พ.ป.ส. ๓
แบบคําขออนุญาต
กําหนดตามความในข้อ ๖ แบบคําขออนุญาตตามข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขและวิธีการ
ขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

กําหนดแบบคําขออนุญาต ดังนี้
แบบคําขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรื อใช้วสั ดุพลอยได้ ให้ใช้แบบ พ.ป.ส. ๑ก-๑ สําหรับขอ
อนุญาตฯ วัสดุพลอยได้กลุ่มที่ ๑
แบบคําขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรื อใช้วสั ดุพลอยได้ ให้ใช้แบบ พ.ป.ส. ๑ก-๒ สําหรับขอ
อนุญาตฯ วัสดุพลอยได้กลุ่มที่ ๒
แบบคําขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรื อใช้วสั ดุพลอยได้ ให้ใช้แบบ พ.ป.ส. ๑ก-๓ สําหรับขอ
อนุญาตฯ วัสดุพลอยได้กลุ่มที่ ๓
แบบคําขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรื อใช้วสั ดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุตน้ กําลังซึ่งพ้นสภาพที่
เป็ นอยูต่ ามธรรมชาติในทางเคมี ให้ใช้แบบ พ.ป.ส. ๑ข สําหรับขออนุญาตฯ
แบบคําขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่ องกําเนิดรังสี และขออนุญาตผลิตหรื อใช้พลังงานจาก
เครื่ องกําเนิดรังสี ให้ใช้แบบ พ.ป.ส. ๑ค-๑ สําหรับขออนุญาตฯ เครื่ องกําเนิดรังสี กลุ่มที่ ๕
แบบคําขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่ องกําเนิดรังสี และขออนุญาตผลิตหรื อใช้พลังงานจาก
เครื่ องกําเนิดรังสี ให้ใช้แบบ พ.ป.ส. ๑ค-๒ สําหรับขออนุญาตฯ เครื่ องกําเนิดรังสี กลุ่มที่ ๖
แบบคําขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่ องกําเนิดรังสี และขออนุญาตผลิตหรื อใช้พลังงานจาก
เครื่ องกําเนิดรังสี ให้ใช้แบบ พ.ป.ส. ๑ค-๓ สําหรับขออนุญาตฯ เครื่ องกําเนิดรังสี กลุ่มที่ ๗

แบบ พ.ป.ส. ๑ก-๑

คําขออนุญาต

เลขที่รับ…………………………..
วันที่………………………………
รหัสหน่วยงาน…………………..
ผูร้ ับคําขอ…………………………
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)

ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรื อใช้ซ่ ึงวัสดุพลอยได้
ส่ วนที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป

วันที่………เดือน…………………พ.ศ…………

๑. ชื่อผู้ขออนุญาต
ข้าพเจ้าชื่อ……..……..………….………………..……..ตําแหน่ง…………………….……………อายุ………...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย………..………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…...………….………….
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
๒. ชื่อสถานทีท่ าํ การ…...………………………………………………………………………………….………….…………
จดทะเบียนเมื่อ…………………………………………………เลขทะเบียนที่…………..………………………………….…….
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่…………….…...ตรอก/ซอย…………………..…………….ถนน……..…………………………..………
หมู่ที่………………...…….ตําบล/แขวง…………………....…………………อําเภอ/เขต……………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………….………..เลขหมายโทรศัพท์……..……………….………
เลขหมายโทรสาร……………………...จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………………
๓. ชื่อสถานทีเ่ ก็บรักษาหรือใช้ วัสดุพลอยได้ ……………………………………………………………..………………….........
ตั้งอยูเ่ ลขที่……...…….……..ตรอก/ซอย…………………..…………….ถนน……..……………………………..……..………
หมู่ที่………………...…….ตําบล/แขวง…………………....…………………อําเภอ/เขต……………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………….………..เลขหมายโทรศัพท์……...………………………
เลขหมายโทรสาร……………………...จดหมายอิเล็กทรอนิกส์…………………………………………………………..………
๔. ชื่อผู้รับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกีย่ วกับรังสี จํานวน…………คน ดังนี้
๔.๑
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หมายเลขทะเบียน ...............................................
(๑) ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหน่ง………………………………อายุ……...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน……………….…………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย……….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์……………….…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อผูร้ ับผิดชอบทางเทคนิค(๑)…………………………………………..

๔.๒ ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ..................................... …..................................................................................................
(๒) ชื่อ………..………….………………..……..คุณวุฒิ /ตําแหน่ง………………………………อายุ……….....ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย…….….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…………….....…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อ(๒)…………………………………………………………
๔.๓
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ..................................... …..................................................................................................
(๓) ชื่อ………..………….………………..……..คุณวุฒิ /ตําแหน่ง………………………………อายุ……….....ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย…….….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…………….....…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อ(๓)…………………………………………………………
๔.๔
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ..................................... …..................................................................................................
(๔) ชื่อ………..………….………………..……..คุณวุฒิ /ตําแหน่ง………………………………อายุ……….....ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย…….….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…………….....…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………

ลายมือชื่อ(๔)………………………………………………………
๕. ประเภทการใช้ งาน

การแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจยั อื่นๆ.................................

.

๖. ระยะเวลาทีข่ ออนุญาต
ตั้งแต่วนั ที่………….เดือน…………………..พ.ศ……………… ถึงวันที่……….เดือน……………..พ.ศ………..………

๗. ข้ อมูลเฉพาะในกรณีทขี่ ออนุญาตผลิต

๗.๑ สถานทีท่ จี่ ะทําการผลิตชื่อ…………………………………………………………………………………………..............
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่……………………ตรอก/ซอย……………….………….ถนน………….….………………..………
หมู่ที่…………….……...…….ตําบล/แขวง………..........................….อําเภอ/เขต.................................………..………..…
จังหวัด……………..…………รหัสไปรษณี ย…
์ ………………….………....เลขหมายโทรศัพท์…………….….…………
เลขหมายโทรสาร……………………………...จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………………
๗.๒ วิธีการผลิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่ ………………
๗.๓ อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการผลิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่ ………………

๘. ในกรณีทใี่ ช้ วสั ดุกมั มันตรังสี และหรือเครื่องกําเนิดรังสี โดยตรงกับคน
(๑) ชื่อแพทย์ผใู้ ช้………..………….………………..………………….….. ตําแหน่ง…………………อายุ……...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน……………………..……………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……….….......................
ตรอก/ซอย……………………..……ถนน……………………...…............หมู่ที่………….ตําบล/แขวง………………….…..…
อําเภอ/เขต……………………………..……จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..
เลขหมายโทรศัพท์……………..……เลขหมายโทรสาร……………….……จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………
สถานที่ทาํ การ..……………………….................................……................................................................................................. ..
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่………………………………ออกให้ ณ วันที่……………….............…………....................
รายการเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและประสบการณ์ทางการใช้รังสี ของแพทย์ผใู้ ช้........................………………….............................
………………………………………………………………………………………….……………………..………...................
ลายมือชื่อแพทย์ผใู้ ช้ (๑) …………………….…………………………………….
(
)
(๒) ชื่อแพทย์ผใู้ ช้...……..………….………………..………………….….. ตําแหน่ง…………………อายุ……...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน……………………..……………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……….….......................
ตรอก/ซอย……………………..……ถนน……………………...…............หมู่ที่………….ตําบล/แขวง………………….…..…
อําเภอ/เขต……………………………..……จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..
เลขหมายโทรศัพท์……………..……เลขหมายโทรสาร……………….……จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………
สถานที่ทาํ การ..……………………….................................……................................................................................................. ..
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่………………………………ออกให้ ณ วันที่……………….............…………....................
รายการเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและประสบการณ์ทางการใช้รังสี ของแพทย์ผใู้ ช้........................………………….............................
………………………………………………………………………………………….……………………..………...................
ลายมือชื่อแพทย์ผใู้ ช้ (๒) ..………………….…………………………………….
(
)
(๓) สถานที่ที่จะใช้…….………………………….ถนน.……………...……………..ตําบล/แขวง……………………
อําเภอ/เขต……………………………….………จังหวัด……………….………………….รหัสไปรษณี ย.์ .………………….….
เลขหมายโทรศัพท์……………………………………………..
(๔) มาตรการการใช้รังสี กบั ผูป้ ่ วย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....………....

ลายมือชื่อผู้ขออนุญาต

……………………………………….
(
)

ส่ วนที่ ๒ : กลุ่มที่ ๑
ส่ วนที่ ๒ ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับวัสดุกมั มันตรังสี หรือเครื่องมือซึ่งมีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ
๑. ข้ อมูลเกีย่ วกับวัสดุกมั มันตรังสี และเครื่องมือซึ่งมีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ
๑.๑ วัสดุกมั มันตรังสี ในกลุ่มที่ ๑ โปรดเลือก
o ๑.๑.๑ เครื่ องฉายรังสี ทางอุตสาหกรรม (Industrial Irradiator)
o ๑.๑.๒ เครื่ องฉายรังสี ระยะไกลในทางการแพทย์ (Teletherapy)
o ๑.๑.๓ เครื่ องฉายรังสี ขนาดเล็กเพื่อการศึกษาวิจยั (Research Irradiator) หรื อ ฉายรังสี เลือดหรื อเนื้อเยือ่
(Blood and Tissue Irradiator) รวมถึงเครื่ องฉายรังสี สาํ หรับปรับเทียบมาตรฐาน
o ๑.๑.๔ อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสี ในทางอุตสาหกรรม (Industrial Radiography)
o ๑.๑.๕ งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (ยกเว้น งาน Radioimmuno Assays (RIA))
o ๑.๑.๖ การผลิตหรื อจัดจําหน่ายเภสัชรังสี หรื ออุปกรณ์ที่มวี สั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ (Isotope
Generator)
๑.๒ วัสดุกมั มันตรังสี ในกลุ่มที่ ๒ โปรดเลือก (หากมีขออนุญาตร่ วมด้วย)
o ๑.๒.๑ วัสดุกมั มันตรังสี เพื่อการรักษาในระยะใกล้อตั ราการแผ่รังสี สูง
(High Dose Rate remote Afterloading Brachytherapy)
o ๑.๒.๒ วัสดุกมั มันตรังสี เพื่อการรักษาในระยะใกล้อตั ราการแผ่รังสี ต่าํ
(Low Dose Rate Brachytherapy , Manual or Remote)
o ๑.๒.๓ อุปกรณ์ประกอบการรักษาต้อ (Eye applicator)
o ๑.๒.๔ อุปกรณ์หยัง่ ธรณี (Well Logging)
o ๑.๒.๕ อุปกรณ์วดั ความชื้น-ความหนาแน่น ด้วยวิธีนิวเคลียร์ชนิดเคลื่อนย้ายได้
o ๑.๒.๖ อุปกรณ์วดั ด้วยวิธีนิวเคลียร์ (Level / Density Thickness or Conveyor Gauge)
o ๑.๒.๗ งานศึกษาวิจยั โดยใช้ตน้ กําเนิดรังสีชนิดปิ ดผนึก กัมมันตภาพรังสี สูงกว่า ๔๐ เมกกะเบคเคอเรล
o ๑.๒.๘ งานศึกษาวิจยั โดยใช้ตน้ กําเนิดรังสี ชนิดไม่ปิดผนึกและงาน RIA
๑.๓ วัสดุกมั มันตรังสี ในกลุ่มที่ ๓ โปรดเลือก(หากมีขออนุญาตร่ วมด้วย)
o ๑.๓.๑ อุปกรณ์ขจัดไฟฟ้ าสถิตย์ (Static Eleminator)
o ๑.๓.๒ งานศึกษาวิจยั โดยใช้วสั ดุกมั มันตรังสี ชนิดปิ ดผนึกที่มีกมั มันตภาพรังสี เท่ากับ หรื อตํ่ากว่า ๔๐
เมกกะเบคเคอเรล
o ๑.๓.๓ อุปกรณ์วิเคราะห์ที่มีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ (Analytical device)
o ๑.๓.๔ อุปกรณ์ทวั่ ไปที่มีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ (Consumer product) เช่น หัวสายล่อฟ้ า
(Lightening preventor) เครื่ องตรวจควัน(smoke detector)

๒. รายละเอียดของวัสดุกมั มันตรังสี และเครื่องมือซึ่งมีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ
รายละเอียดวัสดุพลอยได้ (ต้ นกําเนิดรังสี ชนิดปิ ดผนึก)
1
ชื่อหน่ วยงาน
............................................................................
รหัสหน่ วยงาน2.........................................................................

สมบัตขิ องต้ นกําเนิดรังสี 7
ลําดับที3่

การใช้
ประโยชน์ 4

สถานที่
ใช้ งาน5

ธาตุและ
เลขมวล6

ทางกายภาพ

ค่ ากัมมันตภาพรังสี สูงสุ ด
ต่ ออุปกรณ์ 8
(Ci, GBq, Kg)

หมายเลขรุ่ น
(Model)9

สู ตรเคมี

(กรณีช่องว่ างไม่ พอให้ ใช้ เอกสารแนบได้ )

บริษัท
ผู้ผลิต10

ผู้แทน
อายุ
จํานวน13
11
12
จําหน่ าย การใช้ งาน(ปี )

คําอธิบายในการกรอกข้ อมูล แบบรายละเอียดต้ นกําเนิดรังสี ชนิดปิ ดผนึก (Sealed source )
1. ชื่อหน่วยงาน

ชื่อของหน่วยงานที่ขออนุญาต

2. รหัสหน่วยงาน

ระบุรหัสหน่วยงาน ที่สาํ นักงานปรมาณูเพื่อสันติกาํ หนดให้

3. ลําดับที่

ให้ลงเลขหมายตามลําดับต้นกําเนิดรังสี

4. การใช้ประโยชน์

ให้ลงตัวเลขสามหลัก ซึ่ งตรงลักษณะการใช้ประโยชน์ตามตารางแนบ

5. สถานที่ใช้งาน

ให้ระบุ รหัสพื้นที่ ภายในหน่วยงานที่นาํ ต้นกําเนิดรังสี ไปใช้งานหรื อติดตั้ง พร้อมแนบ
แผนผังแสดงตําแหน่งพื้นที่
กรณี นาํ ไปใช้ในงานภาคสนาม ให้ระบุเป็ นสถานที่เก็บ

6. ธาตุ และเลขมวล

ให้ระบุชื่อธาตุ หรื อ สัญลักษณ์เคมี และเลขมวลของต้นกําเนิดรังสี

7. สมบัติของต้นกําเนิดรังสี
7.1 ทางกายภาพ

7.2 สู ตรเคมี

ระบุสมบัติทางกายภาพ ของต้นกําเนิดรังสี
(S = ของแข็ง, L = ของเหลว, G = ก๊าซ, C = คอลลอยด์,
GEN = เจนเนอร์เรเตอร์ , O = อื่นๆ)
ระบุสูตรทางเคมีของต้นกําเนิดรังสี

8. ค่ากัมมันตภาพรังสี สูงสุ ดต่ออุปกรณ์

ให้ระบุปริ มาณกัมมันตภาพสูงสุ ดของต้นกําเนิดรังสี

9. หมายเลขรุ่ น (Model)

ให้ระบุรุ่นเครื่ องมือ และ/หรื อ หมายเลขเครื่ องมือที่บรรจุตน้ กําเนิดรังสี

10. บริ ษทั ผูผ้ ลิต

ระบุชื่อบริ ษทั ผูผ้ ลิตต้นกําเนิดรังสี ที่ขออนุญาต พร้อมแนบ
รายละเอียดชื่อผูต้ ิดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – โทรสาร –
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

11. ผูแ้ ทนจําหน่าย

ระบุชื่อผูแ้ ทนจําหน่ายต้นกําเนิดรังสี ในประเทศไทย พร้อมแนบ
รายละเอียดชื่อผูต้ ิดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – โทรสาร –
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

12. อายุการใช้งาน (ปี )

ระบุอายุการใช้งานของต้นกําเนิดรังสี น้ นั ตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต (ซึ่ งปรากฏในเอกสาร
คู่มือ)

13. จํานวน

ให้ระบุจาํ นวนของต้นกําเนิดรังสี ที่ขออนุญาต

๒. รายละเอียดของวัสดุกมั มันตรังสี และเครื่องมือซึ่งมีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ
รายละเอียดวัสดุพลอยได้ (ต้ นกําเนิดรังสี ชนิดไม่ ปิดผนึก)
1
ชื่อหน่ วยงาน
............................................................................
รหัสหน่ วยงาน2.........................................................................
3

ลําดับที่

การใช้ ประโยชน์

4

สถานที่
ใช้ งาน5

ธาตุและ
เลขมวล6

สมบัตขิ องต้ นกําเนิดรังสี 7
ทางกายภาพ
สู ตรเคมี

นํา้ หนัก (กก.)/ปริมาตร
(ลิตร)8

(กรณีช่องว่ างไม่ พอให้ ใช้ เอกสารแนบได้)

ค่ ากัมมันตภาพสู งสุ ด9
(Ci, GBq)

