
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ 

วัสดุนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และ 
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  

 
เหตุผล 

 
โดยเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต

เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว เพ่ือก ากับดูแลความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๔ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๘๔ และมาตรา 
๘๕  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

 
 



ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 
และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

พ.ศ. .... 
   

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๔ ประกอบ

มาตรา ๓๕ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า  
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์  
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกวัสดุนิวเคลียร์ 
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตน าผ่านวัสดุนิวเคลียร์ 
(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
(๕) ผู้ขอรับใบอนุญาตน าผ่านเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
“ใบอนุญาต” หมายความว่า  
(๑) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์  
(๒) ใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกวัสดุนิวเคลียร์ 
(๓) ใบอนุญาตน าผ่านวัสดุนิวเคลียร์ 
(๔) ใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
(๕) ใบอนุญาตน าผ่านเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

 
หมวด ๑  

หลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับใบอนุญาต 
   

  
ส่วนที่ ๑ 

การขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ 
   

 
ข้อ ๒  ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ ประเภทที ่๑ ประเภทที ่๒ 

ประเภทที่ ๓ และวัสดุต้นก าลังประเภทที่ ๑ ต้องขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุ
นิวเคลียร์ 

การแบ่งประเภทวัสดุนิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามตารางแสดงประเภทวัสดุนิวเคลียร์
แนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 



ทั้งนี้ ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนด
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๓  ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ จะต้องเป็นผู้มี

ศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนด
ศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 
 

ข้อ ๔  วิธีการขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ยื่นค าขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ ตามแบบแนบ
ท้ายกฎกระทรวงนี้  

(๒) ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อม
กับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

(๓) ยื่นเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการอนุญาต ซึ่งประกอบด้วย 
(ก) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล  

๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนที่แสดง
ถึงความเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

๒) ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
๓) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนา

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจให้ด าเนินการแทน 

๔) ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างประเทศท่ีประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้
แต่งตั้งให้มีหน้าทีร่ับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคลด้วย 

(ข) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา  
๑) ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ 
๒) ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
๓) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนา

ใบส าคญัประจ าตัวคนต่างด้าวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณี
ที่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

(๔) เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้ยื่นมาพร้อมกับการค าขอรับใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ 

(ก)  เอกสารใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียร์ 

(ข)  เอกสารแสดงสถานที่จัดเก็บและสถานท่ีประกอบกิจการ 
(ค)  เอกสารแสดงวิธีการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ 



(ง)  เอกสารแสดงวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของวัสดุ
นิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในสถานประกอบการ 

(จ)  เอกสารแสดงวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วระหว่างการขนส่ง 

(ฉ)  เอกสารแสดงวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสีที่เกิดจากการด าเนินการ
ผลิต การมีไว้ในครอบครอง การใช้ การน า ส่งออก หรือการเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ 
หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์อันจ าเป็นเพ่ือระงับหรือป้องกันอันตราย
ทางรังสี 

(ช)  เอกสารแสดงแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือ
แพร่กระจายรังสีจากการด าเนินการดังกลา่ว 

(ซ)  เอกสารแสดงวิธีการในการส่งคืนกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว  

(ฌ) เอกสารแสดงวิธีการเมื่อเลิกด าเนินการตามท่ีขอรับใบอนุญาต หรือเมื่อ
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(ญ) เอกสารแสดงมาตรการในการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือป้องกันไม่ให้
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับปริมาณรังสีเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
ส่วนที่ ๒ 

เงื่อนไขผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ 
   

 
ข้อ ๕  ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ ดังต่อไปนี้ให้

ด าเนินการเพิ่มเติมตามที่ก าหนดในส่วนนี้ 
(๑) วัสดุนิวเคลียร์พิเศษประเภทที่ ๑ 
(๒) วัสดุนิวเคลียร์พิเศษประเภทที่ ๒ 
(๓) วัสดุนิวเคลียร์พิเศษประเภทที่ ๓  
(๔) วัสดุนิวเคลียร์พิเศษประเภทที่ ๑ หรือ ประเภทที่ ๒ ที่มีปริมาณวัสดุครึ่งหนึ่ง

ของตารางแนบท้ายกฎกระทรวงและมีวัสดุหน่วงนิวตรอน หรือวัสดุสะท้อนนิวตรอนที่ท าจากกราไฟต์ 
น้ ามวลหนัก หรือ เบอริลเลียม ล้อมรอบ 

