ี 

  ใบอนุญำตที่เกี่ยวข้องเลขที่ 

ใบอนุญำต 
ส่งออกกำกกัมมันตรังสี 

 
 วันที่ พ.ศ. 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗๖ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ อนุญำตให้ 
โดย สัญชำติ 
ที่อยู/่สถำนที่ท ำกำร 
 
ส่งออกกำกกัมมันตรังสี เพื่อ 
โดยทำง ส่งออกทำงด่ำนศุลกำกร 
ตำมค ำขอรับใบอนุญำต เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. 
จ ำนวน รำยกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยใบอนุญำต จ ำนวน หน้ำ 
สถำนที่เก็บรักษำวัสดุกัมมันตรังสีขณะรอกำรส่งออกนอกรำชอำณำจักร 
 
อนุญำตตั้งแต่วันที่ พ.ศ. ถึงวันที่ พ.ศ. 
 
 
 
 
 
       -------------------------------------------------------------- 
        เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
        ประทับตรำส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติไว้เป็นส ำคัญ 
  



 

 

 

เงื่อนไข 

 

๑. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะเรื่องที่อนุญาตและเฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไว้เท่านั้น 

๒. ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับมอบหมายจะต้องไม่กระท าการใดๆ ที่จะท าให้รังสีกระจายออกจากหีบห่อกากกัมมันตรังสี
ในระหว่างการขนส่ง และจะต้องมีเครื่องมือที่จะท าการตรวจวัดรังสีได้ทุกโอกาสในระหว่างท าการขนส่ง เพื่อให้เป็นที่
แน่นอนว่า ไม่มีรังสีกระจายออกจากหีบห่อเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

๓. กรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสี หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการมีไว้ในครอบครอง การใช้ หรือการขนส่งกาก
กัมมันตรังสี ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบ 

 



 

 

หน้าที่   

 เอกสำรแนบท้ำยใบอนุญำตส่งออกกำกกัมมันตรังสี เลขที่  

 ผู้รับใบอนุญำต 

 

รำยละเอียดกำกกัมมนัตรังสี 

 

 

 

(รายละเอียดประกอบด้วย ล าดบั, ลักษณะการใช้งาน, ไอโซโทป-เลขมวล, ประเภทของกากกัมมันตรงัสี, การปิดผนึก, สมบตัิทางกายภาพ,  

กัมมันตภาพ, กัมมันตภาพ ณ วันที,่ จ านวน, ผู้ผลติ, รุ่น/รหสัสินค้า, หมายเลข, ข้อมูลภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักร) 

 

 

 

กัมมนัตภำพรวมท้ังหมด                                      Bq                                      Ci 

 

 
 
 
 



 

 

จัดท าและเผยแพร่โดย 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

โทร ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๖๒ ๐๑๑๐ 
Facebook : Atoms4Peace 

๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
 