บริษัทผู้ผลิต10

ผู้แทนจําหน่ าย11

คําอธิบายในการกรอกข้ อมูล แบบรายละเอียดต้ นกําเนิดรังสี ชนิดไม่ ปิดผนึก (Unsealed source)
1. ชื่อหน่วยงาน

ชื่อของหน่วยงานที่ขออนุญาต

2. รหัสหน่วยงาน

ระบุรหัสหน่วยงาน ที่สาํ นักงานปรมาณูเพื่อสันติกาํ หนดให้

3. ลําดับที่

ให้ลงเลขหมายลําดับตามจํานวนต้นกําเนิดรังสี

4. การใช้ประโยชน์

ให้ลงตัวเลขสองหลัก ซึ่ งตรงกับลักษณะการใช้ประโยชน์ตามตารางแนบ

5. สถานที่ใช้งาน

ให้ระบุ รหัสพื้นที่ ภายในหน่วยงานที่นาํ ต้นกําเนิดรังสี ไปใช้งานหรื อติดตั้ง พร้อมแนบ
แผนผังแสดงตําแหน่งพื้นที่
กรณี นาํ ไปใช้ในงานภาคสนาม ให้ระบุเป็ นสถานที่เก็บ

6. ธาตุ และเลขมวล

ให้ระบุชื่อธาตุ หรื อ สัญลักษณ์เคมี และเลขมวลของต้นกําเนิดรังสี

7. สมบัติของต้นกําเนิดรังสี
7.1 ทางกายภาพ

7.2 สู ตรเคมี

ระบุสมบัติทางกายภาพของต้นกําเนิดรังสี
(S = ของแข็ง, L = ของเหลว, G = ก๊าซ, C = คอลลอยด์,
GEN = เจนเนอร์เรเตอร์ , O = อื่นๆ)
ระบุสูตรเคมีของต้นกําเนิดรังสี

8. นํ้าหนัก(กรัม)/ ปริ มาตร(ลิตร)

ระบุปริ มาณของต้นกําเนิดรังสี โดยนํ้าหนักในหน่วยกรัม หรื อ
โดยปริ มาตรในหน่วยลิตร

9. ค่ากัมมันตภาพรังสี สูงสุ ด

ให้ระบุปริ มาณกัมมันตภาพสูงสุ ดของต้นกําเนิดรังสี

10. บริ ษทั ผูผ้ ลิต

ระบุชื่อบริ ษทั ผูผ้ ลิตต้นกําเนิดรังสี ที่ขออนุญาต พร้อมแนบ
รายละเอียดชื่อผูต้ ิดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

11. ผูแ้ ทนจําหน่าย

ระบุชื่อผูแ้ ทนจําหน่ายต้นกําเนิดรังสี ในประเทศไทย พร้อมแนบรายละเอียดชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ส่ วนที่ ๓ ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับสถานปฏิบัติการทางรังสี และวัสดุอุปกรณ์ สําหรับการป้องกันอันตรายจากรังสี
สําหรับผูต้ อ้ งการใช้วสั ดุกมั มันตรังสี ในกลุ่มที่ ๑ จะต้องแนบรายละเอียดข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสถาน
ปฏิบตั ิการทางรังสี และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับการป้ องกันอันตรายจากรังสี ดงั ต่อไปนี้
๑ ตําแหน่ งทีต่ ้งั ของสถานปฏิบัติการทางรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุรายละเอียดของตําแหน่งที่ต้ งั ของสถานปฏิบตั ิการทางรังสี อย่างชัดเจน โดยระบุ เลขที่ ถนน
ตําบล อําเภอ พร้อมแผนที่ของตําแหน่งที่ต้ งั ของสถานปฏิบตั ิการ
๒ แผนผังของสถานปฏิบัติการทางรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุสถานที่ติดตั้ง ที่เก็บ วัสดุพลอยได้ หรื อปฏิบตั ิงานทางรังสี ให้ชดั เจน พร้อมจัดทําแผนผังของ
สถานปฏิบตั ิการซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของ บริ เวณโดยรอบสถานปฏิบตั ิการ วัสดุก่อสร้าง สัญญาณเตือนภัย
เครื่ องกําบังรังสี ตูค้ วัน แผ่นกรองฝุ่ น ระบบควบคุมทางวิศวกรรม เช่น กุญแจล็อค อุปกรณ์ปิด-เปิ ดสารรังสี
ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยงั รวมถึงระบบระบายอากาศ ระบบระบายความร้อน
๓ เอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ ความปลอดภัย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
เมื่อขออนุญาตครั้งแรก ให้ส่งเอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ความปลอดภัย เช่นคํานวณระดับรังสี
สูงสุ ดขณะจัดเก็บและใช้งานบริ เวณโดยรอบภายนอกห้องปฏิบตั ิการ เมื่อใช้วสั ดุกมั มันตรังสี ความแรงรังสี
สูงสุ ดเท่าที่ขออนุญาต
๔ ระบบความปลอดภัยทางรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุระบบความปลอดภัยทั้งหมดซึ่งใช้สาํ หรับการเดินเครื่ องฉายรังสี เช่น ด้านการออกแบบ ความ
หนาและวัสดุของผนัง นอกจากนี้ให้ระบุระบบป้ องกันการเข้า ออกห้องปฏิบตั ิการทางรังสี เช่นระบบล็อก และ
ระบบมอนิเตอร์ พร้อมระบุรายละเอียดของบริ ษทั ผูอ้ อกแบบระบบ
๕ อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันอันตรายจากรังสี สาํ หรับผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี
เช่น ฉากกําบังรังสี คีมจับวัสดุกมั มันตรังสี คอลลิเมเตอร์ ตะกัว่ เม็ด ตูค้ วัน เป็ นต้น

หมายเหตุ เมื่อขออนุญาตครั้งต่อไป ไม่ตอ้ งส่ งเอกสารส่ วนนี้ หากเอกสารไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ส่ วนที่ ๔ ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับมาตรการป้องกันและมาตรการความปลอดภัยทางรังสี
ผูข้ อรับใบอนุญาตต้องแนบรายละเอียดข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับมาตรการป้ องกันและมาตรการความ
ปลอดภัยทางรังสี ดงั ต่อไปนี้
๑ แผนภูมิสายการบังคับบัญชา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
๑.๑ ให้ ระบุระบบการบริหารภายในองค์ กรพร้ อมระบุหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้ รับมอบหมาย และ
จัดทําแผนภูมิสายการบังคับบัญชา
๑.๒ ให้ ระบุผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายเป็ นเจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัยทางรังสี โดยให้ระบุชื่อ การศึกษา
ประสบการณ์ และคุณสมบัติ (รายละเอียดตามคุณสมบัติและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี พ.ป.ส. ๑๑ ปร.-๒-๐๑)
๑.๓ ให้ ระบุหัวข้ อการฝึ กอบรมของแต่ ละตําแหน่ งผู้ปฏิบัติการ (รายละเอียดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ฝึ กอบรมบุคคลที่ทาํ งานในบริ เวณรังสี )
๒ การสํ ารวจบริเวณรังสี การจัดแบ่ งพืน้ ทีร่ ังสี เครื่องมือตรวจวัดรังสี เครื่องมือวัดรังสี ประจําบุคคล
และการปรับเทียบมาตรฐาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
๒.๑ การสํ ารวจบริเวณรังสี ให้กาํ หนดโปรแกรมสําหรับการสํารวจบริ เวณรังสี ในสถานที่ปฏิบตั ิการ
ทางรังสี (รายละเอียดตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๑)
โดยรวมถึงการกําหนดหน่วยที่ทาํ การตรวจวัด สถานที่และเวลาที่ทาํ การตรวจวัด วิธีการตรวจวัดระดับ
รังสี อา้ งอิงและการปฏิบตั ิเมื่อเกินระดับรังสี อา้ งอิง
๒.๒ การจัดแบ่ งพืน้ ทีร่ ังสี ให้ระบุหลักการและวิธีการในการจัดแบ่งพื้นที่รังสี (รายละเอียดตาม
มาตรการเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๑)
๒.๓ เครื่องมือตรวจวัดรังสี จํานวน…………..เครื่ อง ดังนี้
ประเภท วัดระดับรังสี
วัดการเปรอะเปื้ อนทางรังสี เตือนภัยทางรังสี
วิเคราะห์รังสี
อื่นๆ(โปรดระบุ) …………………………………………………………………………
ลําดับที่ ประเภทเครื่ องวัด
ผูส้ ร้าง
หมายเลขเครื่ อง ชนิดหัววัด
วันปรับเทียบ
รังสี
รังสี
มาตรฐาน
๑
๒
๓
๒.๔ เครื่องวัดรังสี ประจําบุคคล
ชนิด
แผ่นฟิ ล์ม
จํานวน …………………………
ที แอล ดี
จํานวน …………………………
อื่นๆ(โปรดระบุ)…………………… จํานวน…………………………
๒.๕ สํ าเนารับรองการปรับเทียบมาตรฐาน
หรื อทดสอบประสิ ทธิภาพการใช้งานของเครื่ องวัดรังสี
ประเภทเครื่ องสํารวจรังสี ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องทําการตรวจสอบสภาพการใช้งานและปรับเทียบมาตรฐาน
อย่างน้อยปี ละครั้ง

๓ กฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติการ
(Local Rule) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๑)
๔ ระบบประกันคุณภาพ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามระบบประกันคุณภาพการใช้รังสี และเครื่ องกําเนิดรังสี พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๓)
๕ แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหล หรือแพร่ กระจายรังสี ในภาวะปกติ หรือกรณี
ฉุกเฉินอืน่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามแผนปฏิบตั ิการกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นจากการรั่วไหล หรื อแพร่ กระจายรังสี ในภาวะไม่
ปกติ หรื อกรณี ฉุกเฉิ นอื่น พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๔)
๖ มาตรการขนส่ งวัสดุกมั มันตรังสี และกากกัมมันตรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามมาตรการขนส่ งวัสดุกมั มันตรังสี และกากกัมมันตรังสี พ.ป.ส. ๑๐ ปร.-๑-๐๑)
๗ มาตรการจัดการกากกัมมันตรังสี และวิธีการในการส่ งคืนกากกัมมันตรังสี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกากกัมมันตรังสี ตาม
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ.๒๕๔๖)
๘ บันทึก
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องจัดเก็บและบํารุ งรักษาบันทึกดังต่อไปนี้
๘.๑ บันทึกการจัดการกากกัมมันตรังสี และการส่ งคืนกากกัมมันตรังสี
๘.๒ บันทึกรายงานผลการได้รับรังสี ประจําบุคคล
๘.๓ บันทึกการตรวจวัดรังสี (วัดระดับรังสี ปริ มาณรังสี และ การเปรอะเปื้ อนทางรังสี )
๘.๔ บันทึกการตรวจสอบเครื่ องมือและการปรับเทียบมาตรฐาน
๘.๕ บันทึกรายงานการตรวจสอบการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี
๘.๖ บันทึกเกี่ยวกับทะเบียนและบัญชีสารกัมมันตรังสี
๘.๗ บันทึกการทบทวนตรวจสอบแนวปฏิบตั ิ
๘.๘ บันทึกเหตุการณ์ผดิ ปกติและอุบตั ิเหตุ
๘.๙ บันทึกการบํารุ งรักษาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตรังสี
๘.๑๐ บันทึกรายงานการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงสถานปฏิบตั ิการทางรังสี
๘.๑๑ บันทึกการฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี
๘.๑๒ บันทึกรายงานการตรวจสุ ขภาพผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี
๘.๑๓ บันทึกรายงานการขนส่ งสารกัมมันตรังสี
หมายเหตุ เมื่อขออนุญาตครั้งต่อไป ให้ส่งเอกสารตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี โดยผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ
ทางเทคนิคประจําหน่วยงาน ที่ขออนุญาต เช่น ผลการตรวจวัดระดับรังสี ในบริ เวณที่ เก็บ ที่ ติดตั้งเครื่ อง หรื อ
บริ เวณที่ปฏิบตั ิงานเป็ นประจํา ตลอดจนการตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับวัสดุกมั มันตรังสี และเครื่ องกําเนิดรังสี เช่น เครื่ องกําบังรังสี กุญแจล็อค อุปกรณ์ปิด -เปิ ดสารรังสี ระบบ
ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ระบบระบายอากาศ ระบบระบายความร้อน ตูค้ วัน แผ่นกรองฝุ่ น System Record และ
อื่นๆ

ส่ วนที่ ๕ เอกสารและหลักฐานต่ าง ๆ
พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยดังนี้
� ๑. สํ าเนาใบอนุญาตเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้
� ๒. สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ผูข้ อ รับ
อนุญาตที่เป็ นหัวหน้าสู งสุ ดของหน่วยงานหรื อเจ้าของกิจการ(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศให้แนบสําเนา passport
และwork permit)
� ๓. หนังสื อมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทั้งผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ
และหนังสื อมอบอํานาจต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท หรื อ ๓๐ บาท เมื่อมอบอํานาจให้กระทําการแทนมากกว่า
๑ อย่าง ซึ่งหนังสื อมอบอํานาจนี้จะใช้กรณี หวั หน้าสูงสุ ดของหน่วยงานนั้นมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทําการ
แทน เช่น ยืน่ แบบคําขออนุญาตฯ รับใบอนุญาต ดําเนินการขออนุญาตฯ
� ๔. สํ าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท และหนังสื อรับรองกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
�๕. สํ าเนาใบประกาศนียบัตร
แสดงการสอบผ่านหลักสู ตรฝึ กอบรมการป้ องกันอันตรายจากรังสี ของ
ผูร้ ับผิดชอบทางเทคนิคและสํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนและ
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
� ๖. สํ าเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทย์ผใู ้ ช้ในกรณี ใช้วสั ดุกมั มันตรังสี กบั ผูป้ ่ วยโดยตรง
� ๗. รายละเอียดเกีย่ วกับวัสดุกมั มันตรังสี เฉพาะครั้งแรก หรือกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นแปลง
(๗.๑) เอกสารกํากับวัสดุกมั มันตรังสี (source certificate)ซึ่งเป็ นเอกสารแสดงคุณลักษณะของอุปกรณ์
ที่มีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบโดยให้ระบุ รู ปร่ าง ลักษณะของอุปกรณ์ ธาตุและความแรงรังสี สูงสุ ดที่
บรรจุได้ ชื่อผูผ้ ลิต ฯลฯ
(๗.๒) คู่มือการใช้ งานให้ระบุจุดมุ่งหมายการนําวัสดุกมั มันตรังสี มาใช้ รวมถึงวิธีการและขั้นตอนโดย
ละเอียด
� ๘. อืน่ ๆ(โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ
๑.สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมวันที่โดยผูข้ ออนุญาตหรื อผูร้ ับมอบอํานาจ พร้อม
ประทับตราประจําหน่วยงาน
๒.โปรดใส่ เครื่ องหมาย / ลงในช่อง � หน้าข้อความที่ตอ้ งการ

แบบ พ.ป.ส. ๑ก-๒

คําขออนุญาต

เลขที่รับ…………………………..
วันที่………………………………
รหัสหน่วยงาน…………………..
ผูร้ ับคําขอ…………………………
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)

ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรื อใช้ซ่ ึงวัสดุพลอยได้
ส่ วนที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป

วันที่………เดือน…………………พ.ศ…………

๑. ชื่อผู้ขออนุญาต
ข้าพเจ้าชื่อ……..……..………….………………..……..ตําแหน่ง…………………….……………อายุ………...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย………..………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…...………….………….
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
๒. ชื่อสถานทีท่ าํ การ…...………………………………………………………………………………….………….…………
จดทะเบียนเมื่อ…………………………………………………เลขทะเบียนที่…………..………………………………….…….
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่…………….…...ตรอก/ซอย…………………..…………….ถนน……..…………………………..………
หมู่ที่………………...…….ตําบล/แขวง…………………....…………………อําเภอ/เขต……………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………….………..เลขหมายโทรศัพท์……..……………….………
เลขหมายโทรสาร……………………...จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………………
๓. ชื่อสถานทีเ่ ก็บรักษาหรือใช้ วัสดุพลอยได้ ……………………………………………………………..………………….........
ตั้งอยูเ่ ลขที่……...…….……..ตรอก/ซอย…………………..…………….ถนน……..……………………………..……..………
หมู่ที่………………...…….ตําบล/แขวง…………………....…………………อําเภอ/เขต……………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………….………..เลขหมายโทรศัพท์……...………………………
เลขหมายโทรสาร……………………...จดหมายอิเล็กทรอนิกส์…………………………………………………………..………
๔. ชื่อผู้รับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกีย่ วกับรังสี จํานวน…………คน ดังนี้
๔.๑
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หมายเลขทะเบียน ...............................................
(๑) ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหน่ง………………………………อายุ……...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน……………….…………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย……….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์……………….…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อผูร้ ับผิดชอบทางเทคนิค(๑)…………………………………………..