 
ข้อ ๖  ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๕  

ต้องจัดให้มีระบบตรวจวัดรังสี ที่สามารถตรวจพบภาวะวิกฤต ที่มีปริมาณรังสีดูดกลืนจากทั้งแกมมา
และนิวตรอนรวม ๐.๒๐ เกรย์ ที่ระยะ ๒ เมตร ได้ภายในระยะเวลา ๑ นาทีและต้องมีระบบตรวจวัด
รังสีส ารอง ในบริเวณใช้งานและสามารถเตือนภัยในกรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤต 



 
ข้อ ๗  ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕  

ต้องจัดให้มีมาตรการรองรับส าหรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการเกิดภาวะวิกฤต และให้ปิด
ประกาศมาตรการดังกล่าวในทุกบริเวณที่มีโอกาสเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้ง ต้องจัดการฝึกซ้อมอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

 
ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ตามที่ก าหนดไว้ใน

ข้อ ๕  ต้องจัดให้มีสถานที่ วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับช าระล้างการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ณ สถาน
ประกอบการ ซึ่งรวมถึง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งภายในและภายนอกเขตสถานประกอบการ 
และการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ 

 
ส่วนที่ ๓ 

การขอรับใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกวัสดุนิวเคลียร์ 
หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

   
  

ข้อ ๙  ผู้ใดประสงค์จะน าเข้าหรือส่งออกวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้
แล้วตามตารางแนบท้ายกฎกระทรวงนี้  ต้องขอรับใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกวัสดุ
นิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  

การน าเข้าวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นชนิด 
ค่ากัมมันตภาพ ปริมาตร หรือน้ าหนักของวัสดุนิวเคลียร์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วไม่เกินกว่าที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตมไีว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ที่ส านักงานได้ออกให้ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ  

ทั้งนี้ ใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 

ข้อ ๑๐  วิธีการขอรับใบอนุญาตน าเข้าหรือใบอนุญาตส่งออกวัสดุนิวเคลียร์หรือ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ให้น าความในข้อ ๔ ใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ส่วนที่ ๔ 

การขอรับใบอนุญาตน าผ่านวัสดุนิวเคลียร์ 
หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

   
 

ข้อ ๑๑  ผู้ใดประสงค์จะน าผ่านวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วตาม
ตารางแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ ต้องขอรับใบอนุญาตน าผ่านวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้
แล้วตามกฎกระทรวงฉบับนี้ 



ทั้งนี้ ใบอนุญาตน าผ่านวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 

ข้อ ๑๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตน าผ่านวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วต้อง
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตน าผ่านวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วพร้อมเอกสารหลักฐานที่
ก าหนดในค าขอรับใบอนุญาตน าผ่านวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วตามแบบท้าย
กฎกระทรวงนี้ ก่อนก าหนดวันที่น าวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วผ่านทางด่านศุลกากรที่
ส านักงานประกาศก าหนดไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  

 
หมวด ๒  

เงื่อนไขการออกใบอนุญาต 
   

 
ข้อ ๑๓  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอตามกฎกระทรวงนี้แล้ว  ให้ตรวจสอบค าขอ 

เอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ถูกต้องครบถ้วนโดยทันท ี
ในกรณีที่เจาหน้าที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไมเพียงพอ หรือเอกสาร

หลักฐานไมถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการแจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้เจ้าหน้าที่บันทึก
ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ง และให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น ในการนี้ ให้เจ้าหน้าที่มอบส าเนาบันทึก
ดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไมด าเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งตามวรรคสอง ให้
เจ้าหน้าที่สั่งไมรับค าขออนุญาต และแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อมส่งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอคืนให้
แกผู้ขออนุญาต 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสาร
หลักฐานที่ยื่นหรือที่ยื่นเพ่ิมเติมถูกต้องครบถ้วนแลว ให้เจาหน้าที่พิจารณารายละเอียดด้านเทคนิค 
เพ่ือเสนอความเห็นต่อไป 

ข้อ ๑๔ ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านวัสดุ
นิวเคลียร์ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบค า
ขอรับใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เสนอค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อ
เลขาธิการ  

ในกรณีที่เลขาธิการมีความเห็นว่าควรอนุญาต ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้
ขอรับใบอนุญาต 



ในกรณีท่ีเลขาธิการมีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาต ให้เลขาธิการมีค าสั่งไม่อนุญาตและ
แจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ โดยระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิและ
ระยะเวลาการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ทั้งนี้ ระยะเวลาด าเนินการในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตรวมกันแล้วต้องไม่เกิน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

