เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ว่าด้วย แบบใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุตน้ กําลัง
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และมาตรา ๙ (๓) (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และข้อ ๑๘ ของกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับ
ใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง วัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณู
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติพ ลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ อัน เป็น
กฎหมายที่มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙
ประกอบกับ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
บัญ ญัติใ ห้กระทําได้ โ ดยอาศัย อํ านาจตามบทบัญ ญั ติแ ห่ง กฎหมาย คณะกรรมการพลั งงานปรมาณู
เพื่อสันติจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบใบอนุญาต
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกําลัง พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ แบบใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ เรียกว่า แบบ พ.ป.ส. ๔ ข
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๔ แบบใบอนุญาตกระทําด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุต้น กําลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่
ตามธรรมชาติในทางเคมี เรียกว่า แบบ พ.ป.ส. ๕ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕ แบบใบอนุญาตนําหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษหรือวัสดุต้นกําลัง เรียกว่า แบบ พ.ป.ส. ๖ ข ท้ายระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

แบบ พ.ป.ส. ๔ข-....

หน้าที่

รหัสหน่วยงาน

ใบอนุญาตเลขที่
ใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องเลขที่

ใบอนุญาต
ผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์
วันที่

เดือน

พ.ศ.

อาศั ย อํา นาจตามมาตรา ๑๒ (๑) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ พ ลั ง งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ พ.ศ. ๒๕๐๔
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ อนุญาตให้
โดย
ที่อยู่
สถานที่ทําการ
ผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์
ตามคําขออนุญาตเลขที่
ลงวันที่

เดือน

รายการตามเอกสารแนบท้าย เลขที่

พ.ศ.

จํานวน

หน้า

เก็บรักษาวัสดุเพื่อความมั่นคงปลอดภัยที่
อนุญาตตั้งแต่วันที่

เดือน

พ.ศ.

ถึงวันที่

เดือน

พ.ศ.

______________________________________

ประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประทับตราสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นสําคัญ

เงื่อนไข
๑. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะเรื่องที่อนุญาตและเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตไว้เท่านั้น
๒. ผู้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับมอบหมายจะต้องไม่กระทําการใดๆ ที่จะทําให้รังสีกระจาย
ออกจากหี บห่ อวั ส ดุ ใ นระหว่า งการขนส่ ง และจะต้ องมี เครื่ องมื อที่ จะทํา การ
ตรวจวัดรังสีได้ทุกโอกาสในระหว่างทําการขนส่ง เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ว่า ไม่มีรังสี
กระจายออกจากหีบห่อวัสดุเกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
๓. กรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสีหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่าง การ
ผลิตมี ไ ว้ ใ นครอบครอง การใช้ หรื อการขนส่ ง วั ส ดุ นิ วเคลีย ร์ ให้ ผู้รั บอนุญาต
เป็ นผู้รับผิดชอบ

หน้าที่
เอกสารแนบท้ายใบอนุญาต พ.ป.ส. ๔ข-.... เลขที่
ผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ เพื่อ

ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์

รายละเอียดวัสดุนิวเคลียร์

(รายละเอียด ประกอบด้วย รายการ, ธาตุ , สภาพ , การปิดผนึก , กลุม่ , หมายเลข/รหัส , ปริมาณ ,จํานวน , รวมปริมาณ , เมื่อวันที่ , ผูผ้ ลิต , การใช้ประโยชน์)

รวมปริมาณทั้งหมด

GBq
mCi
kg

รวมปริมาณคงเหลือ

GBq
mCi
kg

แบบ พ.ป.ส. ๕

หน้าที่
รหัสหน่วยงาน

ใบอนุญาตเลขที่
ใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องเลขที่

ใบอนุญาต
กระทําด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุต้นกําลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่
ตามธรรมชาติในทางเคมี
วันที่

เดือน

พ.ศ.