๔.๒ ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ..................................... …..................................................................................................
(๒) ชื่อ………..………….………………..……..คุณวุฒิ /ตําแหน่ง………………………………อายุ……….....ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย…….….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…………….....…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อ(๒)………………………………………………………………….
๔.๓
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ..................................... …..................................................................................................
(๓) ชื่อ………..………….………………..……..คุณวุฒิ /ตําแหน่ง………………………………อายุ……….....ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย…….….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…………….....…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อ(๓)…………………………………………………..………………
๔.๔
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ..................................... …..................................................................................................
(๔) ชื่อ………..………….………………..……..คุณวุฒิ /ตําแหน่ง………………………………อายุ……….....ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย…….….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…………….....…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อ(๔)……………………………………………………..……………
๕. ประเภทการใช้ งาน

การแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจยั อื่นๆ.................................

.

๖. ระยะเวลาทีข่ ออนุญาต
ตั้งแต่วนั ที่………….เดือน…………………..พ.ศ……………… ถึงวันที่……….เดือน……………..พ.ศ………..………

๗. ข้ อมูลเฉพาะในกรณีทขี่ ออนุญาตผลิต

๗.๑ สถานทีท่ จี่ ะทําการผลิตชื่อ…………………………………………………………………………………………………
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่……………………ตรอก/ซอย……………….………….ถนน………….….………………..………
หมู่ที่…………….……...…….ตําบล/แขวง………..........................….อําเภอ/เขต.................................………..………..…
จังหวัด……………..…………รหัสไปรษณี ย…
์ ………………….………....เลขหมายโทรศัพท์…………….….…………
เลขหมายโทรสาร……………………………...จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………………
๗.๒ วิธีการผลิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่ ………………
๗.๓ อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการผลิต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่ ………………

๘. ในกรณีทใี่ ช้ วสั ดุกมั มันตรังสี และหรือเครื่องกําเนิดรังสี โดยตรงกับคน
(๑) ชื่อแพทย์ผใู้ ช้………..………….………………..………………….….. ตําแหน่ง…………………อายุ……...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน……………………..……………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……….….......................
ตรอก/ซอย……………………..……ถนน……………………...…............หมู่ที่………….ตําบล/แขวง………………….…..…
อําเภอ/เขต……………………………..……จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..
เลขหมายโทรศัพท์……………..……เลขหมายโทรสาร……………….……จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………
สถานที่ทาํ การ..……………………….................................……................................................................................................. ..
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่………………………………ออกให้ ณ วันที่……………….............…………....................
รายการเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและประสบการณ์ทางการใช้รังสี ของแพทย์ผใู้ ช้........................………………….............................
………………………………………………………………………………………….……………………..………...................
ลายมือชื่อแพทย์ผใู้ ช้ (๑) …………………….…………………………………….
(
)
(๒) ชื่อแพทย์ผใู้ ช้...……..………….………………..………………….….. ตําแหน่ง…………………อายุ……...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน……………………..……………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……….….......................
ตรอก/ซอย……………………..……ถนน……………………...…............หมู่ที่………….ตําบล/แขวง………………….…..…
อําเภอ/เขต……………………………..……จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..
เลขหมายโทรศัพท์……………..……เลขหมายโทรสาร……………….……จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………
สถานที่ทาํ การ..……………………….................................……................................................................................................. ..
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่………………………………ออกให้ ณ วันที่……………….............…………....................
รายการเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและประสบการณ์ทางการใช้รังสี ของแพทย์ผใู้ ช้........................………………….............................
………………………………………………………………………………………….……………………..………...................
ลายมือชื่อแพทย์ผใู้ ช้ (๒) ..………………….…………………………………….
(
)
(๓) สถานที่ที่จะใช้…….………………………….ถนน.……………...……………..ตําบล/แขวง……………………
อําเภอ/เขต……………………………….………จังหวัด……………….………………….รหัสไปรษณี ย.์ .………………….….
เลขหมายโทรศัพท์……………………………………………..
(๕) มาตรการการใช้รังสี กบั ผูป้ ่ วย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....………....

ลายมือชื่อผู้ขออนุญาต

……………………………………….
(
)

ส่ วนที่ ๒ : กลุ่มที่ ๒
ส่ วนที่ ๒ ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับวัสดุกมั มันตรังสี หรือเครื่องมือซึ่งมีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ
๑. ข้ อมูลเกีย่ วกับวัสดุกมั มันตรังสี และเครื่องมือซึ่งมีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ
๑.๒ วัสดุกมั มันตรังสี ในกลุ่มที่ ๒ โปรดเลือก
o ๑.๒.๑ วัสดุกมั มันตรังสี เพื่อการรักษาในระยะใกล้อตั ราการแผ่รังสี สูง
(High Dose Rate remote Afterloading Brachytherapy)
o ๑.๒.๒ วัสดุกมั มันตรังสี เพื่อการรักษาในระยะใกล้อตั ราการแผ่รังสี ต่าํ
(Low Dose Rate Brachytherapy , Manual or Remote)
o ๑.๒.๓ อุปกรณ์ประกอบการรักษาต้อ (Eye applicator)
o ๑.๒.๔ อุปกรณ์หยัง่ ธรณี (Well Logging)
o ๑.๒.๕ อุปกรณ์วดั ความชื้น-ความหนาแน่น ด้วยวิธีนิวเคลียร์ชนิดเคลื่อนย้ายได้
o ๑.๒.๖ อุปกรณ์วดั ด้วยวิธีนิวเคลียร์ (Level / Density Thickness or Conveyor Gauge)
o ๑.๒.๗ งานศึกษาวิจยั โดยใช้ตน้ กําเนิดรังสีชนิดปิ ดผนึก กัมมันตภาพรังสี สูงกว่า ๔๐ เมกกะเบคเคอเรล
o ๑.๒.๘ งานศึกษาวิจยั โดยใช้ตน้ กําเนิดรังสี ชนิดไม่ปิดผนึกและงาน RIA
๑.๓ วัสดุกมั มันตรังสี ในกลุ่มที่ ๓ โปรดเลือก(หากมีขออนุญาตร่ วมด้วย)
o ๑.๓.๑ อุปกรณ์ขจัดไฟฟ้ าสถิตย์ (Static Eleminator)
o ๑.๓.๒ งานศึกษาวิจยั โดยใช้วสั ดุกมั มันตรังสี ชนิดปิ ดผนึกที่มีกมั มันตภาพรังสี เท่ากับ หรื อตํ่ากว่า ๔๐
เมกกะเบคเคอเรล
o ๑.๓.๓ อุปกรณ์วิเคราะห์ที่มีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ (Analytical device)
o ๑.๓.๔ อุปกรณ์ทวั่ ไปที่มีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ (Consumer product) เช่น หัวสายล่อฟ้ า
(Lightening preventor) เครื่ องตรวจควัน(smoke detector)

๒. รายละเอียดของวัสดุกมั มันตรังสี และเครื่องมือซึ่งมีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ
รายละเอียดวัสดุพลอยได้ (ต้ นกําเนิดรังสี ชนิดปิ ดผนึก)
1
ชื่อหน่ วยงาน
............................................................................
รหัสหน่ วยงาน2.........................................................................

สมบัตขิ องต้ นกําเนิดรังสี 7
ลําดับที3่

การใช้
ประโยชน์ 4

สถานที่
ใช้ งาน5

ธาตุและ
เลขมวล6

ทางกายภาพ

ค่ ากัมมันตภาพรังสี สูงสุ ด
ต่ ออุปกรณ์ 8
(Ci, GBq, Kg)

หมายเลขรุ่ น
(Model)9

สู ตรเคมี

(กรณีช่องว่ างไม่ พอให้ ใช้ เอกสารแนบได้ )

บริษัท
ผู้ผลิต10

ผู้แทน
อายุ
จํานวน13
11
12
จําหน่ าย การใช้ งาน(ปี )

คําอธิบายในการกรอกข้ อมูล แบบรายละเอียดต้ นกําเนิดรังสี ชนิดปิ ดผนึก (Sealed source )
1. ชื่อหน่วยงาน

ชื่อของหน่วยงานที่ขออนุญาต

2. รหัสหน่วยงาน

ระบุรหัสหน่วยงาน ที่สาํ นักงานปรมาณูเพื่อสันติกาํ หนดให้

3. ลําดับที่

ให้ลงเลขหมายตามลําดับต้นกําเนิดรังสี

4. การใช้ประโยชน์

ให้ลงตัวเลขสามหลัก ซึ่ งตรงลักษณะการใช้ประโยชน์ตามตารางแนบ

5. สถานที่ใช้งาน

ให้ระบุ รหัสพื้นที่ ภายในหน่วยงานที่นาํ ต้นกําเนิดรังสี ไปใช้งานหรื อติดตั้ง พร้อมแนบ
แผนผังแสดงตําแหน่งพื้นที่
กรณี นาํ ไปใช้ในงานภาคสนาม ให้ระบุเป็ นสถานที่เก็บ

6. ธาตุ และเลขมวล

ให้ระบุชื่อธาตุ หรื อ สัญลักษณ์เคมี และเลขมวลของต้นกําเนิดรังสี

7. สมบัติของต้นกําเนิดรังสี
7.1 ทางกายภาพ

7.2 สู ตรเคมี

ระบุสมบัติทางกายภาพ ของต้นกําเนิดรังสี
(S = ของแข็ง, L = ของเหลว, G = ก๊าซ, C = คอลลอยด์,
GEN = เจนเนอร์เรเตอร์ , O = อื่นๆ)
ระบุสูตรทางเคมีของต้นกําเนิดรังสี

8. ค่ากัมมันตภาพรังสี สูงสุ ดต่ออุปกรณ์

ให้ระบุปริ มาณกัมมันตภาพสูงสุ ดของต้นกําเนิดรังสี

9. หมายเลขรุ่ น (Model)

ให้ระบุรุ่นเครื่ องมือ และ/หรื อ หมายเลขเครื่ องมือที่บรรจุตน้ กําเนิดรังสี

10. บริ ษทั ผูผ้ ลิต

ระบุชื่อบริ ษทั ผูผ้ ลิตต้นกําเนิดรังสี ที่ขออนุญาต พร้อมแนบ
รายละเอียดชื่อผูต้ ิดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – โทรสาร –
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

11. ผูแ้ ทนจําหน่าย

ระบุชื่อผูแ้ ทนจําหน่ายต้นกําเนิดรังสี ในประเทศไทย พร้อมแนบ
รายละเอียดชื่อผูต้ ิดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – โทรสาร –
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

12. อายุการใช้งาน (ปี )

ระบุอายุการใช้งานของต้นกําเนิดรังสี น้ นั ตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต (ซึ่ งปรากฏในเอกสาร
คู่มือ)

13.จํานวน

ให้ระบุจาํ นวนของต้นกําเนิดรังสี ที่ขออนุญาต

๒. รายละเอียดของวัสดุกมั มันตรังสี และเครื่องมือซึ่งมีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ
รายละเอียดวัสดุพลอยได้ (ต้ นกําเนิดรังสี ชนิดไม่ ปิดผนึก)
1
ชื่อหน่ วยงาน
............................................................................
รหัสหน่ วยงาน2.........................................................................
3

ลําดับที่

การใช้ ประโยชน์

4

สถานที่
ใช้ งาน5

ธาตุและ
เลขมวล6

สมบัตขิ องต้ นกําเนิดรังสี 7
ทางกายภาพ
สู ตรเคมี

นํา้ หนัก (กก.)/ปริมาตร
(ลิตร)8

(กรณีช่องว่ างไม่ พอให้ ใช้ เอกสารแนบได้)

ค่ ากัมมันตภาพสู งสุ ด9
(Ci, GBq)

บริษัทผู้ผลิต10

ผู้แทนจําหน่ าย11

คําอธิบายในการกรอกข้ อมูล แบบรายละเอียดต้ นกําเนิดรังสี ชนิดไม่ ปิดผนึก (Unsealed source)
1. ชื่อหน่วยงาน

ชื่อของหน่วยงานที่ขออนุญาต

2. รหัสหน่วยงาน

ระบุรหัสหน่วยงาน ที่สาํ นักงานปรมาณูเพื่อสันติกาํ หนดให้

3. ลําดับที่

ให้ลงเลขหมายลําดับตามจํานวนต้นกําเนิดรังสี

4. การใช้ประโยชน์

ให้ลงตัวเลขสองหลัก ซึ่ งตรงกับลักษณะการใช้ประโยชน์ตามตารางแนบ

5. สถานที่ใช้งาน

ให้ระบุ รหัสพื้นที่ ภายในหน่วยงานที่นาํ ต้นกําเนิดรังสี ไปใช้งานหรื อติดตั้ง พร้อมแนบ
แผนผังแสดงตําแหน่งพื้นที่
กรณี นาํ ไปใช้ในงานภาคสนาม ให้ระบุเป็ นสถานที่เก็บ

6. ธาตุ และเลขมวล

ให้ระบุชื่อธาตุ หรื อ สัญลักษณ์เคมี และเลขมวลของต้นกําเนิดรังสี

7. สมบัติของต้นกําเนิดรังสี
7.1 ทางกายภาพ

7.2 สู ตรเคมี

ระบุสมบัติทางกายภาพของต้นกําเนิดรังสี
(S = ของแข็ง, L = ของเหลว, G = ก๊าซ, C = คอลลอยด์,
GEN = เจนเนอร์เรเตอร์ , O = อื่นๆ)
ระบุสูตรเคมีของต้นกําเนิดรังสี

8. นํ้าหนัก(กรัม)/ ปริ มาตร(ลิตร)

ระบุปริ มาณของต้นกําเนิดรังสี โดยนํ้าหนักในหน่วยกรัม หรื อ
โดยปริ มาตรในหน่วยลิตร

9. ค่ากัมมันตภาพรังสี สูงสุ ด

ให้ระบุปริ มาณกัมมันตภาพสูงสุ ดของต้นกําเนิดรังสี

10. บริ ษทั ผูผ้ ลิต

ระบุชื่อบริ ษทั ผูผ้ ลิตต้นกําเนิดรังสี ที่ขออนุญาต พร้อมแนบ
รายละเอียดชื่อผูต้ ิดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

11. ผูแ้ ทนจําหน่าย

ระบุชื่อผูแ้ ทนจําหน่ายต้นกําเนิดรังสี ในประเทศไทย พร้อมแนบรายละเอียดชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ส่ วนที่ ๓ ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับสถานปฏิบัติการทางรังสี และวัสดุอุปกรณ์ สําหรับการป้องกันอันตรายจากรังสี
สําหรับผูต้ อ้ งการใช้วสั ดุกมั มันตรังสี ในกลุ่มที่ ๒ จะต้องแนบรายละเอียดข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสถาน
ปฏิบตั ิการทางรังสี และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับการป้ องกันอันตรายจากรังสี ดงั ต่อไปนี้ ตามความเหมาะสม
๑ ตําแหน่ งทีต่ ้งั ของสถานปฏิบัติการทางรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุรายละเอียดของตําแหน่งที่ต้ งั ของสถานปฏิบตั ิการทางรังสี อย่างชัดเจน โดยระบุ เลขที่ ถนน
ตําบล อําเภอ พร้อมแผนที่ของตําแหน่งที่ต้ งั ของสถานปฏิบตั ิการ
๒ แผนผังของสถานปฏิบัติการทางรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุสถานที่ติดตั้ง ที่เก็บ วัสดุพลอยได้ หรื อปฏิบตั ิงานทางรังสี ให้ชดั เจน พร้อมจัดทําแผนผังของ
สถานปฏิบตั ิการซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของ บริ เวณโดยรอบสถานปฏิบตั ิการ วัสดุก่อสร้าง สัญญาณเตือนภัย
เครื่ องกําบังรังสี ตูค้ วัน แผ่นกรองฝุ่ น ระบบควบคุมทางวิศวกรรม เช่น กุญแจล็อค อุปกรณ์ปิด-เปิ ดสารรังสี
ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยงั รวมถึงระบบระบายอากาศ ระบบระบายความร้อน
๓ เอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ ความปลอดภัยและการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
เมื่อขออนุญาตครั้งแรก ให้ส่งเอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ความปลอดภัย เช่นคํานวณระดับรังสี
สูงสุ ดขณะจัดเก็บและใช้งานบริ เวณโดยรอบภายนอกห้องปฏิบตั ิการ เมื่อใช้วสั ดุกมั มันตรังสี ความแรงรังสี
สูงสุ ดเท่าที่ขออนุญาต
๔ ระบบความปลอดภัยทางรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุระบบความปลอดภัยทั้งหมดซึ่งใช้สาํ หรับการเดินเครื่ องฉายรังสี เช่น ด้านการออกแบบ ความ
หนาและวัสดุของผนัง นอกจากนี้ให้ระบุระบบป้ องกันการเข้า ออกห้องปฏิบตั ิการทางรังสี เช่นระบบล็อก และ
ระบบมอนิเตอร์ พร้อมระบุรายละเอียดของบริ ษทั ผูอ้ อกแบบระบบ
๕ อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันอันตรายจากรังสี สาํ หรับผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี
เช่น ฉากกําบังรังสี คีมจับวัสดุกมั มันตรังสี คอลลิเมเตอร์ ตะกัว่ เม็ด ตูค้ วัน เป็ นต้น