 
ข้อ ๑๕  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าค าขอรับใบอนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือ

น าผ่านเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้อง
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่เสนอค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อคณะกรรมการต่อไป  

ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรอนุญาต ให้เลขาธิการออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  

ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาต ให้แจ้งผลการพิจารณาเป็น
หนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิและ
ระยะเวลาฟ้องคดตี่อศาลปกครองให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ทั้งนี้ ระยะเวลาด าเนินการในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาต รวมกันแล้วต้องไม่
เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

 
ข้อ ๑๖ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในใบอนุญาต ให้

ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที ่
แบบค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดแนบท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
 

หมวด ๓ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการต่อใบอนุญาต  

และการออกใบแทนใบอนุญาต 
   

 
ข้อ ๑๗  ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องยื่นค าขอต่อ

ใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ก าหนดในค าขอต่อใบอนุญาตตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้  
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
ข้อ ๑๘  ในการพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้น าความในหมวด ๒ มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม 
 



ข้อ ๑๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ให้
ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ณ ส านักงาน ภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุค าว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้
ด้านบนของใบอนุญาต 

 
ให้ไว้ ณ วันที่                                    พ.ศ. .... 

 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



ตารางแสดงประเภทวัสดนุิวเคลียร์ 
 

วัสดุ ค าอธิบาย 

ประเภทของวัสดุนิวเคลียร์ 
วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง 

ประเภทที่ ๑   ประเภทที๒่   ประเภทที๓่  ประเภทที ่๔  ประเภทที๑่  ประเภทที ่๒  

๑ พลูโทเนียม พลูโทเนียมทีม่ี
พลูโทเนียม-๒๓๘ 
ร้อยละ ๘๐ หรือต่ า
กว่า 

ตั้งแต ่๒ กิโลกรัม
ขึ้นไป 

มากกว่า ๕๐๐ 
กรัม แต่น้อยกว่า 
๒ กิโลกรัม 

มากกว่า ๑๕ กรัม 
แต่ไมเ่กิน ๕๐๐ 
กรัม 

ไม่เกิน ๑๕ กรมั     

๒ พลูโทเนียมทีม่ี
พลูโทเนียม-๒๓๘ 
เกินร้อยละ ๘๐ 

      ทุกปริมาณ    

๓ ยูเรเนยีม-๒๓๓   ตั้งแต๒่ กิโลกรัม
ขึ้นไป 

มากกว่า๕๐๐ กรมั 
แต่น้อยกว่า ๒ กก. 

มากกว่า๑๕ กรัม 
แต่ไมเ่กิน ๕๐๐ 
กรัม 

ตั้งแต่ ๑๕ กรัมลง
มา 

    

๔ ยูเรเนยีมเสรมิ
สมรรถนะ (เชื้อเพลิง
นิวเคลียร์) 

ยูเรเนยีมที่มียเูรเนยีม-
๒๓๕ตั้งแตร่้อยละ 
๒๐ ขึ้นไป 

ตั้งแต๕่ กิโลกรัม
ขึ้นไป 

มากกว่า ๑ กก. 
แต่น้อยกว่า ๕ กก. 

มากกว่า ๑๕ กรัม 
แต่ไมเ่กิน ๑ 
กิโลกรมั 

ตั้งแต่ ๑๕ กรัมลง
มา 

    

๕ ยูเรเนยีมที่มียเูรเนยีม-
๒๓๕ ตั้งแตร่้อยละ 
๑๐ขึ้นไปแต่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ 

  ตั้งแต่ ๑๐ กก. ขึ้น
ไป 

มากกว่า ๑ กก. 
แต่น้อยกว่า ๑๐ 
กก. 

ตั้งแต่ ๑ กก.ลงมา     

๖ ยูเรเนยีมที่มียเูรเนยีม-
๒๓๕ สูงกว่า
ธรรมชาติแต่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ 

    ตั้งแต่ ๑๐กก. ข้ึน
ไป 

ต่ ากว่า ๑๐ กก.
ลงมา 

    



 

วัสดุ ค าอธิบาย 

ประเภทของวัสดุนิวเคลียร์ 
วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง 