อาศั ย อํา นาจตามมาตรา ๑๒ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ พ ลั ง งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ พ.ศ.๒๕๐๔
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ อนุญาตให้
โดย
ที่อยู่
สถานที่ทําการ
กระทําด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุต้นกําลังให้พ้นสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี
ชื่อวัสดุต้นกําลังที่อนุญาตฯ
ปริมาณวัสดุต้นกําลังที่อนุญาตให้กระทําการ
กิโลกรัม
โดยวิธีการ
ตามคําขออนุญาตเลขที่

ลงวันที่

เดือน

พ.ศ.

สถานที่เก็บรักษาวัสดุที่พ้นสภาพฯ เพื่อความมั่นคงปลอดภัย

อนุญาตตั้งแต่วันที่

เดือน

พ.ศ.

ถึงวันที่

เดือน

พ.ศ.

________________________________________

ประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประทับตราสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นสําคัญ

เงื่อนไข
๑. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะเรื่องที่อนุญาตและเฉพาะผู้ที่ได้รบั อนุญาตไว้เท่านั้น
๒. กรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสีหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการครอบครอง การใช้ หรือการขนส่ง
วั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ วั ส ดุ ต้ น กํา ลั ง หรื อ วั ส ดุ ต้ น กํา ลั ง ที่ พ้ น สภาพในทางเคมี ให้ ผู้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น
ผู้รบั ผิดชอบ

แบบ พ.ป.ส. ๖ข-....

หน้าที่

รหัสหน่วยงาน

ใบอนุญาตเลขที่
ใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องเลขที่

ใบอนุญาต
นําหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร/นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษหรือวัสดุต้นกําลัง
วันที่

เดือน

พ.ศ.

อาศั ย อํา นาจตามมาตรา ๑๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ พ ลั ง งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ พ.ศ. ๒๕๐๔
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ อนุญาตให้
โดย
ที่อยู่
สถานที่ทําการ
นํา หรือส่งออกนอกราชอาณาจักร/นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษหรือวัสดุต้นกําลัง
ตามคําขออนุญาตเลขที่
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ผู้ผลิตวัสดุ
ที่อยู่
รายการตามเอกสารแนบท้าย เลขที่
จํานวน
หน้า
สถานที่เก็บรักษาวัสดุนิวเคลียร์พิเศษหรือวัสดุต้นกําลัง เมื่อได้รับจากผู้ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองแล้วยังไม่ได้ส่งออก/ได้
นําเข้ามาแล้วและผู้ได้รับมอบหมายยังไม่ได้นําส่งผู้ขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง
อนุญาตตั้งแต่วันที่

เดือน

พ.ศ.

ถึงวันที่

เดือน

พ.ศ.

ประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประทับตราสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นสําคัญ

เงื่อนไข
๑. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะเรื่องที่อนุญาตและเฉพาะผู้ที่ได้รบั อนุญาตไว้เท่านั้น
๒. ผู้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับมอบหมายจะต้องไม่กระทําการใดๆ ที่จะทําให้รังสีแผ่กระจายออกจากหีบ
ห่อวัสดุในระหว่างการขนส่งภายในราชอาณาจักร และจะต้องมีเครื่องมือที่จะทําการตรวจวัดรังสีได้
ทุกโอกาสในระหว่างทําการขนส่งภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ว่า ไม่มีรังสีกระจายออก
จากหีบห่อวัสดุ
๓. กรณีเกิดอุบตั ิเหตุทางรังสีหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งวัสดุนวิ เคลียร์พิเศษหรือ
วัสดุต้นกําลังให้ผู้รับอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบ

หน้าที่
เอกสารแนบท้ายใบอนุญาต พ.ป.ส. ๖ข-.... เลขที่
นําหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร / นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึง่ วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกําลัง เพื่อ

ชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์

รายละเอียดวัสดุนิวเคลียร์พเิ ศษ หรือวัสดุต้นกําลัง

(รายละเอียด ประกอบด้วย รายการ, ธาตุ , สภาพ , การปิดผนึก , กลุม่ , หมายเลข/รหัส , ปริมาณ ,จํานวน , รวมปริมาณ , เมื่อวันที่ , ผูผ้ ลิต , การใช้ประโยชน์)

รวมปริมาณทั้งหมด

GBq
mCi
kg

รวมปริมาณคงเหลือ

GBq
mCi
kg