หมายเหตุ เมื่อขออนุญาตครั้งต่อไป ไม่ตอ้ งส่ งเอกสารส่ วนนี้ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอกสาร

ส่ วนที่ ๔ ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับมาตรการป้องกันและมาตรการความปลอดภัยทางรังสี
ผูข้ อรับใบอนุญาตต้องแนบรายละเอียดข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับมาตรการป้ องกันและมาตรการความ
ปลอดภัยทางรังสี ดงั ต่อไปนี้ตามความเหมาะสม
๑ แผนภูมิสายการบังคับบัญชา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
๑.๑ ให้ ระบุระบบการบริหารภายในองค์ กรพร้ อมระบุหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้ รับมอบหมาย และ
จัดทําแผนภูมิสายการบังคับบัญชา
๑.๒ ให้ ระบุผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายเป็ นเจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัยทางรังสี โดยให้ระบุชื่อ การศึกษา
ประสบการณ์ และคุณสมบัติ (รายละเอียดตามคุณสมบัติและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี พ.ป.ส. ๑๑ ปร.-๒-๐๑)
๑.๓ ให้ ระบุหัวข้ อการฝึ กอบรมของแต่ ละตําแหน่ งผู้ปฏิบัติการ (รายละเอียดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ฝึ กอบรมบุคคลที่ทาํ งานในบริ เวณรังสี )
๒ การสํ ารวจบริเวณรังสี การจัดแบ่ งพืน้ ทีร่ ังสี เครื่องมือตรวจวัดรังสี เครื่องมือวัดรังสี ประจําบุคคล
และการปรับเทียบมาตรฐาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
๒.๑ การสํ ารวจบริเวณรังสี ให้กาํ หนดโปรแกรมสําหรับการสํารวจบริ เวณรังสี ในสถานที่ปฏิบตั ิการ
ทางรังสี (รายละเอียดตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๑)
โดยรวมถึงการกําหนดหน่วยที่ทาํ การตรวจวัด สถานที่และเวลาที่ทาํ การตรวจวัด วิธีการตรวจวัดระดับ
รังสี อา้ งอิงและการปฏิบตั ิเมื่อเกินระดับรังสี อา้ งอิง
๒.๒ การจัดแบ่ งพืน้ ทีร่ ังสี ให้ระบุหลักการและวิธีการในการจัดแบ่งพื้นที่รังสี (รายละเอียดตาม
มาตรการเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๑)
๒.๓ เครื่องมือตรวจวัดรังสี จํานวน…………..เครื่ อง ดังนี้
ประเภท วัดระดับรังสี
วัดการเปรอะเปื้ อนทางรังสี เตือนภัยทางรังสี
วิเคราะห์รังสี
อื่นๆ(โปรดระบุ) …………………………………………………………………………
ลําดับที่ ประเภทเครื่ องวัด
ผูส้ ร้าง
หมายเลขเครื่ อง ชนิดหัววัด
วันปรับเทียบ
รังสี
รังสี
มาตรฐาน
๑
๒
๓
๒.๔ เครื่องวัดรังสี ประจําบุคคล
ชนิด
แผ่นฟิ ล์ม
จํานวน …………………………
ที แอล ดี
จํานวน …………………………
อื่นๆ(โปรดระบุ)…………………… จํานวน…………………………
๒.๕ สํ าเนารับรองการปรับเทียบมาตรฐาน
หรื อทดสอบประสิ ทธิภาพการใช้งานของเครื่ องวัดรังสี
ประเภทเครื่ องสํารวจรังสี ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องทําการตรวจสอบสภาพการใช้งานและปรับเทียบมาตรฐาน
อย่างน้อยปี ละครั้ง

๓ กฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติการ
(Local Rule) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๑)
๔ ระบบประกันคุณภาพ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามระบบประกันคุณภาพการใช้รังสี และเครื่ องกําเนิดรังสี พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๓)
๕ แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหล หรือแพร่ กระจายรังสี ในภาวะปกติ หรือกรณี
ฉุกเฉินอืน่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามแผนปฏิบตั ิการกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นจากการรั่วไหล หรื อแพร่ กระจายรังสี ในภาวะไม่
ปกติ หรื อกรณี ฉุกเฉิ นอื่นๆ พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๔)
๖ มาตรการขนส่ งวัสดุกมั มันตรังสี และกากกัมมันตรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามมาตรการขนส่ งวัสดุกมั มันตรังสี และกากกัมมันตรังสี พ.ป.ส. ๑๐ ปร.-๑-๐๑)
๗ มาตรการจัดการกากกัมมันตรังสี และวิธีการในการส่ งคืนกากกัมมันตรังสี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ.๒๕๔๖)
๘ บันทึก
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องจัดเก็บและบํารุ งรักษาบันทึกดังต่อไปนี้
๘.๑ บันทึกการจัดการกากกัมมันตรังสี และการส่ งคืนกากกัมมันตรังสี
๘.๒ บันทึกรายงานผลการได้รับรังสี ประจําบุคคล
๘.๓ บันทึกการตรวจวัดรังสี (วัดระดับรังสี ปริ มาณรังสี และ การเปรอะเปื้ อนทางรังสี )
๘.๔ บันทึกการตรวจสอบเครื่ องมือและการปรับเทียบมาตรฐาน
๘.๕ บันทึกรายงานการตรวจสอบการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี
๘.๖ บันทึกเกี่ยวกับทะเบียนและบัญชีสารกัมมันตรังสี
๘.๗ บันทึกการทบทวนตรวจสอบแนวปฏิบตั ิ
๘.๘ บันทึกเหตุการณ์ผดิ ปกติและอุบตั ิเหตุ
๘.๙ บันทึกการบํารุ งรักษาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตรังสี
๘.๑๐ บันทึกรายงานการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงสถานปฏิบตั ิการทางรังสี
๘.๑๑ บันทึกการฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี
๘.๑๒ บันทึกรายงานการตรวจสุ ขภาพผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี
๘.๑๓ บันทึกรายงานการขนส่ งสารกัมมันตรังสี
หมายเหตุ เมื่อขออนุญาตครั้งต่อไป ให้ส่งเอกสารตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี โดยผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ
ทางเทคนิคประจําหน่วยงาน ที่ขออนุญาต เช่น ผลการตรวจวัดระดับรังสี ในบริ เวณที่ เก็บ ที่ ติดตั้งเครื่ อง หรื อ
บริ เวณที่ปฏิบตั ิงานเป็ นประจํา ตลอดจนการตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับวัสดุกมั มันตรังสี และเครื่ องกําเนิดรังสี เช่น เครื่ องกําบังรังสี กุญแจล็อค อุปกรณ์ปิด -เปิ ดสารรังสี ระบบ
ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ระบบระบายอากาศ ระบบระบายความร้อน ตูค้ วัน แผ่นกรองฝุ่ น System Record และ
อื่นๆ

ส่ วนที่ ๕ เอกสารและหลักฐานต่ าง ๆ
พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยดังนี้
� ๑. สํ าเนาใบอนุญาตเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้
� ๒. สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ผูข้ อ รับ
อนุญาตที่เป็ นหัวหน้าสู งสุ ดของหน่วยงานหรื อเจ้าของกิจการ(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศให้แนบสําเนา passport
และwork permit)
� ๓. หนังสื อมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทั้งผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ
และหนังสื อมอบอํานาจต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท หรื อ ๓๐ บาท เมื่อมอบอํานาจให้กระทําการแทนมากกว่า
๑ อย่าง ซึ่งหนังสื อมอบอํานาจนี้จะใช้กรณี หวั หน้าสูงสุ ดของหน่วยงานนั้นมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทําการ
แทน เช่น ยืน่ แบบคําขออนุญาตฯ รับใบอนุญาต ดําเนินการขออนุญาตฯ
� ๔. สํ าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท และหนังสื อรับรองกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
�๕. สํ าเนาใบประกาศนียบัตร
แสดงการสอบผ่านหลักสู ตรฝึ กอบรมการป้ องกันอันตรายจากรังสี ของ
ผูร้ ับผิดชอบทางเทคนิคและสํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนและ
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
� ๖. สํ าเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทย์ผใู ้ ช้ในกรณี ใช้วสั ดุกมั มันตรังสี กบั ผูป้ ่ วยโดยตรง
� ๗. รายละเอียดเกีย่ วกับวัสดุกมั มันตรังสี เฉพาะครั้งแรก หรือกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นแปลง
(๗.๑) เอกสารกํากับวัสดุกมั มันตรังสี (source certificate)ซึ่งเป็ นเอกสารแสดงคุณลักษณะของอุปกรณ์
ที่มีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบโดยให้ระบุ รู ปร่ าง ลักษณะของอุปกรณ์ ธาตุและความแรงรังสี สูงสุ ดที่
บรรจุได้ ชื่อผูผ้ ลิต ฯลฯ
(๗.๒) คู่มือการใช้ งานให้ระบุจุดมุ่งหมายการนําวัสดุกมั มันตรังสี มาใช้ รวมถึงวิธีการและขั้นตอนโดย
ละเอียด
� ๘. อืน่ ๆ(โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ
๑.สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมวันที่โดยผูข้ ออนุญาตหรื อผูร้ ับมอบอํานาจ พร้อม
ประทับตราประจําหน่วยงาน
๒.โปรดใส่ เครื่ องหมาย / ลงในช่อง �หน้าข้อความที่ตอ้ งการ

แบบ พ.ป.ส. ๑ก-๓

คําขออนุญาต

เลขที่รับ…………………………..
วันที่………………………………
รหัสหน่วยงาน…………………..
ผูร้ ับคําขอ…………………………
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)

ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรื อใช้ซ่ ึงวัสดุพลอยได้
ส่ วนที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป

วันที่………เดือน…………………พ.ศ…………

๑. ชื่อผู้ขออนุญาต
ข้าพเจ้าชื่อ……..……..………….………………..……..ตําแหน่ง…………………….……………อายุ………...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย………..………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…...………….………….
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
๒. ชื่อสถานทีท่ าํ การ…...………………………………………………………………………………….………….…………
จดทะเบียนเมื่อ…………………………………………………เลขทะเบียนที่…………..………………………………….…….
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่…………….…...ตรอก/ซอย…………………..…………….ถนน……..…………………………..………
หมู่ที่………………...…….ตําบล/แขวง…………………....…………………อําเภอ/เขต……………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………….………..เลขหมายโทรศัพท์……..……………….………
เลขหมายโทรสาร……………………...จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………………
๓. ชื่อสถานทีเ่ ก็บรักษาหรือใช้ วัสดุพลอยได้ ……………………………………………………………..………………….........
ตั้งอยูเ่ ลขที่……...…….……..ตรอก/ซอย…………………..…………….ถนน……..……………………………..……..………
หมู่ที่………………...…….ตําบล/แขวง…………………....…………………อําเภอ/เขต……………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………….………..เลขหมายโทรศัพท์……...………………………
เลขหมายโทรสาร……………………...จดหมายอิเล็กทรอนิกส์…………………………………………………………..………
๔. ชื่อผู้รับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกีย่ วกับรังสี จํานวน…………คน ดังนี้
๔.๑
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หมายเลขทะเบียน ...............................................
(๑) ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหน่ง………………………………อายุ……...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน……………….…………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย……….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์……………….…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อผูร้ ับผิดชอบทางเทคนิค(๑)…………………………………………..

๕. ประเภทการใช้ งาน

อุตสาหกรรม ศึกษาวิจยั อื่นๆ.................................

.

๖. ระยะเวลาทีข่ ออนุญาต
ตั้งแต่วนั ที่………….เดือน…………………..พ.ศ……………… ถึงวันที่……….เดือน……………..พ.ศ………..………
๗. มาตรการป้ องกันอันตรายจากรังสี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันอันตรายจากรังสี สําหรับผูไ้ ด้รับอนุญาต ครอบครอง หรื อใช้วสั ดุ
พลอยได้ ตามรายละเอียดในส่ วนที่ ๓

ลายมือชื่อผู้ขออนุญาต

……………………………………….
(
)

ส่ วนที่ ๒ : กลุ่มที่ ๓
ส่ วนที่ ๒ ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับวัสดุกมั มันตรังสี หรือเครื่องมือซึ่งมีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ
๑. ข้ อมูลเกีย่ วกับวัสดุกมั มันตรังสี และเครื่องมือซึ่งมีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ
๑.๓ วัสดุกมั มันตรังสี ในกลุ่มที่ ๓ โปรดเลือก
o ๑.๓.๑ อุปกรณ์ขจัดไฟฟ้ าสถิตย์ (Static Eleminator)
o ๑.๓.๒ งานศึกษาวิจยั โดยใช้วสั ดุกมั มันตรังสี ชนิดปิ ดผนึกที่มีกมั มันตภาพรังสี เท่ากับ หรื อตํ่ากว่า ๔๐
เมกกะเบคเคอเรล
o ๑.๓.๓ อุปกรณ์วิเคราะห์ที่มีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ (Analytical device)
o ๑.๓.๔ อุปกรณ์ทวั่ ไปที่มีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ (Consumer product) เช่น หัวสายล่อฟ้ า
(Lightening preventor) เครื่ องตรวจควัน(smoke detector)

๒. รายละเอียดของวัสดุกมั มันตรังสี และเครื่องมือซึ่งมีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบ
รายละเอียดวัสดุพลอยได้ (ต้ นกําเนิดรังสี ชนิดปิ ดผนึก)
1
ชื่อหน่ วยงาน
............................................................................
รหัสหน่ วยงาน2.........................................................................

สมบัตขิ องต้ นกําเนิดรังสี 7
ลําดับที3่

การใช้
ประโยชน์ 4

สถานที่
ใช้ งาน5

ธาตุและ
เลขมวล6

ทางกายภาพ

ค่ ากัมมันตภาพรังสี สูงสุ ด
ต่ ออุปกรณ์ 8
(Ci, GBq, Kg)

หมายเลขรุ่ น
(Model)9

สู ตรเคมี

(กรณีช่องว่ างไม่ พอให้ ใช้ เอกสารแนบได้ )

บริษัท
ผู้ผลิต10

ผู้แทน
จําหน่ าย11

อายุ
จํานวน13
12
การใช้ งาน(ปี )

คําอธิบายในการกรอกข้ อมูล แบบรายละเอียดต้ นกําเนิดรังสี ชนิดปิ ดผนึก (Sealed source )
1. ชื่อหน่วยงาน

ชื่อของหน่วยงานที่ขออนุญาต

2. รหัสหน่วยงาน

ระบุรหัสหน่วยงาน ที่สาํ นักงานปรมาณูเพื่อสันติกาํ หนดให้

3. ลําดับที่

ให้ลงเลขหมายตามลําดับต้นกําเนิดรังสี

4. การใช้ประโยชน์

ให้ลงตัวเลขสามหลัก ซึ่ งตรงลักษณะการใช้ประโยชน์ตามตารางแนบ

5. สถานที่ใช้งาน

ให้ระบุ รหัสพื้นที่ ภายในหน่วยงานที่นาํ ต้นกําเนิดรังสี ไปใช้งานหรื อติดตั้ง พร้อมแนบ
แผนผังแสดงตําแหน่งพื้นที่
กรณี นาํ ไปใช้ในงานภาคสนาม ให้ระบุเป็ นสถานที่เก็บ

6. ธาตุ และเลขมวล

ให้ระบุชื่อธาตุ หรื อ สัญลักษณ์เคมี และเลขมวลของต้นกําเนิดรังสี

7. สมบัติของต้นกําเนิดรังสี
7.1 ทางกายภาพ

7.2 สู ตรเคมี

ระบุสมบัติทางกายภาพ ของต้นกําเนิดรังสี
(S = ของแข็ง, L = ของเหลว, G = ก๊าซ, C = คอลลอยด์,
GEN = เจนเนอร์เรเตอร์ , O = อื่นๆ)
ระบุสูตรทางเคมีของต้นกําเนิดรังสี

8. ค่ากัมมันตภาพรังสี สูงสุ ดต่ออุปกรณ์

ให้ระบุปริ มาณกัมมันตภาพสูงสุ ดของต้นกําเนิดรังสี

9. หมายเลขรุ่ น (Model)

ให้ระบุรุ่นเครื่ องมือ และ/หรื อ หมายเลขเครื่ องมือที่บรรจุตน้ กําเนิดรังสี

10. บริ ษทั ผูผ้ ลิต

ระบุชื่อบริ ษทั ผูผ้ ลิตต้นกําเนิดรังสี ที่ขออนุญาต พร้อมแนบ
รายละเอียดชื่อผูต้ ิดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – โทรสาร –
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

11. ผูแ้ ทนจําหน่าย

ระบุชื่อผูแ้ ทนจําหน่ายต้นกําเนิดรังสี ในประเทศไทย พร้อมแนบ
รายละเอียดชื่อผูต้ ิดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – โทรสาร –
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

12. อายุการใช้งาน (ปี )

ระบุอายุการใช้งานของต้นกําเนิดรังสี น้ นั ตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต (ซึ่ งปรากฏในเอกสาร
คู่มือ)