ประเภทที่ ๑   ประเภทที๒่   ประเภทที๓่  ประเภทที ่๔  ประเภทที๑่  ประเภทที ่๒  

๗ เชื้อเพลิงนิวเคลียร ์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่
ท าข้ึนจากทอเรียม
ยูเรเนยีมธรรมชาติ 
ยูเรเนยีมที่มียเูรเนยีม-
๒๓๕ ต่ ากว่า
ธรรมชาติหรือ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่มี
วัสดุฟิซไซล์น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ 

  ทุกปริมาณ         

๘ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่
ผ่านการใช้งานแล้ว 

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่
ท าข้ึนจากวัสดุ
นิวเคลียร์พิเศษ
ประเภทที่ ๑ 

  ทุกปริมาณ         

๙ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่
ท าข้ึนจากวัสดุ
นิวเคลียร์พิเศษ
ประเภทที่ ๒ 

    ทุกปริมาณ       

๑๐ ยูเรเนยีมธรรมชาต ิ ยูเรเนยีมที่มียเูรเนยีม-
๒๓๕ ตามทีม่ีใน
ธรรมชาติ (ร้อยละ 
๐.๗) 

        ๑๐ ตัน หรือ
มากกว่า 

ตั้งแต่ ๑๐ 
กิโลกรมัขึ้นไปแต่
น้อยกว่า ๑๐ ตัน 



 

วัสดุ ค าอธิบาย 

ประเภทของวัสดุนิวเคลียร์ 
วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง 

ประเภทที่ ๑   ประเภทที๒่   ประเภทที๓่  ประเภทที ่๔  ประเภทที๑่  ประเภทที ่๒  

๑๑ ยูเรเนยีมด้อย
สมรรถนะ 

ยูเรเนยีมที่มียเูรเนยีม-
๒๓๕ตั้งแตร่้อยละ
ตามปรมิาณใน
ธรรมชาตลิงมาถึงร้อย
ละ ๐.๕ 

        ๑๐ ตัน หรือ
มากกว่า 

ตั้งแต่ ๑๐ 
กิโลกรมัขึ้นไปแต่
น้อยกว่า ๑๐ ตัน 

๑๒ ยูเรเนยีมที่มียเูรเนยีม-
๒๓๕ ต่ ากว่าร้อยละ 
๐.๕ ลงมา 

        ๒๐ ตัน หรือ
มากกว่า 

ตั้งแต่ ๑๐ 
กิโลกรมัขึ้นไปแต่
น้อยกว่า ๒๐ ตัน 

๑๓ ทอเรียมสารประกอบ
ทอเรียม หรือสสารที่
มีทอเรียมเป็น
องค์ประกอบ 

          ๒๐ ตัน หรือ
มากกว่า 

ตั้งแต่ ๑๐ 
กิโลกรมัขึ้นไปแต่
น้อยกว่า ๒๐ ตัน 

๑๔ วัสดุผสม สสารที่มีองค์ประกอบ
ในข้อ๑๐ - ๑๓ 
มากกว่า ๑๐ กโิลกรัม 

        ๒๐ตัน หรือ
มากกว่า 

ตั้งแต๑่๐ 
กิโลกรมัขึ้นไปแต่
น้อยกว่า ๒๐ ตัน 

 

 
 



 

 

แบบ............. 

 
ค ำขอรับใบอนุญำต 

มีไว้ครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ 

 
 วันที่  เดือน  พ.ศ.  

๑. ผู้ขอรับใบอนุญำต 
๑.๑ บุคคลธรรมดา 
(๑) ชื่อผู้ขออนุญาต  ต าแหน่ง  

 อาย ุ  ปี สัญชาติ  เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.  
  

 เลขประจ าตัวประชาชน  -     -      -   -  
 

   

 บ้านเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน  
 ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  

       

 รหัสไปรษณีย์      
 

 
 

 หมายเลขโทรศัพท ์  หมายเลขโทรสาร  
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์   

(๒) สถานที่ท าการ  
 ที่ตั้งเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน  
 ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  
       

 รหัสไปรษณีย์      
 

    
 หมายเลขโทรศัพท ์  หมายเลขโทรสาร  

๑.๒ นิติบุคคล 
(๑) ชื่อนิติบุคคล  
 จดทะเบียนเม่ือ  เลขที่ทะเบียน  
 สถานที่ท าการ  
 ที่ตั้งเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน  
 ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  
       

 รหัสไปรษณีย์      
 

 
 หมายเลขโทรศัพท ์  หมายเลขโทรสาร  
 

(๒) ชื่อผู้อ านาจในการแจ้งของนิติบุคคล  ต าแหน่ง  
 อาย ุ  ปี สัญชาต ิ  เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.  

