เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และมาตรา ๙ (๓) (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และข้อ ๓๕ ของกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต
และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง วัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๐
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการพลั ง งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ ว่ า ด้ ว ย
แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ การรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครองตามข้อ ๓๕ วรรคหนึ่ง
และวรรคสองให้ใช้แบบรายงาน สร ๑ ตามท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ ต้องทํารายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้
ที่มีไว้ในครอบครองโดยยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้เข้าครอบครอง
วั ส ดุ พ ลอยได้ นั้ น หลั ง จากนั้ น ให้ จั ด ส่ ง รายงานแสดงปริ ม าณวั ส ดุ พ ลอยได้ ที่ มี ไ ว้ ใ นครอบครอง
ต่อคณะกรรมการ โดยให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกําหนดระยะเวลาดังนี้
(๑) ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ที่มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี ให้รายงานทุก ๖๐ วัน
(๒) ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ที่มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี ให้รายงานทุก ๙๐ วัน
(๓) ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ที่มีอายุใบอนุญาต ๓ ปี ให้รายงานทุก ๑๒๐ วัน
(๔) ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ที่มีอายุใบอนุญ าต ๔ และ ๕ ปี ให้ร ายงานทุก
๑๘๐ วัน
ข้อ ๕ ให้จัดทํารายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้แยกตามใบอนุญาต และเรียงลําดับ
รายการวัสดุพลอยได้ตามใบอนุญาต
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

สร ๑
แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง
ตามกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง วัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
วันที่..............................................
๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ …………………..............................................………………………..........................................................................................................................................
ที่ตั้งเลขที่ ....................หมู่..................... ตรอก/ซอย ...........................................ถนน .................................................แขวง/ตําบล ...................................................................
เขต/อําเภอ .......................... จังหวัด ...........................รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ ................................... โทรสาร .............................. E-mail ..........................
๒. รหัสหน่วยงานเลขที่ .................................................................. แบบรายงาน สร ๑ ตามใบอนุญาต เลขที่.......................................................................................................
๓. ขอรายงานปริมาณวัสดุพลอยได้มีไว้ในครอบครอง ดังนี้
ข้อมูลของวัสดุพลอยได้ชนิดปิดผนึก(Sealed Source)
รายละเอียดวัสดุพลอยได้

ลําดับ

ทะเบียน
อ้างอิง

ธาตุเลขมวล

ผู้ผลิต

รุ่น/รหัส
สินค้า

ภาชนะบรรจุ / เครื่องมือ / เครื่องจักร
กัมมันตภาพ
หรือน้ําหนัก
(Bq, Ci, kg, lb)

หมาย
เลข

ปริมาณ

ณ วันที่

ผู้ผลิต

รุ่น /รหัส
สินค้า

จํานวน

หมาย
เลข

สถานภาพวัสดุฯ
ชือ่ ห้อง /
สถานที่เก็บ
ติดตั้ง
หรือใช้งาน

ความจุกัมมันตภาพ
หรือน้ําหนักสูงสุด
(Bq, Ci, kg, lb)

พบ

ไม่พบ

เหตุแห่งการ
เพิ่มขึ้น
หรือลดลง

ข้อมูลของวัสดุพลอยได้ชนิดไม่ปิดผนึก(Unsealed Source)
สถานภาพวัสดุฯ

รายละเอียดวัสดุพลอยได้
ลําดับ

ทะเบียน
อ้างอิง

ธาตุเลขมวล

ผู้ผลิต

รุ่น /รหัส
สินค้า

สมบัติทางกายภาพ
๑.ของแข็ง
๒.ของเหลว
๓.ก๊าช

กัมมันตภาพสูงสุด
หรือ น้ําหนัก
(Bq, Ci, kg, lb)
ตามที่ได้รับอนุญาต

กัมมันตภาพ
หรือ น้ําหนัก
(Bq, Ci, kg, lb)
ที่รายงานครั้งก่อน

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

หมายเหตุ กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้

กัมมันตภาพ
หรือ น้ําหนัก
(Bq, Ci, kg, lb)
คงเหลือ ณ ปัจจุบัน

ชือ่ ห้อง /
สถานที่
เก็บติดตั้ง
หรือ
ใช้งาน

พบ

ไม่พบ

สถานที่
เก็บกาก
กัมมันต
รังสี

เหตุแห่ง
การเพิ่มขึ้น
หรือลดลง

(ผู้รับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี)
)
(ผู้รับใบอนุญาต)
)