13. จํานวน

ให้ระบุจาํ นวนของต้นกําเนิดรังสี ที่ขออนุญาต

ส่ วนที่ ๓. มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับผู้รับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ วสั ดุพลอยได้
๓.๑ ความรับผิดชอบ
ผูร้ ับใบอนุญาตต้อง
- มอบหมายผูร้ ับผิดชอบด้านความปลอดภัยของวัสดุพลอยได้น้ นั อย่างชัดเจน โดยแจ้ง
ต่อสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเมื่อขออนุญาต และหากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลต้องแจ้ง
ต่อสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติทนั ที
- เก็บรักษาวัสดุพลอยได้น้ นั อย่างดี โดยมิให้ผทู ้ ี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงได้
- จัดทําทะเบียนวัสดุพลอยได้น้ นั และมีแนวปฏิบตั ิในการเก็บและบํารุ งรักษาทะเบียน
- เมื่อมีการนําวัสดุพลอยได้น้ นั ออกใช้งาน หรื อมีการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุพลอย
ได้น้ นั ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันอันตรายจากรังสี
- จัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นในการป้ องกันอันตรายจากรังสี
- จัดทําแนวปฏิบตั ิสาํ หรับการใช้ การดูแล และการตรวจสอบ
- จัดทําและส่ งรายงานต่อสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติตามกําหนด โดยใช้แบบรายงานที่
กําหนด
- ถ้าวัสดุพลอยได้น้ นั เกิดสู ญหาย หรื ออาจถูกโจรกรรม หรื อได้รับความเสี ยหาย ต้อง
รายงานต่อสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติทนั ที ในกรณี ที่วสั ดุพลอยได้น้ นั ถูกโจรกรรม
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตาํ รวจด้วย
๓.๒ กฎเกณฑ์ในการป้ องกันอันตรายจากรังสี
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องระมัดระวังมิให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดได้รับปริ มาณรังสี เกินเกณฑ์กาํ หนดตามกฎกระทรวง
กําหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยต้องให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้รับปริ มาณรังสี นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ สําหรับ
บางกรณี อาจต้องจัดหาเครื่ องวัดรังสี ตามความจําเป็ น
วัสดุพลอยได้ที่อยูใ่ นกลุ่มนี้ คือวัสดุกมั มันตรังสี ที่เป็ นต้นกําเนิดรังสี ชนิดปิ ดผนึก ซึ่งมีกฎเกณฑ์ในการ
ป้ องกันอันตรายจากรังสี ดงั นี้
- ปริ มาณรังสี ที่บุคคลได้รับขึ้นกับระยะห่างระหว่างบุคคลกับต้นกําเนิดรังสี ตามกฎกําลังสองผกผัน
ดังนั้นผูป้ ฏิบตั ิงานควรอยูห่ ่างจากต้นกําเนิดรังสี มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
- ปริ มาณรังสี ที่บุคคลได้รับขึ้นกับเวลาที่บุคคลปฏิบตั ิงานกับต้นกําเนิดรังสี ดังนั้นผูป้ ฏิบตั ิงานควรใช้
เวลาปฏิบตั ิงานน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
- ปริ มาณรังสี ที่บุคคลได้รับขึ้นกับการใช้เครื่ องกําบังรังสี ที่เหมาะสม ถ้าต้นกําเนิดรังสี อยูภ่ ายใน
เครื่ องกําบังรังสี ที่เหมาะสม จะทําให้ปริ มาณรังสี ที่แผ่ออกมาลดลงได้
นอกจากนี้ยงั ต้องป้ องกันการได้รับปริ มาณรังสี หากวัสดุพลอยได้น้ นั ได้รับความเสี ยหาย ซึ่งอาจทําให้มี
การรั่วไหลหรื อแพร่ กระจายรังสี ได้ ดังนั้นจึงต้องจัดทําแนวปฏิบตั ิในการตรวจสอบวัสดุพลอยได้น้ นั เป็ นประจํา

๓.๓ บันทึก
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องจัดเก็บและบํารุ งรักษาบันทึกดังต่อไปนี้
- ทะเบียนวัสดุพลอยได้
- บันทึกการตรวจสอบ บํารุ งรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุพลอยได้
- บันทึกการตรวจวัดรังสี
- บันทึกการทบทวนตรวจสอบแนวปฏิบตั ิ
- บันทึกการฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุพลอยได้
- บันทึกรายงานการตรวจสุ ขภาพผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุพลอยได้
๓.๔ การขนส่ งวัสดุพลอยได้
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องจัดการขนส่ งวัสดุพลอยได้ตามมาตรการขนส่ งวัสดุกมั มันตรังสี และกาก
กัมมันตรังสี พ.ป.ส.-ปร.-๑-๐๖
๓.๕ การจัดการกากกัมมันตรังสี
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี
หลังจากเลิกใช้งานวัสดุพลอยได้น้ นั โดยส่ งคืนบริ ษทั ผูผ้ ลิต หรื อส่ งให้สาํ นักงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อจัดการ
อย่างเหมาะสมมิให้เกิดอันตรายผูอ้ ื่น

ส่ วนที่ ๔ เอกสารและหลักฐานต่ าง ๆ
พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยดังนี้
� ๑. สํ าเนาใบอนุญาตเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้
� ๒. สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ผูข้ อ รับ
อนุญาตที่เป็ นหัวหน้าสู งสุ ดของหน่วยงานหรื อเจ้าของกิจการ(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศให้แนบสําเนา passport
และwork permit)
� ๓. หนังสื อมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทั้งผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ
และหนังสื อมอบอํานาจต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท หรื อ ๓๐ บาท เมื่อมอบอํานาจให้กระทําการแทนมากกว่า
๑ อย่าง ซึ่งหนังสื อมอบอํานาจนี้จะใช้กรณี หวั หน้าสูงสุ ดของหน่วยงานนั้นมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทําการ
แทน เช่น ยืน่ แบบคําขออนุญาตฯ รับใบอนุญาต ดําเนินการขออนุญาตฯ
� ๔. สํ าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท และหนังสื อรับรองกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
�๕. สํ าเนาใบประกาศนียบัตร
แสดงการสอบผ่านหลักสู ตรฝึ กอบรมการป้ องกันอันตรายจากรังสี ของ
ผูร้ ับผิดชอบทางเทคนิคและสํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนและ
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
� ๖. รายละเอียดเกีย่ วกับวัสดุกมั มันตรังสี เฉพาะครั้งแรก หรือกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นแปลง
(๖.๑) เอกสารกํากับวัสดุกมั มันตรังสี (source certificate)ซึ่งเป็ นเอกสารแสดงคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่
มีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบโดยให้ระบุ รู ปร่ าง ลักษณะของอุปกรณ์ ธาตุและความแรงรังสี สูงสุ ดที่
บรรจุได้ ชื่อผูผ้ ลิต ฯลฯ
(๖.๒) คู่มือการใช้ งานให้ระบุจุดมุ่งหมายการนําวัสดุกมั มันตรังสี มาใช้ รวมถึงวิธีการและขั้นตอนโดย
ละเอียด
� ๗. อืน่ ๆ(โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ
๑.สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมวันที่โดยผูข้ ออนุญาตหรื อผูร้ ับมอบอํานาจ พร้อม
ประทับตราประจําหน่วยงาน
๒.โปรดใส่ เครื่ องหมาย / ลงในช่อง � หน้าข้อความที่ตอ้ งการ

แบบ พ.ป.ส. ๑ข

คําขออนุญาต

เลขที่รับ…………………………..
วันที่………………………………
รหัสหน่วยงาน…………………..
ผูร้ ับคําขอ…………………………
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)

ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรื อใช้ซ่ ึงวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
หรื อวัสดุตน้ กําลังซึ่ งพ้นสภาพที่เป็ นอยูต่ ามธรรมชาติในทางเคมี
ส่ วนที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป

วันที่………เดือน…………………พ.ศ…………

๑. ชื่อผู้ขออนุญาต
ข้าพเจ้าชื่อ……..……..………….………………..……..ตําแหน่ง…………………….……………อายุ………...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย………..………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…...………….………….
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
๒. ชื่อสถานทีท่ าํ การ…...………………………………………………………………………………….………….…………
จดทะเบียนเมื่อ…………………………………………………เลขทะเบียนที่…………..………………………………….…….
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่…………….…...ตรอก/ซอย…………………..…………….ถนน……..…………………………..………
หมู่ที่………………...…….ตําบล/แขวง…………………....…………………อําเภอ/เขต……………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………….………..เลขหมายโทรศัพท์……..……………….………
เลขหมายโทรสาร……………………...จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………………
๓. ชื่อสถานทีเ่ ก็บรักษาหรือใช้ วสั ดุนิวเคลียร์ พเิ ศษหรือวัสดุต้นกําลัง…………………………………...………………….........
ตั้งอยูเ่ ลขที่……...…….……..ตรอก/ซอย…………………..…………….ถนน……..……………………………..……..………
หมู่ที่………………...…….ตําบล/แขวง…………………....…………………อําเภอ/เขต……………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………….………..เลขหมายโทรศัพท์……...………………………
เลขหมายโทรสาร……………………...จดหมายอิเล็กทรอนิกส์…………………………………………………………..………
๔. ชื่อผู้รับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกีย่ วกับรังสี จํานวน…………คน ดังนี้
๔.๑
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หมายเลขทะเบียน ...............................................
(๑) ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหน่ง………………………………อายุ……...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน……………….…………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย……….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์……………….…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อผูร้ ับผิดชอบทางเทคนิค(๑)…………………………………………..

๔.๒ ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ..................................... …..................................................................................................
(๒) ชื่อ………..………….………………..……..คุณวุฒิ /ตําแหน่ง………………………………อายุ……….....ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย…….….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…………….....…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อ(๒)…………………………………………………………
๔.๓
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ..................................... …..................................................................................................
(๓) ชื่อ………..………….………………..……..คุณวุฒิ /ตําแหน่ง………………………………อายุ……….....ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย…….….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…………….....…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อ(๓)…………………………………………………………
๔.๔
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ..................................... …..................................................................................................
(๔) ชื่อ………..………….………………..……..คุณวุฒิ /ตําแหน่ง………………………………อายุ……….....ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย…….….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…………….....…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………

ลายมือชื่อ(๔)………………………………………………………
๕. ประเภทการใช้ งาน

การแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจยั อื่นๆ.................................

๖. ระยะเวลาทีข่ ออนุญาต
ตั้งแต่วนั ที่………….เดือน…………………..พ.ศ……………… ถึงวันที่……….เดือน……………..พ.ศ………..………

ลายมือชื่อผู้ขออนุญาต

……………………………………….
(
)

.

ส่ วนที่ ๒ : กลุ่มที่ ๔
ส่ วนที่ ๒ ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับวัสดุนิวเคลียร์ พเิ ศษ หรือวัสดุต้นกําลังซึ่งพ้ นสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ตามธรรมชาติในทาง
เคมี
สําหรับผูต้ อ้ งการใช้วสั ดุนิวเคลียร์พิเศษ หรื อวัสดุตน้ กําลังซึ่งพ้นสภาพที่เป็ นอยูต่ ามธรรมชาติในทาง
เคมี ในกลุ่มที่ ๔
๑. ข้ อมูลเกีย่ วกับวัสดุนิวเคลียร์ พเิ ศษ
โปรดเลือก
o พลูโตเนียม
o ยูเรเนียม 233 หรื อสารประกอบของยูเรเนียม 233 ซึ่งมีความเข้มข้นสูงกว่าที่มีตามธรรมชาติ
o ยูเรเนียม 235 หรื อสารประกอบของยูเรเนียม 235 ซึ่งมีความเข้มข้นสูงกว่าที่มีตามธรรมชาติ
o วัสดุที่มีพลูโตเนียมเป็ นส่ วนผสม
o วัสดุที่มียเู รเนียม 233 เป็ นส่ วนผสม
o วัสดุที่มียเู รเนียม 235 เป็ นส่ วนผสม
๒. ข้ อมูลเกีย่ วกับวัสดุต้นกําลังซึ่งพ้ นสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี
โปรดเลือก
o ยูเรเนียม
o ยูเรเนียมเสื่ อมสมรรถนะ
o ธอเรี ยม
o สารประกอบของยูเรเนียม
o สารประกอบของธอเรี ยม
o แร่ หรื อสิ นแร่ ยเู รเนียมอ๊อกไซด์ (U3O8) ในหัวแร่ (Concentrates) ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป
o แร่ หรื อสิ นแร่ ธอเรี ยมอ๊อกไซด์ (ThO2) ในหัวแร่ (Concentrates) ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป
o แร่ หรื อสิ นแร่ ยเู รเนียมอ๊อกไซด์ (U3O8) และธอเรี ยมอ๊อกไซด์ (ThO2) ในหัวแร่
(Concentrates) รวมกันตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป

รายละเอียดของวัสดุต้นกําลังชนิดยูเรเนียมเสื่ อมสมรรถนะ
ชื่อหน่ วยงาน............................................................................
รหัสหน่ วยงาน.........................................................................
ลําดับที่

การใช้
ประโยชน์

สถานทีใ่ ช้ งาน

นํา้ หนัก
(Kg)

หมายเลขรุ่น
(Model)9

บริษัท
ผู้ผลิต10

(กรณีช่องว่ างไม่ พอให้ ใช้ เอกสารแนบได้ )

ผู้แทน
จําหน่ าย11

อายุการใช้ งาน
(ปี )

รายการแสดงบัญชีวสั ดุนิวเคลียร์ พเิ ศษ/วัสดุต้นกําลัง (PIL)
วันที่
ปี เดือน วัน
รายงานเลขที่………………………..

ลงนาม:

หมายเลขรายงาน

หมายเลขลําดับ

CONCISE NOTE

การแก้ไข
รหัสไอโซโทป

รายการบัญชี
นํ้าหนักของวัสดุ
นิวเคลียร์พิเศษ
นํ้าหนักของ
เฉพาะ ยูเรเนียม)
วัสดุ
(กรัม)
หน่วย กิโล/ กรัม

จํานวน
ในรุ่ น

ประเภทวัสดุ

ชื่อ/ หมายเลข
batch

รายละเอียดวัสดุ

รหัสตําแหน่ง

CONTINUATION

หมายเลขลําดับ

หน้าที่……..…………ใน ……………..หน้า

MEASURE. BASIS

ชื่อสถานปฏิบตั ิการ:………………………
รหัสบริ เวณตรวจนับ(MBA)…………………

ส่ วนที่ ๓ ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับสถานปฏิบัติการทางรังสี และวัสดุอุปกรณ์ สําหรับการป้องกันอันตรายจากรังสี
สําหรับผูต้ อ้ งการใช้วสั ดุนิวเคลียร์พิเศษ หรื อวัสดุตน้ กําลังซึ่งพ้นจากสภาพที่เป็ นอยูต่ ามธรรมชาติ
ในทางเคมีจะต้องแนบรายละเอียดข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสถานปฏิบตั ิการทางรังสี และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับ
การป้ องกันอันตรายจากรังสี ดงั ต่อไปนี้
๑ ตําแหน่ งทีต่ ้งั ของสถานปฏิบัติการทางรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุรายละเอียดของตําแหน่งที่ต้ งั ของสถานปฏิบตั ิการทางรังสี อย่างชัดเจน โดยระบุ เลขที่ ถนน
ตําบล อําเภอ พร้อมแผนที่ของตําแหน่งที่ต้ งั ของสถานปฏิบตั ิการ
๒ แผนผังของสถานปฏิบัติการทางรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุสถานที่ติดตั้ง ที่เก็บ วัสดุพลอยได้ หรื อปฏิบตั ิงานทางรังสี ให้ชดั เจน พร้อมจัดทําแผนผังของ
สถานปฏิบตั ิการซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของ บริ เวณโดยรอบสถานปฏิบตั ิการ วัสดุก่อสร้าง สัญญาณเตือน
ภัย เครื่ องกําบังรังสี ตูค้ วัน แผ่นกรองฝุ่ น ระบบควบคุมทางวิศวกรรม เช่น กุญแจล็อค อุปกรณ์ปิด-เปิ ดสารรังสี
ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยงั รวมถึงระบบระบายอากาศ ระบบระบายความร้อน
๓ เอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ ความปลอดภัยและการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
เมื่อขออนุญาตครั้งแรก ให้ส่งเอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ความปลอดภัย เช่นคํานวณระดับรังสี
สูงสุ ดขณะจัดเก็บและใช้งานบริ เวณโดยรอบภายนอกสถานปฏิบตั ิการ เมื่อใช้วสั ดุกมั มันตรังสี ความแรงรังสี
สูงสุ ดเท่าที่ขออนุญาต
๔ ระบบความปลอดภัยทางรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุระบบความปลอดภัยทั้งหมดซึ่งใช้สาํ หรับการเดินเครื่ อง เช่น ด้านการออกแบบ ความหนาและ
วัสดุของผนัง นอกจากนี้ให้ระบุระบบป้ องกันการเข้า ออกห้องปฏิบตั ิการทางรังสี เช่นระบบล็อก และระบบ
มอนิเตอร์ พร้อมระบุรายละเอียดของบริ ษทั ผูอ้ อกแบบระบบ
๕ อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันอันตรายจากรังสี สาํ หรับผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี
เช่น ฉากกําบังรังสี คีมจับวัสดุกมั มันตรังสี คอลลิเมเตอร์ ตะกัว่ เม็ด ตูค้ วัน เป็ นต้น