  

 เลขประจ าตัวประชาชน  -     -      -   -  
 

   

 บ้านเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน  
 ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  

       
 

 รหัสไปรษณีย์      
 

หมายเลขโทรศัพท ์   
 หมายเลขโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์  

 (กรณีมากกว่า ๑ คนสามารถใช้เอกสารแนบได้) 

เลขท่ีรับ…………………………… 
วันท่ี…………..............…………. 
รหัสหน่วยงาน……………….….. 
ผู้รับค าขอ………………….......... 
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กรอก) 



 

 
๒. ขออนุญำต    
[    ]วัสดุนิวเคลียร์พิเศษประเภท ๑ 
[    ] วัสดุนวิเคลียร์พิเศษประเภท ๒ 
[    ] วัสดุนวิเคลียร์พิเศษประเภท ๓ 
[    ] วัสดุต้นก าลังประเภท ๑ 
 
๓. วัตถุประสงค์กำรใช้งำน 
 [    ] ทางการแพทย์.......................................... [    ]ทางอุตสาหกรรม................................ 
 [    ]ทางการศึกษาวิจยั……………………………… [    ]เครื่องก าบังรังสี.................................. 
 [    ] อื่น ๆ (โปรดระบุ):……………………………… ……………………………………………………..……. 
 
4. สถำนที่เก็บรักษำ ติดต้ัง หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ 

 ชื่อสถานที่เก็บรักษา ติดต้ัง หรือใชว้ัสดุนิวเคลียร์ 
 ที่ตั้งเลขที่ ................................. หมู่ที่………………. ตรอก/ซอย............. ถนน………………………………. 
 ต าบล/แขวง................................ อ าเภอ/เขต............................................. จังหวัด.............................. 
       

 รหัสไปรษณีย์      
 

 

 หมายเลขโทรศัพท์................................ หมายเลขโทรสาร................................ 
5. เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี (ถ้ำมี) 
 ชื่อ.................................................. ต าแหน่ง …………………………………… 
 อาย ุ ........ ปี เกิดวันที่ ............... เดือน ........................... พ.ศ. ................... สัญชาติ ............................... 
 เลขประจ าตัวประชาชน  -     -      -   -  

 

 บ้านเลขที่ ........................ หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย ................................ ถนน ...................... 
 ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ................................ จังหวัด…………………………………. 

 รหัสไปรษณีย์      
 

  
 หมายเลขโทรศัพท์................................... หมายเลขโทรสาร ……………………… 

 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.................................................. 
 ประสบการณ์และการฝึกอบรม……………………………………………………………………………………………….. 

 ล าดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้จัด 

    

     
 เลขที่ใบอนุญาตเจ้าหนา้ที่ความปลอดภยัทางรังสี....................................................................... 

 ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที ่ ............................................................................  
6. เจ้ำหน้ำด ำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 
 ชื่อ.................................................. ต าแหน่ง…………………………………… 
 อายุ........ ปี เกิดวันที่.................. เดือน............................. พ.ศ.................... สัญชาติ............................. 
 เลขประจ าตัวประชาชน  -     -      -   -  

 

 บ้านเลขที่........................ หมู่ที่......... ตรอก/ซอย................................ ถนน...................................... 
 ต าบล/แขวง................................ อ าเภอ/เขต................................ จังหวัด................................ 

 รหัสไปรษณีย์      
 

  
 หมายเลขโทรศัพท…์…………………………… หมายเลขโทรสาร……………………………………… ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์........................... 
 ประสบการณ์และการฝึกอบรม……………………………………………………………………………………………….. 

 ล าดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้จัด 

    

     
 เลขที่ใบอนุญาตเจ้าหนา้ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ .......................................................................  

 ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที ่ .......................................................................  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
7. พร้อมกับค ำขออนุญำตน้ี ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกีย่วข้องมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วยดังนี้ 

[    ] ๑. ส าเนาพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซ่ึงมีเลขประจ าตัวประชาชน 
๑๓ หลัก ของผู้แจ้งผู้มอบอ านาจ หรือผู้รับมอบอ านาจ หรือส าเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่บุคคลข้างต้นเป็นคนต่างด้าว 

[    ] ๒. ส าเนาใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว ในกรณีผู้แจ้ง ผู้มอบอ านาจ หรือผู้รับมอบอ านาจ เป็นคนต่างด้าว 
[    ] 3.    ส าเนาพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล หรือเอกสารอื่นทีแ่สดงถึงความเป็นนิติบุคคล

ตามกฎหมาย 
[    ] 4. หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่มอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน ๑๐ บาท ส าหรับการกระท าการ ๑ 

อย่าง หรือ ๓๐ บาท ส าหรับการกระท าการแทนมากกว่า ๑ อย่างส าหรับนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชน ไม่ต้องติดอากรแสตมป ์

[    ] 5. เอกสารใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 
[    ] 6. เอกสารแสดงสถานที่จัดเก็บและสถานที่ประกอบกิจการ 
[    ] ๗.   เอกสารแสดงวิธีการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ 
[    ] ๘. ๘.   เอกสารแสดงวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของวัสดุนิวเคลียร์ในสถานประกอบการ 
[    ] ๙. ๙.   เอกสารแสดงวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ระหว่างการขนส่ง 
[    ] ๑๐. ๑๐. เอกสารแสดงวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสีที่เกิดจากการด าเนินการผลิต การมีไว้ในครอบครอง การใช้ การน า ส่งออก ห รือการ

เปลี่ยนสถานที่จัดเก็บซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์อันจ าเป็นเพื่อระงับหรือป้องกันอันตรายทางรังสี 
[    ] ๑๑. ๑๑. เอกสารแสดงแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายรังสีจากการด าเนินการดังกล่าววิธีการจัดการ 
[    ] ๑๒. ๑๒. เอกสารแสดงวิธีการในการส่งคืนกากกัมมันตรังสีและเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
[    ] ๑๓. ๑๓. เอกสารแสดงวิธีการเมื่อเลิกด าเนินการตามที่ขอรับใบอนุญาต หรือเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุ 
[    ] ๑๔. ๑๔. เอกสารแสดงมาตรการในการตรวจวัดปริมาณรังสีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับปริมาณรังสีเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
[    ] ๑๕. เอกสารแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกับระบบตรวจวัดรังสี ที่สามารถตรวจพบสภาวะวิกฤต (ถ้าจ าเป็น) 
[    ] ๑๖. เอกสารแสดงมาตรการรองรับส าหรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการเกิดสภาวะ 
[    ] ๑๗. เอกสารแสดงรายละเอยีดที่แสดง สถานที่ วัสดุและอปุกรณ์ส าหรับช าระล้างการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ณ สถานประกอบการ 

 
 
  ลายมือชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต   
  (  ) 
     
 
 
 
หมำยเหตุ 
๑. เอกสารประกอบค าขอแจ้งทุกฉบับตอ้งลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมวันทีโ่ดยผู้ขอแจ้งหรือผู้รับมอบอ านาจพร้อมประทับตราประจ าหน่วยงาน 
๒.โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง[   ] หน้าข้อความที่ต้องการหนา้ข้อ๘ 
๓. โปรดกรอกข้อมูลในตารางที่๑ส าหรบัวัสดุนิวเคลียร์ทุกประเภท 
 
 



ตำรำงท่ี ๑ รำยกำรแสดงบัญชีวสัดุนิวเคลียร์ทั้งหมดที่ขอรับใบอนุญำต 
 

ล าดับ 
ชนิดและ

ประเภทวัสดุ
นิวเคลียร ์

รายละเอียดวัสดุ
นิวเคลยีร ์

น้ าหนัก 

หน
่วย

 (ก
ก.

/ก
รัม

) 

ค่ากัมมันตภาพ 

หน
่วย

 (C
i./B

q)
 

การใช้ประโยชน ์ บริษัทผู้ผลิต 
บริษัทผู้แทน

จ าหน่าย 
อายกุารใช้งาน เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

(กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้) 
 



 

แบบ............. 

 
ค ำขอรับใบอนุญำต 

น ำเข้ำ  ส่งออก  หรือน ำผ่ำนวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

 
 วันที่  เดือน  พ.ศ.  

๑. ผู้ขอรับใบอนุญำต 
๑.๑ บุคคลธรรมดา 
(๑) ชื่อผู้ขออนุญาต  ต าแหน่ง  

 อาย ุ  ปี สัญชาติ  เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.  
  