หมายเหตุ เมื่อขออนุญาตครั้งต่อไป ไม่ตอ้ งยืน่ เอกสารส่ วนนี้ หากเอกสารไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ส่ วนที่ ๔ ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับมาตรการป้องกันและมาตรการความปลอดภัยทางรังสี
ผูข้ อรับใบอนุญาตต้องแนบรายละเอียดข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับมาตรการป้ องกันและมาตรการความ
ปลอดภัยทางรังสี ดงั ต่อไปนี้
๑ แผนภูมิสายการบังคับบัญชา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
๑.๑ ให้ ระบุระบบการบริหารภายในองค์ กรพร้ อมระบุหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้ รับมอบหมาย และ
จัดทําแผนภูมิสายการบังคับบัญชา
๑.๒ ให้ ระบุผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายเป็ นเจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัยทางรังสี โดยให้ระบุชื่อ การศึกษา
ประสบการณ์ และคุณสมบัติ (รายละเอียดตามคุณสมบัติและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี พ.ป.ส. ๑๑ ปร.-๒-๐๑)
๑.๓ ให้ ระบุหัวข้ อการฝึ กอบรมของแต่ ละตําแหน่ งผู้ปฏิบัติการ (รายละเอียดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ฝึ กอบรมบุคคลที่ทาํ งานในบริ เวณรังสี )
๒ การสํ ารวจบริเวณรังสี การจัดแบ่ งพืน้ ทีร่ ังสี เครื่องมือตรวจวัดรังสี เครื่องมือวัดรังสี ประจําบุคคล
และการปรับเทียบมาตรฐาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
๒.๑ การสํ ารวจบริเวณรังสี ให้กาํ หนดโปรแกรมสําหรับการสํารวจบริ เวณรังสี ในสถานที่ปฏิบตั ิการ
ทางรังสี (รายละเอียดตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๑)
โดยรวมถึงการกําหนดหน่วยที่ทาํ การตรวจวัด สถานที่และเวลาที่ทาํ การตรวจวัด วิธีการตรวจวัดระดับ
รังสี อา้ งอิงและการปฏิบตั ิเมื่อเกินระดับรังสี อา้ งอิง
๒.๒ การจัดแบ่ งพืน้ ทีร่ ังสี ให้ระบุหลักการและวิธีการในการจัดแบ่งพื้นที่รังสี (รายละเอียดตาม
มาตรการเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๑)
๒.๓ เครื่องมือตรวจวัดรังสี จํานวน…………..เครื่ อง ดังนี้
ประเภท วัดระดับรังสี
วัดการเปรอะเปื้ อนทางรังสี เตือนภัยทางรังสี
วิเคราะห์รังสี
อื่นๆ(โปรดระบุ) …………………………………………………………………………
ลําดับที่ ประเภทเครื่ องวัด
ผูส้ ร้าง
หมายเลขเครื่ อง ชนิดหัววัด
วันปรับเทียบ
รังสี
รังสี
มาตรฐาน
๑
๒
๓
๒.๔ เครื่องวัดรังสี ประจําบุคคล
ชนิด
แผ่นฟิ ล์ม
จํานวน …………………………
ที แอล ดี
จํานวน …………………………
อื่นๆ(โปรดระบุ)…………………… จํานวน…………………………
๒.๕ สํ าเนารับรองการปรับเทียบมาตรฐาน
หรื อทดสอบประสิ ทธิภาพการใช้งานของเครื่ องวัดรังสี
ประเภทเครื่ องสํารวจรังสี ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องทําการตรวจสอบสภาพการใช้งานและปรับเทียบมาตรฐาน
อย่างน้อยปี ละครั้ง

๓ กฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติการ
(Local Rule) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๑)
๔ ระบบประกันคุณภาพ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามระบบประกันคุณภาพการใช้รังสี และเครื่ องกําเนิดรังสี พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๓)
๕ แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหล หรือแพร่ กระจายรังสี ในภาวะปกติ หรือกรณี
ฉุกเฉินอืน่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามแผนปฏิบตั ิการกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นจากการรั่วไหล หรื อแพร่ กระจายรังสี ในภาวะไม่
ปกติ หรื อกรณี ฉุกเฉิ นอื่นๆ พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๔)
๖ มาตรการขนส่ งวัสดุกมั มันตรังสี และกากกัมมันตรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามมาตรการขนส่ งวัสดุกมั มันตรังสี และกากกัมมันตรังสี พ.ป.ส. ๑๐ ปร.-๑-๐๑)
๗ มาตรการจัดการกากกัมมันตรังสี และวิธีการในการส่ งคืนกากกัมมันตรังสี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ.๒๕๔๖)
๘ บันทึก
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องจัดเก็บและบํารุ งรักษาบันทึกดังต่อไปนี้
๘.๑ บันทึกการจัดการกากกัมมันตรังสี และการส่ งคืนกากกัมมันตรังสี
๘.๒ บันทึกรายงานผลการได้รับรังสี ประจําบุคคล
๘.๓ บันทึกการตรวจวัดรังสี (วัดระดับรังสี ปริ มาณรังสี และ การเปรอะเปื้ อนทางรังสี )
๘.๔ บันทึกการตรวจสอบเครื่ องมือและการปรับเทียบมาตรฐาน
๘.๕ บันทึกรายงานการตรวจสอบการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี
๘.๖ บันทึกเกี่ยวกับทะเบียนและบัญชีสารกัมมันตรังสี
๘.๗ บันทึกการทบทวนตรวจสอบแนวปฏิบตั ิ
๘.๘ บันทึกเหตุการณ์ผดิ ปกติและอุบตั ิเหตุ
๘.๙ บันทึกการบํารุ งรักษาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตรังสี
๘.๑๐ บันทึกรายงานการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงสถานปฏิบตั ิการทางรังสี
๘.๑๑ บันทึกการฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี
๘.๑๒ บันทึกรายงานการตรวจสุ ขภาพผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี
๘.๑๓ บันทึกรายงานการขนส่ งสารกัมมันตรังสี
หมายเหตุ เมื่อขออนุญาตครั้งต่อไป ให้ส่งเอกสารตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี โดยผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ
ทางเทคนิคประจําหน่วยงาน ที่ขออนุญาต เช่น ผลการตรวจวัดระดับรังสี ในบริ เวณที่ เก็บ ที่ ติดตั้งเครื่ อง หรื อ
บริ เวณที่ปฏิบตั ิงานเป็ นประจํา ตลอดจนการตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับวัสดุกมั มันตรังสี และเครื่ องกําเนิดรังสี เช่น เครื่ องกําบังรังสี กุญแจล็อค อุปกรณ์ปิด -เปิ ดสารรังสี ระบบ
ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ระบบระบายอากาศ ระบบระบายความร้อน ตูค้ วัน แผ่นกรองฝุ่ น System Record และ
อื่นๆ

ส่ วนที่ ๕ เอกสารและหลักฐานต่ าง ๆ
พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยดังนี้
� ๑. สํ าเนาใบอนุญาตเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้
� ๒. สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ผูข้ อ รับ
อนุญาตที่เป็ นหัวหน้าสู งสุ ดของหน่วยงานหรื อเจ้าของกิจการ(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศให้แนบสําเนา passport
และwork permit)
� ๓. หนังสื อมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทั้งผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ
และหนังสื อมอบอํานาจต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท หรื อ ๓๐ บาท เมื่อมอบอํานาจให้กระทําการแทนมากกว่า
๑ อย่าง ซึ่งหนังสื อมอบอํานาจนี้จะใช้กรณี หวั หน้าสูงสุ ดของหน่วยงานนั้นมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทําการ
แทน เช่น ยืน่ แบบคําขออนุญาตฯ รับใบอนุญาต ดําเนินการขออนุญาตฯ
� ๔. สํ าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท และหนังสื อรับรองกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
�๕. สํ าเนาใบประกาศนียบัตร
แสดงการสอบผ่านหลักสู ตรฝึ กอบรมการป้ องกันอันตรายจากรังสี ของ
ผูร้ ับผิดชอบทางเทคนิคและสํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนและ
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
� ๖. สํ าเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทย์ผใู ้ ช้ในกรณี ใช้วสั ดุกมั มันตรังสี กบั ผูป้ ่ วยโดยตรง
� ๗. รายละเอียดเกีย่ วกับวัสดุกมั มันตรังสี เฉพาะครั้งแรก หรือกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นแปลง
(๗.๑) เอกสารกํากับวัสดุกมั มันตรังสี (source certificate)ซึ่งเป็ นเอกสารแสดงคุณลักษณะของอุปกรณ์
ที่มีวสั ดุกมั มันตรังสี เป็ นส่ วนประกอบโดยให้ระบุ รู ปร่ าง ลักษณะของอุปกรณ์ ธาตุและความแรงรังสี สูงสุ ดที่
บรรจุได้ ชื่อผูผ้ ลิต ฯลฯ
(๗.๒) คู่มือการใช้ งานให้ระบุจุดมุ่งหมายการนําวัสดุกมั มันตรังสี มาใช้ รวมถึงวิธีการและขั้นตอนโดย
ละเอียด
� ๘. อืน่ ๆ(โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ
๑.สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมวันที่โดยผูข้ ออนุญาตหรื อผูร้ ับมอบอํานาจ พร้อม
ประทับตราประจําหน่วยงาน
๒.โปรดใส่ เครื่ องหมาย / ลงในช่อง � หน้าข้อความที่ตอ้ งการ
๓. สําหรับผูข้ อรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองและใช้ ยูเรเนียมเสื่ อมสมรรถนะควบคู่กบั วัสดุพลอยได้ ให้ใช้
เอกสารแนบชุดเดียวกันได้

แบบ พ.ป.ส. ๑ค-๑

คําขออนุญาต

เลขที่รับ…………………………..
วันที่………………………………
รหัสหน่วยงาน…………………..
ผูร้ ับคําขอ…………………………
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)

มีไว้ในครอบครองซึ่ งเครื่ องกําเนิดรังสี และผลิตหรื อใช้พลังงานจากเครื่ องกําเนิดรังสี
ส่ วนที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป

วันที่………เดือน…………………พ.ศ…………

๑. ชื่อผู้ขออนุญาต
ข้าพเจ้าชื่อ……..……..………….………………..……..ตําแหน่ง…………………….……………อายุ………...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย………..………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…...………….………….
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
๒. ชื่อสถานทีท่ าํ การ…...………………………………………………………………………………….………….…………
จดทะเบียนเมื่อ…………………………………………………เลขทะเบียนที่…………..………………………………….…….
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่…………….…...ตรอก/ซอย…………………..…………….ถนน……..…………………………..………
หมู่ที่………………...…….ตําบล/แขวง…………………....…………………อําเภอ/เขต……………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………….………..เลขหมายโทรศัพท์……..……………….………
เลขหมายโทรสาร……………………...จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………………
๓. ชื่อสถานทีเ่ ก็บรักษาหรือใช้ เครื่องกําเนิดรังสี หรือพลังงานปรมาณู …………………………………..………………….........
ตั้งอยูเ่ ลขที่……...…….……..ตรอก/ซอย…………………..…………….ถนน……..……………………………..……..………
หมู่ที่………………...…….ตําบล/แขวง…………………....…………………อําเภอ/เขต……………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………….………..เลขหมายโทรศัพท์……...………………………
เลขหมายโทรสาร……………………...จดหมายอิเล็กทรอนิกส์…………………………………………………………..………
๔. ชื่อผู้รับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกีย่ วกับรังสี จํานวน…………คน ดังนี้
๔.๑
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หมายเลขทะเบียน ...............................................
(๑) ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหน่ง………………………………อายุ……...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน……………….…………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย……….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์……………….…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อผูร้ ับผิดชอบทางเทคนิค(๑)…………………………………………..

๔.๒ ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ..................................... …..................................................................................................
(๒) ชื่อ………..………….………………..……..คุณวุฒิ /ตําแหน่ง………………………………อายุ……….....ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย…….….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…………….....…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อ(๒)…………………………………………………………
๔.๓
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ..................................... …..................................................................................................
(๓) ชื่อ………..………….………………..……..คุณวุฒิ /ตําแหน่ง………………………………อายุ……….....ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย…….….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…………….....…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อ(๓)…………………………………………………………
๔.๔
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ..................................... …..................................................................................................
(๔) ชื่อ………..………….………………..……..คุณวุฒิ /ตําแหน่ง………………………………อายุ……….....ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย…….….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…………….....…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………

ลายมือชื่อ(๔)………………………………………………………
๕. ประเภทการใช้ งาน

การแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจยั อื่นๆ.................................

๖. ระยะเวลาทีข่ ออนุญาต
ตั้งแต่วนั ที่………….เดือน…………………..พ.ศ……………… ถึงวันที่……….เดือน……………..พ.ศ………..………

.

๗. ในกรณีทใี่ ช้ เครื่องกําเนิดรังสี โดยตรงกับคน
(๑) ชื่อแพทย์ผใู้ ช้………..………….………………..………………….….. ตําแหน่ง…………………อายุ……...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน……………………..……………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……….….......................
ตรอก/ซอย……………………..……ถนน……………………...…............หมู่ที่………….ตําบล/แขวง………………….…..…
อําเภอ/เขต……………………………..……จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..
เลขหมายโทรศัพท์……………..……เลขหมายโทรสาร……………….……จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………
สถานที่ทาํ การ..……………………….................................……................................................................................................. ..
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่………………………………ออกให้ ณ วันที่……………….............…………....................
รายการเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและประสบการณ์ทางการใช้รังสี ของแพทย์ผใู้ ช้........................………………….............................
………………………………………………………………………………………….……………………..………...................
ลายมือชื่อแพทย์ผใู้ ช้ (๑) …………………….…………………………………….
(
)
(๒) ชื่อแพทย์ผใู้ ช้...……..………….………………..………………….….. ตําแหน่ง…………………อายุ……...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน……………………..……………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……….….......................
ตรอก/ซอย……………………..……ถนน……………………...…............หมู่ที่………….ตําบล/แขวง………………….…..…
อําเภอ/เขต……………………………..……จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..
เลขหมายโทรศัพท์……………..……เลขหมายโทรสาร……………….……จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………
สถานที่ทาํ การ..……………………….................................……................................................................................................. ..
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่………………………………ออกให้ ณ วันที่……………….............…………....................
รายการเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและประสบการณ์ทางการใช้รังสี ของแพทย์ผใู้ ช้........................………………….............................
………………………………………………………………………………………….……………………..………...................
ลายมือชื่อแพทย์ผใู้ ช้ (๒) ..………………….…………………………………….
(
)
(๓) สถานที่ที่จะใช้…….………………………….ถนน.……………...……………..ตําบล/แขวง……………………
อําเภอ/เขต……………………………….………จังหวัด……………….………………….รหัสไปรษณี ย.์ .………………….….
เลขหมายโทรศัพท์……………………………………………..
(๖) มาตรการการใช้รังสี กบั ผูป้ ่ วย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....………....

ลายมือชื่อผู้ขออนุญาต

……………………………………….
(
)

ส่ วนที่ ๒ : กลุ่มที่ ๕
ส่ วนที่ ๒ ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับเครื่องกําเนิดรังสี
สําหรับผูต้ อ้ งการใช้เครื่ องกําเนิดรังสี ในกลุ่มที่ ๕
๑. ข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่องกําเนิดรังสี
๑.๑ เครื่ องกําเนิดรังสี ในกลุ่มที่ ๕ โปรดเลือก

o
o
o

เครื่ องรังสี รักษาทางการแพทย์ สําหรับ คนหรื อสัตว์
เครื่ องกําเนิดรังสี อุตสาหกรรม
เครื่ องกําเนิดรังสี สาํ หรับงานศึกษาวิจยั รวมถึง เครื่ องกําเนิดรังสี ซินโครตรอน

๑.๒ เครื่ องกําเนิดรังสี ในกลุ่มที่ ๖ โปรดเลือก(หากมีขออนุญาตร่ วมด้วย)

o
o

เครื่ องเอ๊กซเรย์ถ่ายภาพรังสี ทางอุตสาหกรรม

o
o
o
o
o

เครื่ องเอ๊กซเรย์สาํ หรับงานวิเคราะห์ (โดยอยูใ่ นลักษณะปิ ดบางส่ วน)

o
o
o

เครื่ องเอ๊กซเรย์แบบติดตั้งอยูก่ บั ที่รวมถึงเครื่ อง Fluoroscopy, Tomography และ
Chiropractic radiography
เครื่ องซิมูเลเตอร์
เครื่ องเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์
เครื่ องเอ๊กซเรย์แมมโมกราฟฟี่
เครื่ องเอ๊กซเรย์เฉพาะทาง เช่น Cardiac Catheterization, Digital Subtraction, Angiography
และอื่นๆ
เครื่ องเอ๊กซเรย์ฟัน
เครื่ องเอ๊กซเรย์สาํ หรับตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก
เครื่ องเอ๊กซเรย์สาํ หรับสัตว์

๑.๓ วัสดุกมั มันตรังสี ในกลุ่มที่ ๗ โปรดเลือก(หากมีขออนุญาตร่ วมด้วย)

o
o

เครื่ องเอ๊กซเรย์ตรวจกระเป๋ าเดินทาง
เครื่ องเอ๊กซเรย์สาํ หรับงานวิเคราะห์ โดยอยูใ่ นลักษณะปิ ดมิดชิด

๒. รายละเอียดเครื่องกําเนิดรังสี เฉพาะทีร่ ะบุได้
1
ชื่อหน่ วยงาน
............................................................................
รหัสหน่ วยงาน2.........................................................................