 เลขประจ าตัวประชาชน  -     -      -   -  
 

   

 บ้านเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน  
 ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  

       

 รหัสไปรษณีย์      
 

 
 

 หมายเลขโทรศัพท ์  หมายเลขโทรสาร  
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์   

(๒) สถานที่ท าการ  
 ที่ตั้งเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน  
 ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  
       

 รหัสไปรษณีย์      
 

    
 หมายเลขโทรศัพท ์  หมายเลขโทรสาร  

๑.๒ นิติบุคคล 
(๑) ชื่อนิติบุคคล  
 จดทะเบียนเม่ือ  เลขที่ทะเบียน  
 สถานที่ท าการ  
 ที่ตั้งเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน  
 ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  
       

 รหัสไปรษณีย์      
 

 
 หมายเลขโทรศัพท ์  หมายเลขโทรสาร  
 

(๒) ชื่อผู้อ านาจในการแจ้งของนิติบุคคล  ต าแหน่ง  
 อาย ุ  ปี สัญชาต ิ  เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.  

  

 เลขประจ าตัวประชาชน  -     -      -   -  
 

   

 บ้านเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน  
 ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  

       
 

 รหัสไปรษณีย์      
 

หมายเลขโทรศัพท ์   
 หมายเลขโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์  

 (กรณีมากกว่า ๑ คนสามารถใช้เอกสารแนบได้) 

เลขท่ีรับ…………………………… 
วันท่ี…………..............…………. 
รหัสหน่วยงาน……………….….. 
ผู้รับค าขอ………………….......... 
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กรอก) 



 

 
๒. ขออนุญำต   [  ] น าเข้า    [  ] ส่งออก     [  ] น าผ่าน   
[    ] วัสดุนวิเคลียร์พิเศษประเภท ๑ 
[    ] วัสดุนวิเคลียร์พิเศษประเภท ๒ 
[    ] วัสดุนวิเคลียร์พิเศษประเภท ๓ 
[    ] วัสดุต้นก าลังประเภท ๑ 
[    ] เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
 
๓. วัตถุประสงค์กำรใช้งำน 
 [    ] ทางการแพทย์.......................................... [    ]ทางอุตสาหกรรม................................ 
 [    ]ทางการศึกษาวิจยั……………………………… [    ]เครื่องก าบังรังสี.................................. 
 [    ] อื่น ๆ (โปรดระบุ):……………………………… ……………………………………………………..……. 
 
4. สถำนที่เก็บรักษำ ติดต้ัง หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ 

 ชื่อสถานที่เก็บรักษา ติดต้ัง หรือใชว้ัสดุนิวเคลียร์ 
 ที่ตั้งเลขที่ ................................. หมู่ที่………………. ตรอก/ซอย............. ถนน………………………………. 
 ต าบล/แขวง................................ อ าเภอ/เขต............................................. จังหวัด.............................. 
       

 รหัสไปรษณีย์      
 

 

 หมายเลขโทรศัพท์................................ หมายเลขโทรสาร................................ 
5. เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี (ถ้ำมี) 
 ชื่อ.................................................. ต าแหน่ง …………………………………… 
 อาย ุ ........ ปี เกิดวันที่ ............... เดือน ........................... พ.ศ. ................... สัญชาติ ............................... 
 เลขประจ าตัวประชาชน  -     -      -   -  

 

 บ้านเลขที่ ........................ หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย ................................ ถนน ...................... 
 ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ................................ จังหวัด…………………………………. 

 รหัสไปรษณีย์      
 

  
 หมายเลขโทรศัพท์................................... หมายเลขโทรสาร ……………………… 

 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.................................................. 
 ประสบการณ์และการฝึกอบรม……………………………………………………………………………………………….. 

 ล าดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้จัด 

    

     
 เลขที่ใบอนุญาตเจ้าหนา้ที่ความปลอดภยัทางรังสี....................................................................... 

 ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที ่ ............................................................................  
6. เจ้ำหน้ำด ำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 
 ชื่อ.................................................. ต าแหน่ง…………………………………… 
 อายุ........ ปี เกิดวันที่.................. เดือน............................. พ.ศ.................... สัญชาติ............................. 
 เลขประจ าตัวประชาชน  -     -      -   -  

 

 บ้านเลขที่........................ หมู่ที่......... ตรอก/ซอย................................ ถนน...................................... 
 ต าบล/แขวง................................ อ าเภอ/เขต................................ จังหวัด................................ 

 รหัสไปรษณีย์      
 

  
 หมายเลขโทรศัพท…์…………………………… หมายเลขโทรสาร……………………………………… ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์........................... 
 ประสบการณ์และการฝึกอบรม……………………………………………………………………………………………….. 

 ล าดับที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้จัด 

    

     
 เลขที่ใบอนุญาตเจ้าหนา้ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ .......................................................................  

 ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที ่ .......................................................................  
 
 
 
 
 



 

 
7. พร้อมกับค ำขออนุญำตน้ี ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกีย่วข้องมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วยดังนี้ 
 

[    ] ๓. ส าเนาพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซ่ึงมีเลขประจ าตัวประชาชน 
๑๓ หลัก ของผู้แจ้งผู้มอบอ านาจ หรือผู้รับมอบอ านาจ หรือส าเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่บุคคลข้างต้นเป็นคนต่างด้าว 

[    ] ๔. ส าเนาใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว ในกรณีผู้แจ้ง ผู้มอบอ านาจ หรือผู้รับมอบอ านาจ เป็นคนต่างด้าว 
[    ] 3.    ส าเนาพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล หรือเอกสารอื่นทีแ่สดงถึงความเป็นนิติบุคคล

ตามกฎหมาย 
[    ] 7. หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่มอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน ๑๐ บาท ส าหรับการกระท าการ ๑ 

อย่าง หรือ ๓๐ บาท ส าหรับการกระท าการแทนมากกว่า ๑ อย่างส าหรับนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชน ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ 

[    ] 8. เอกสารใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 
[    ] 9. เอกสารแสดงสถานที่จัดเก็บและสถานที่ประกอบกิจการ 
[    ] ๗.   เอกสารแสดงวิธีการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ 
[    ] ๑๘. ๘.   เอกสารแสดงวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของวัสดุนิวเคลียร์ในสถานประกอบการ 
[    ] ๑๙. ๙.   เอกสารแสดงวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ระหว่างการขนส่ง 
[    ] ๒๐. ๑๐. เอกสารแสดงวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสีที่เกิดจากการด าเนินการผลิต การมีไว้ในครอบครอง การใช้ การน า ส่งออก หรือการ

เปลี่ยนสถานที่จัดเก็บซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์อันจ าเป็นเพื่อระงับหรือป้องกันอันตรายทางรังสี 
[    ] ๒๑. ๑๑. เอกสารแสดงแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายรังสีจากการด าเนินการดังกล่าววิธีการจัดการ 
[    ] ๒๒. ๑๒. เอกสารแสดงวิธีการในการส่งคืนกากกัมมันตรังสีและเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
[    ] ๒๓. ๑๓. เอกสารแสดงวิธีการเมื่อเลิกด าเนินการตามที่ขอรับใบอนุญาต หรือเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุ 
[    ] ๒๔. ๑๔. เอกสารแสดงมาตรการในการตรวจวัดปริมาณรังสีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับปริมาณรังสีเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
[    ] ๒๕. เอกสารแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกับระบบตรวจวัดรังสี ที่สามารถตรวจพบสภาวะวิกฤต (ถ้าจ าเป็น) 
[    ] ๒๖. เอกสารแสดงมาตรการรองรับส าหรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการเกิดสภาวะ 
[    ] ๒๗. เอกสารแสดงรายละเอยีดที่แสดง สถานที่ วัสดุและอปุกรณ์ส าหรับช าระล้างการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ณ สถานประกอบการ 

 
 
  ลายมือชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต   
  (  ) 
     
 
 
 
หมำยเหตุ 
๑. เอกสารประกอบค าขอแจ้งทุกฉบับตอ้งลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมวันทีโ่ดยผู้ขอแจ้งหรือผู้รับมอบอ านาจพร้อมประทับตราประจ าหน่วยงาน 
๒.โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง[   ] หน้าข้อความที่ต้องการหนา้ข้อ๘ 
๓. โปรดกรอกข้อมูลในตารางที่๑ส าหรบัวัสดุนิวเคลียร์ทุกประเภท 
 
 



ตำรำงท่ี ๑ รำยกำรแสดงบัญชีวสัดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วทั้งหมดที่ขอรับใบอนุญำต 
 

ล าดับ 
ชนิดและ

ประเภทวัสดุ
นิวเคลียร ์

รายละเอียดวัสดุ
นิวเคลียร์ 

น้ าหนัก 

หน
่วย

 (ก
ก.

/ก
รัม

) 

ค่ากัมมันตภาพ 

หน
่วย

 (C
i./B

q)
 

การใช้ประโยชน ์ บริษัทผู้ผลิต 
บริษัทผู้แทน

จ าหน่าย 
อายกุารใช้งาน เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

(กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้) 
 
 
 

 



 