3

ลําดับที่

ID Number4

ชนิดของเครื่อง5

วัตถุประสงค์ ของการใช้ งาน6

ผู้ผลิต7

หมายเลข
รุ่น8

9

สถานะ (Fixes,
Mobile, or
Portable)

(กรณีช่องว่ างไม่ พอให้ ใช้ เอกสารแนบได้)

หมายเลข
เครื่อง10
(Serial
Number)

สถานทีต่ ดิ ตั้ง
การใช้ งาน11

กําลังสู งสุ ดของเครื่อง12
กิโล
มิลลิ
โวลต์
แอมแปร์
(kV)
(mA)

คําอธิบายในการกรอกข้ อมูล รายละเอียดเครื่องกําเนิดรังสี
1. ชื่อหน่วยงาน

ชื่อของหน่วยงานที่ขออนุญาต

2. รหัสหน่วยงาน

ระบุรหัสหน่วยงาน ที่สาํ นักงานปรมาณูเพื่อสันติกาํ หนดให้

3. ลําดับที่

หมายเลขลําดับของเครื่ องกําเนิดรังสี ที่ขออนุญาต

4. ID Number

คือหมายเลขประจําตัวเครื่ องกําเนิดรังสี กําหนดโดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่ งจะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดการใช้งาน
กรณี ขออนุญาตมีไว้ใช้ ครอบครอง ในครั้งแรกให้เว้นว่างไว้
กรณี ต่อใบอนุญาตให้ลงหมายเลขประจําตัว ที่สาํ นักงานฯ กําหนดไว้

5. ชนิดของเครื่ อง

ให้ระบุวา่ เป็ นเครื่ องกําเนิดรังสี ประเภทใด เช่น Radiography, Fluoroscopy, Dental
Radiography

6. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

เครื่ องกําเนิดรังสี นาํ มาใช้ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม ค้นคว้า วิจยั การบริ การ หรื อ
การศึกษา

7. ผูผ้ ลิต

ชื่อบริ ษทั ที่ผลิตเครื่ องกําเนิดรังสี

8. หมายเลขรุ่ น

เลขที่ซ่ ึ งปรากฏบนเครื่ อง และเอกสารกํากับ

9. สถานะ

ให้ระบุวา่ เครื่ องกําเนิดรังสี เป็ นแบบ Fixed, Mobile, หรื อ Portable

10. หมายเลขเครื่ อง

เลขลําดับที่ผลิตของเครื่ องกําเนิดรังสี

11. สถานที่ติดตั้งการใช้งาน

อาคาร หรื อสถานที่ และห้องที่ติดตั้งเครื่ องกําเนิดรังสี หรื อนําเครื่ องกําเนิดรังสี ไปใช้

12. กําลังสู งสุ ดของเครื่ อง

ค่าสูงสุ ดของกิโลโวลต์ และกระแส ของหลอดเอ๊กซเรย์

ส่ วนที่ ๓ ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับสถานปฏิบัติการทางรังสี และวัสดุอุปกรณ์ สําหรับการป้องกันอันตรายจากรังสี
สําหรับผูต้ อ้ งการใช้เครื่ องกําเนิดรังสี ในกลุ่มที่ ๕ จะต้องแนบรายละเอียดข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสถาน
ปฏิบตั ิการทางรังสี และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับการป้ องกันอันตรายจากรังสี ดงั ต่อไปนี้
๑ ตําแหน่ งทีต่ ้งั ของสถานปฏิบัติการทางรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุรายละเอียดของตําแหน่งที่ต้ งั ของสถานปฏิบตั ิการทางรังสี อย่างชัดเจน โดยระบุ เลขที่ ถนน
ตําบล อําเภอ พร้อมแผนที่ของตําแหน่งที่ต้ งั ของสถานปฏิบตั ิการ
๒ แผนผังของสถานปฏิบัติการทางรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุสถานที่ติดตั้ง ที่เก็บ วัสดุพลอยได้ หรื อปฏิบตั ิงานทางรังสี ให้ชดั เจน พร้อมจัดทําแผนผังของ
สถานปฏิบตั ิการซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของ บริ เวณโดยรอบสถานปฏิบตั ิการ วัสดุก่อสร้าง สัญญาณเตือน
ภัย เครื่ องกําบังรังสี ระบบควบคุมทางวิศวกรรม เช่น กุญแจล็อค อุปกรณ์ปิด-เปิ ด ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
๓ เอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ ความปลอดภัยและการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
เมื่อขออนุญาตครั้งแรก ให้ส่งเอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ความปลอดภัย เช่นคํานวณระดับรังสี
สูงสุ ดขณะจัดเก็บและใช้งานบริ เวณโดยรอบภายนอกห้องปฏิบตั ิการ เมื่อใช้เครื่ องกําเนิดรังสี กาํ ลังสูงสุ ด
๔ ระบบความปลอดภัยทางรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุระบบความปลอดภัยทั้งหมดซึ่งใช้สาํ หรับการเดินเครื่ องกําเนิดรังสี เช่น ด้านการออกแบบ ความ
หนาและวัสดุของผนัง นอกจากนี้ให้ระบุระบบป้ องกันการเข้า ออกห้องปฏิบตั ิการทางรังสี เช่นระบบล็อก และ
ระบบมอนิเตอร์ พร้อมระบุรายละเอียดของบริ ษทั ผูอ้ อกแบบระบบ
๕ อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันอันตรายจากรังสี สาํ หรับผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี
เช่น ฉากกําบังรังสี คอลลิเมเตอร์ เป็ นต้น

หมายเหตุ เมื่อขออนุญาตครั้งต่อไป ไม่ตอ้ งส่ งเอกสารส่ วนนี้ หากเอกสารไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ส่ วนที่ ๔ ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับมาตรการป้องกันและมาตรการความปลอดภัยทางรังสี
ผูข้ อรับใบอนุญาตต้องแนบรายละเอียดข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับมาตรการป้ องกันและมาตรการความ
ปลอดภัยทางรังสี ดงั ต่อไปนี้
๑ แผนภูมิสายการบังคับบัญชา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
๑.๑ ให้ ระบุระบบการบริหารภายในองค์ กรพร้ อมระบุหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้ รับมอบหมาย และ
จัดทําแผนภูมิสายการบังคับบัญชา
๑.๒ ให้ ระบุผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายเป็ นเจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัยทางรังสี โดยให้ระบุชื่อ การศึกษา
ประสบการณ์ และคุณสมบัติ (รายละเอียดตามคุณสมบัติและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี พ.ป.ส. ๑๑ ปร.-๒-๐๑)
๑.๓ ให้ ระบุหัวข้ อการฝึ กอบรมของแต่ ละตําแหน่ งผู้ปฏิบัติการ (รายละเอียดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ฝึ กอบรมบุคคลที่ทาํ งานในบริ เวณรังสี )
๒ การสํ ารวจบริเวณรังสี การจัดแบ่ งพืน้ ทีร่ ังสี เครื่องมือตรวจวัดรังสี เครื่องมือวัดรังสี ประจําบุคคล
และการปรับเทียบมาตรฐาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ ายลําดับที.่ ....)
๒.๑ การสํ ารวจบริเวณรังสี ให้กาํ หนดโปรแกรมสําหรับการสํารวจบริ เวณรังสี ในสถานที่ปฏิบตั ิการ
ทางรังสี (รายละเอียดตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๑)
โดยรวมถึงการกําหนดหน่วยที่ทาํ การตรวจวัด สถานที่และเวลาที่ทาํ การตรวจวัด วิธีการตรวจวัดระดับ
รังสี อา้ งอิงและการปฏิบตั ิเมื่อเกินระดับรังสี อา้ งอิง
๒.๒ การจัดแบ่ งพืน้ ทีร่ ังสี ให้ระบุหลักการและวิธีการในการจัดแบ่งพื้นที่รังสี (รายละเอียดตาม
มาตรการเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๑)
๒.๓ เครื่องมือตรวจวัดรังสี จํานวน…………..เครื่ อง ดังนี้
ประเภท วัดระดับรังสี
วัดการเปรอะเปื้ อนทางรังสี เตือนภัยทางรังสี
วิเคราะห์รังสี
อื่นๆ(โปรดระบุ) …………………………………………………………………………
ลําดับที่ ประเภทเครื่ องวัด
ผูส้ ร้าง
หมายเลขเครื่ อง ชนิดหัววัด
วันปรับเทียบ
รังสี
รังสี
มาตรฐาน
๑
๒
๓
๒.๔ เครื่องวัดรังสี ประจําบุคคล
ชนิด
แผ่นฟิ ล์ม
จํานวน …………………………
ที แอล ดี
จํานวน …………………………
อื่นๆ(โปรดระบุ)…………………… จํานวน…………………………
๒.๕ สํ าเนารับรองการปรับเทียบมาตรฐาน
หรื อทดสอบประสิ ทธิภาพการใช้งานของเครื่ องวัดรังสี
ประเภทเครื่ องสํารวจรังสี ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องทําการตรวจสอบสภาพการใช้งานและปรับเทียบมาตรฐาน
อย่างน้อยปี ละครั้ง

๓ กฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติการ
(Local Rule) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๑)
๔ ระบบประกันคุณภาพ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามระบบประกันคุณภาพการใช้รังสี และเครื่ องกําเนิดรังสี พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๓)
๕ แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหล หรือแพร่ กระจายรังสี ในภาวะปกติ หรือกรณี
ฉุกเฉินอืน่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามแผนปฏิบตั ิการกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นจากการรั่วไหล หรื อแพร่ กระจายรังสี ในภาวะไม่
ปกติ หรื อกรณี ฉุกเฉิ นอื่น พ.ป.ส. ๘ ปร.-๑-๐๔)
๖ มาตรการขนส่ งวัสดุกมั มันตรังสี และกากกัมมันตรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามมาตรการขนส่ งวัสดุกมั มันตรังสี และกากกัมมันตรังสี พ.ป.ส. ๑๐ ปร.-๑-๐๑)
๗ มาตรการจัดการกากกัมมันตรังสี และวิธีการในการส่ งคืนกากกัมมันตรังสี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ.๒๕๔๖)
๘ บันทึก
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องจัดเก็บและบํารุ งรักษาบันทึกดังต่อไปนี้
๘.๑ บันทึกการจัดการกากกัมมันตรังสี และการส่ งคืนกากกัมมันตรังสี
๘.๒ บันทึกรายงานผลการได้รับรังสี ประจําบุคคล
๘.๓ บันทึกการตรวจวัดรังสี (วัดระดับรังสี ปริ มาณรังสี )
๘.๔ บันทึกการตรวจสอบเครื่ องมือและการปรับเทียบมาตรฐาน
๘.๕ บันทึกรายงานการตรวจสอบการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี
๘.๖ บันทึกเกี่ยวกับทะเบียนและบัญชีสารกัมมันตรังสี
๘.๗ บันทึกการทบทวนตรวจสอบแนวปฏิบตั ิ
๘.๘ บันทึกเหตุการณ์ผดิ ปกติและอุบตั ิเหตุ
๘.๙ บันทึกการบํารุ งรักษาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตรังสี และเครื่ องกําเนิด
รังสี
๘.๑๐ บันทึกรายงานการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงสถานปฏิบตั ิการทางรังสี
๘.๑๑ บันทึกการฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี
๘.๑๒ บันทึกรายงานการตรวจสุ ขภาพผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี
๘.๑๓ บันทึกรายงานการขนส่ งสารกัมมันตรังสี
หมายเหตุ เมื่อขออนุญาตครั้งต่อไป ให้ส่งเอกสารตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี โดยผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ
ทางเทคนิคประจําหน่วยงาน ที่ขออนุญาต เช่น ผลการตรวจวัดระดับรังสี ในบริ เวณที่ เก็บ ที่ ติดตั้งเครื่ อง หรื อ
บริ เวณที่ปฏิบตั ิงานเป็ นประจํา ตลอดจนการตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เครื่ องกําเนิดรังสี เช่น เครื่ องกําบังรังสี กุญแจล็อค อุปกรณ์ปิด-เปิ ด ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ

ส่ วนที่ ๕ เอกสารและหลักฐานต่ าง ๆ
พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยดังนี้
� ๑. สํ าเนาใบอนุญาตเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้
� ๒. สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ผูข้ อ รับ
อนุญาตที่เป็ นหัวหน้าสู งสุ ดของหน่วยงานหรื อเจ้าของกิจการ(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศให้แนบสําเนา passport
และwork permit)
� ๓. หนังสื อมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทั้งผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ
และหนังสื อมอบอํานาจต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท หรื อ ๓๐ บาท เมื่อมอบอํานาจให้กระทําการแทนมากกว่า
๑ อย่าง ซึ่งหนังสื อมอบอํานาจนี้จะใช้กรณี หวั หน้าสูงสุ ดของหน่วยงานนั้นมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทําการ
แทน เช่น ยืน่ แบบคําขออนุญาตฯ รับใบอนุญาต ดําเนินการขออนุญาตฯ
� ๔. สํ าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท และหนังสื อรับรองกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
�๕. สํ าเนาใบประกาศนียบัตร
แสดงการสอบผ่านหลักสู ตรฝึ กอบรมการป้ องกันอันตรายจากรังสี ของ
ผูร้ ับผิดชอบทางเทคนิคและสํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนและ
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
� ๖. สํ าเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทย์ผใู ้ ช้ในกรณี ใช้วสั ดุกมั มันตรังสี กบั ผูป้ ่ วยโดยตรง
� ๗. รายละเอียดเกีย่ วกับเครื่องกําเนิดรังสี เฉพาะครั้งแรก หรือกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นแปลง
(๗.๑) เอกสารกํากับวัสดุกมั มันตรังสี (source certificate)ซึ่งเป็ นเอกสารแสดงคุณลักษณะของเครื่ อง
กําเนิดรังสี โดยให้ระบุ รู ปร่ าง ลักษณะของอุปกรณ์ ธาตุและความแรงรังสี สูงสุ ดที่บรรจุได้ กําลังสูงสุ ดของ
เครื่ อง ชื่อผูผ้ ลิต ฯลฯ
(๗.๒) เอกสารแสดงรายละเอียดของเครื่องกําเนิดรังสี (Specification)
(๗.๓) คู่มือการใช้ งานให้ระบุจุดมุ่งหมายการนําเครื่ องกําเนิดรังสี มาใช้ รวมถึงวิธีการและขั้นตอนโดย
ละเอียด
� ๘. อืน่ ๆ(โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ
๑.สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมวันที่โดยผูข้ ออนุญาตหรื อผูร้ ับมอบอํานาจ พร้อม
ประทับตราประจําหน่วยงาน
๒.โปรดใส่ เครื่ องหมาย / ลงในช่อง � หน้าข้อความที่ตอ้ งการ

แบบ พ.ป.ส. ๑ค-๒

คําขออนุญาต

เลขที่รับ…………………………..
วันที่………………………………
รหัสหน่วยงาน…………………..
ผูร้ ับคําขอ…………………………
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)

มีไว้ในครอบครองซึ่ งเครื่ องกําเนิดรังสี และผลิตหรื อใช้พลังงานจากเครื่ องกําเนิดรังสี
ส่ วนที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป

วันที่………เดือน…………………พ.ศ…………

๑. ชื่อผู้ขออนุญาต
ข้าพเจ้าชื่อ……..……..………….………………..……..ตําแหน่ง…………………….……………อายุ………...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย………..………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…...………….………….
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
๒. ชื่อสถานทีท่ าํ การ…...………………………………………………………………………………….………….…………
จดทะเบียนเมื่อ…………………………………………………เลขทะเบียนที่…………..………………………………….…….
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่…………….…...ตรอก/ซอย…………………..…………….ถนน……..…………………………..………
หมู่ที่………………...…….ตําบล/แขวง…………………....…………………อําเภอ/เขต……………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………….………..เลขหมายโทรศัพท์……..……………….………
เลขหมายโทรสาร……………………...จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………………
๓. ชื่อสถานทีเ่ ก็บรักษาหรือใช้ เครื่องกําเนิดรังสี หรือพลังงานปรมาณู …………………………………..………………….........
ตั้งอยูเ่ ลขที่……...…….……..ตรอก/ซอย…………………..…………….ถนน……..……………………………..……..………
หมู่ที่………………...…….ตําบล/แขวง…………………....…………………อําเภอ/เขต……………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………….………..เลขหมายโทรศัพท์……...………………………
เลขหมายโทรสาร……………………...จดหมายอิเล็กทรอนิกส์…………………………………………………………..………
๔. ชื่อผู้รับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกีย่ วกับรังสี จํานวน…………คน ดังนี้
๔.๑
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หมายเลขทะเบียน ...............................................
(๑) ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหน่ง………………………………อายุ……...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน……………….…………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย……….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์……………….…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อผูร้ ับผิดชอบทางเทคนิค(๑)…………………………………………..

๔.๒

ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ..................................... …..................................................................................................
(๒) ชื่อ………..………….………………..……..คุณวุฒิ /ตําแหน่ง………………………………อายุ……….....ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย…….….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…………….....…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อ(๒)…………………………………………………………
๔.๓
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ..................................... …..................................................................................................
(๓) ชื่อ………..………….………………..……..คุณวุฒิ /ตําแหน่ง………………………………อายุ……….....ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย…….….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…………….....…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อ(๓)…………………………………………………………
๔.๔
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ..................................... …..................................................................................................
(๔) ชื่อ………..………….………………..……..คุณวุฒิ /ตําแหน่ง………………………………อายุ……….....ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย…….….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…………….....…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………

ลายมือชื่อ(๔)………………………………………………………
๕. ประเภทการใช้ งาน

การแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจยั อื่นๆ.................................

๖. ระยะเวลาทีข่ ออนุญาต
ตั้งแต่วนั ที่………….เดือน…………………..พ.ศ……………… ถึงวันที่……….เดือน……………..พ.ศ………..………

.

๗. ในกรณีทใี่ ช้ เครื่องกําเนิดรังสี โดยตรงกับคน
(๑) ชื่อแพทย์ผใู้ ช้………..………….………………..………………….….. ตําแหน่ง…………………อายุ……...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน……………………..……………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……….….......................
ตรอก/ซอย……………………..……ถนน……………………...…............หมู่ที่………….ตําบล/แขวง………………….…..…
อําเภอ/เขต……………………………..……จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..
เลขหมายโทรศัพท์……………..……เลขหมายโทรสาร……………….……จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………
สถานที่ทาํ การ..……………………….................................……................................................................................................. ..
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่………………………………ออกให้ ณ วันที่……………….............…………....................
รายการเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและประสบการณ์ทางการใช้รังสี ของแพทย์ผใู้ ช้........................………………….............................
………………………………………………………………………………………….……………………..………...................
ลายมือชื่อแพทย์ผใู้ ช้ (๑) …………………….…………………………………….
(
)
(๒) ชื่อแพทย์ผใู้ ช้...……..………….………………..………………….….. ตําแหน่ง…………………อายุ……...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน……………………..……………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……….….......................
ตรอก/ซอย……………………..……ถนน……………………...…............หมู่ที่………….ตําบล/แขวง………………….…..…
อําเภอ/เขต……………………………..……จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..
เลขหมายโทรศัพท์……………..……เลขหมายโทรสาร……………….……จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………
สถานที่ทาํ การ..……………………….................................……................................................................................................. ..
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่………………………………ออกให้ ณ วันที่……………….............…………....................
รายการเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและประสบการณ์ทางการใช้รังสี ของแพทย์ผใู้ ช้........................………………….............................
………………………………………………………………………………………….……………………..………...................
ลายมือชื่อแพทย์ผใู้ ช้ (๒) ..………………….…………………………………….
(
)
(๓) สถานที่ที่จะใช้…….………………………….ถนน.……………...……………..ตําบล/แขวง……………………
อําเภอ/เขต……………………………….………จังหวัด……………….………………….รหัสไปรษณี ย.์ .………………….….
เลขหมายโทรศัพท์……………………………………………..
(๗) มาตรการการใช้รังสี กบั ผูป้ ่ วย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....………....

ลายมือชื่อผู้ขออนุญาต

……………………………………….
(
)

ส่ วนที่ ๒ : กลุ่มที่ ๖
ส่ วนที่ ๒ ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับเครื่องกําเนิดรังสี
สําหรับผูต้ อ้ งการใช้เครื่ องกําเนิดรังสี ในกลุ่มที่ ๖
๑. ข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่องกําเนิดรังสี
๑.๑ เครื่ องกําเนิดรังสี ในกลุ่มที่ ๖ โปรดเลือก

o
o

เครื่ องเอ๊กซเรย์ถ่ายภาพรังสี ทางอุตสาหกรรม

o
o
o
o
o

เครื่ องเอ๊กซเรย์สาํ หรับงานวิเคราะห์ (โดยอยูใ่ นลักษณะปิ ดบางส่ วน)

o
o
o

เครื่ องเอ๊กซเรย์แบบติดตั้งอยูก่ บั ที่รวมถึงเครื่ อง Fluoroscopy, Tomography และ
Chiropractic radiography
เครื่ องซิมูเลเตอร์
เครื่ องเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์
เครื่ องเอ๊กซเรย์แมมโมกราฟฟี่
เครื่ องเอ๊กซเรย์เฉพาะทาง เช่น Cardiac Catheterization, Digital Subtraction, Angiography
และอื่นๆ
เครื่ องเอ๊กซเรย์ฟัน
เครื่ องเอ๊กซเรย์สาํ หรับตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก
เครื่ องเอ๊กซเรย์สาํ หรับสัตว์

๑.๒ วัสดุกมั มันตรังสี ในกลุ่มที่ ๗ โปรดเลือก(หากมีขออนุญาตร่ วมด้วย)

o
o

เครื่ องเอ๊กซเรย์ตรวจกระเป๋ าเดินทาง
เครื่ องเอ๊กซเรย์สาํ หรับงานวิเคราะห์ โดยอยูใ่ นลักษณะปิ ดมิดชิด

๒. รายละเอียดเครื่องกําเนิดรังสี
1
ชื่อหน่ วยงาน
............................................................................
รหัสหน่ วยงาน2.........................................................................

3

ลําดับที่

ID Number4

ชนิดของเครื่อง5

วัตถุประสงค์ ของการใช้ งาน6

ผู้ผลิต7

หมายเลข
รุ่น8

9

สถานะ (Fixes,
Mobile, or
Portable)

(กรณีช่องว่ างไม่ พอให้ ใช้ เอกสารแนบได้)

หมายเลข
เครื่อง10
(Serial
Number)

สถานทีต่ ดิ ตั้ง
การใช้ งาน11

กําลังสู งสุ ดของเครื่อง12
กิโล
มิลลิ
โวลต์
แอมแปร์
(kV)
(mA)

คําอธิบายในการกรอกข้ อมูล รายละเอียดเครื่องกําเนิดรังสี
1. ชื่อหน่วยงาน

ชื่อของหน่วยงานที่ขออนุญาต

2. รหัสหน่วยงาน

ระบุรหัสหน่วยงาน ที่สาํ นักงานปรมาณูเพื่อสันติกาํ หนดให้

3. ลําดับที่

หมายเลขลําดับของเครื่ องกําเนิดรังสี ที่ขออนุญาต

4. ID Number

คือหมายเลขประจําตัวเครื่ องกําเนิดรังสี กําหนดโดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่ งจะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดการใช้งาน
กรณี ขออนุญาตมีไว้ใช้ ครอบครอง ในครั้งแรกให้เว้นว่างไว้
กรณี ต่อใบอนุญาตให้ลงหมายเลขประจําตัว ที่สาํ นักงานฯ กําหนดไว้

5. ชนิดของเครื่ อง

ให้ระบุวา่ เป็ นเครื่ องกําเนิดรังสี ประเภทใด เช่น Radiography, Fluoroscopy, Dental
Radiography

6. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

เครื่ องกําเนิดรังสี นาํ มาใช้ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม ค้นคว้า วิจยั การบริ การ หรื อ
การศึกษา

7. ผูผ้ ลิต

ชื่อบริ ษทั ที่ผลิตเครื่ องกําเนิดรังสี

8. หมายเลขรุ่ น

เลขที่ซ่ ึ งปรากฏบนเครื่ อง และเอกสารกํากับ

9. สถานะ

ให้ระบุวา่ เครื่ องกําเนิดรังสี เป็ นแบบ Fixed, Mobile, หรื อ Portable

10. หมายเลขเครื่ อง

เลขลําดับที่ผลิตของเครื่ องกําเนิดรังสี

11. สถานที่ติดตั้งการใช้งาน

อาคาร หรื อสถานที่ และห้องที่ติดตั้งเครื่ องกําเนิดรังสี หรื อนําเครื่ องกําเนิดรังสี ไปใช้

12. กําลังสู งสุ ดของเครื่ อง

ค่าสูงสุ ดของกิโลโวลต์ และกระแส ของหลอดเอ๊กซเรย์

ส่ วนที่ ๓ ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับสถานปฏิบัติการทางรังสี และวัสดุอุปกรณ์ สําหรับการป้องกันอันตรายจากรังสี
สําหรับผูต้ อ้ งการใช้เครื่ องกําเนิดรังสี ในกลุ่มที่ ๖ จะต้องแนบรายละเอียดข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสถาน
ปฏิบตั ิการทางรังสี และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับการป้ องกันอันตรายจากรังสี ดงั ต่อไปนี้ตามความเหมาะสม
๑ ตําแหน่ งทีต่ ้งั ของสถานปฏิบัติการทางรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุรายละเอียดของตําแหน่งที่ต้ งั ของสถานปฏิบตั ิการทางรังสี อย่างชัดเจน โดยระบุ เลขที่ ถนน
ตําบล อําเภอ พร้อมแผนที่ของตําแหน่งที่ต้ งั ของสถานปฏิบตั ิการ
๒ แผนผังของสถานปฏิบัติการทางรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุสถานที่ติดตั้ง ที่เก็บ วัสดุพลอยได้ หรื อปฏิบตั ิงานทางรังสี ให้ชดั เจน พร้อมจัดทําแผนผังของ
สถานปฏิบตั ิการซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของ บริ เวณโดยรอบสถานปฏิบตั ิการ วัสดุก่อสร้าง สัญญาณเตือน
ภัย เครื่ องกําบังรังสี ระบบควบคุมทางวิศวกรรม เช่น กุญแจล็อค อุปกรณ์ปิด-เปิ ด ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
๓ เอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ ความปลอดภัยและการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
เมื่อขออนุญาตครั้งแรก ให้ส่งเอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ความปลอดภัย เช่นคํานวณระดับรังสี
สูงสุ ดขณะจัดเก็บและใช้งานบริ เวณโดยรอบภายนอกห้องปฏิบตั ิการ เมื่อใช้เครื่ องกําเนิดรังสี กาํ ลังสูงสุ ด
๔ ระบบความปลอดภัยทางรังสี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุระบบความปลอดภัยทั้งหมดซึ่งใช้สาํ หรับการเดินเครื่ องกําเนิดรังสี เช่น ด้านการออกแบบ ความ
หนาและวัสดุของผนัง นอกจากนี้ให้ระบุระบบป้ องกันการเข้า ออกห้องปฏิบตั ิการทางรังสี เช่นระบบล็อก และ
ระบบมอนิเตอร์ พร้อมระบุรายละเอียดของบริ ษทั ผูอ้ อกแบบระบบ
๕ อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
ให้ระบุเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันอันตรายจากรังสี สาํ หรับผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี
เช่น ฉากกําบังรังสี คอลลิเมเตอร์ เป็ นต้น

หมายเหตุ เมื่อขออนุญาตครั้งต่อไป ไม่ตอ้ งยืน่ เอกสารส่ วนนี้ หากเอกสารไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ส่ วนที่ ๔ ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับมาตรการป้องกันและมาตรการความปลอดภัยทางรังสี
ผูข้ อรับใบอนุญาตต้องแนบรายละเอียดข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับมาตรการป้ องกันและมาตรการความ
ปลอดภัยทางรังสี ดงั ต่อไปนี้ตามความเหมาะสม
๑ แผนภูมิสายการบังคับบัญชา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
๑.๑ ให้ ระบุระบบการบริหารภายในองค์ กรพร้ อมระบุหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้ รับมอบหมาย และ
จัดทําแผนภูมิสายการบังคับบัญชา
๑.๒ ให้ ระบุผ้ ูทไี่ ด้ รับมอบหมายเป็ นเจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัยทางรังสี โดยให้ระบุชื่อ การศึกษา
ประสบการณ์ และคุณสมบัติ (รายละเอียดตามคุณสมบัติและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี พ.ป.ส. ๑๑ ปร.-๒-๐๑)
๑.๓ ให้ ระบุหัวข้ อการฝึ กอบรมของแต่ ละตําแหน่ งผู้ปฏิบัติการ (รายละเอียดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ฝึ กอบรมบุคคลที่ทาํ งานในบริ เวณรังสี )
๒ การสํ ารวจบริเวณรังสี การจัดแบ่ งพืน้ ทีร่ ังสี เครื่องมือตรวจวัดรังสี เครื่องมือวัดรังสี ประจําบุคคล
และการปรับเทียบมาตรฐาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
๒.๑ การสํ ารวจบริเวณรังสี ให้กาํ หนดโปรแกรมสําหรับการสํารวจบริ เวณรังสี ในสถานที่ปฏิบตั ิการ
ทางรังสี (รายละเอียดตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี พปส. ๘ ปร.-๑-๐๑)
โดยรวมถึงการกําหนดหน่วยที่ทาํ การตรวจวัด สถานที่และเวลาที่ทาํ การตรวจวัด วิธีการตรวจวัดระดับ
รังสี อา้ งอิงและการปฏิบตั ิเมื่อเกินระดับรังสี อา้ งอิง
๒.๒ การจัดแบ่ งพืน้ ทีร่ ังสี ให้ระบุหลักการและวิธีการในการจัดแบ่งพื้นที่รังสี (รายละเอียดตาม
มาตรการเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี พปส. ๘ ปร.-๑-๐๑)
๒.๓ เครื่องมือตรวจวัดรังสี จํานวน…………..เครื่ อง ดังนี้
ประเภท วัดระดับรังสี
วัดการเปรอะเปื้ อนทางรังสี เตือนภัยทางรังสี
วิเคราะห์รังสี
อื่นๆ(โปรดระบุ) …………………………………………………………………………
ลําดับที่ ประเภทเครื่ องวัด
ผูส้ ร้าง
หมายเลขเครื่ อง ชนิดหัววัด
วันปรับเทียบ
รังสี
รังสี
มาตรฐาน
๑
๒
๓
๒.๔ เครื่องวัดรังสี ประจําบุคคล
ชนิด
แผ่นฟิ ล์ม
จํานวน …………………………
ที แอล ดี
จํานวน …………………………
อื่นๆ(โปรดระบุ)…………………… จํานวน…………………………
๒.๕ สํ าเนารับรองการปรับเทียบมาตรฐาน
หรื อทดสอบประสิ ทธิภาพการใช้งานของเครื่ องวัดรังสี
ประเภทเครื่ องสํารวจรังสี ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องทําการตรวจสอบสภาพการใช้งานและปรับเทียบมาตรฐาน
อย่างน้อยปี ละครั้ง

๓ กฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติการ
(Local Rule) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี พปส. ๘ ปร.-๑-๐๑)
๔ ระบบประกันคุณภาพ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามระบบประกันคุณภาพการใช้รังสี และเครื่ องกําเนิดรังสี พปส. ๘ ปร.-๑-๐๓)
๕ แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหล หรือแพร่ กระจายรังสี ในภาวะปกติ หรือกรณี
ฉุกเฉินอืน่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลําดับที่.....)
(รายละเอียดตามแผนปฏิบตั ิการกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นจากการรั่วไหล หรื อแพร่ กระจายรังสี ในภาวะไม่
ปกติ หรื อกรณี ฉุกเฉิ นอื่นๆ พปส. ๘ ปร.-๑-๐๔)
๖ บันทึก
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องจัดเก็บและบํารุ งรักษาบันทึกดังต่อไปนี้
๖.๑ บันทึกรายงานผลการได้รับรังสี ประจําบุคคล
๖.๒ บันทึกการตรวจวัดรังสี (วัดระดับรังสี ปริ มาณรังสี )
๖.๓ บันทึกการตรวจสอบเครื่ องมือและการปรับเทียบมาตรฐาน
๖.๔ บันทึกเกี่ยวกับทะเบียนและบัญชีเครื่ องกําเนิดรังสี
๖.๕ บันทึกการทบทวนตรวจสอบแนวปฏิบตั ิ
๖.๖ บันทึกเหตุการณ์ผดิ ปกติและอุบตั ิเหตุ
๖.๗ บันทึกการบํารุ งรักษาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องกําเนิดรังสี
๖.๘ บันทึกรายงานการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงสถานปฏิบตั ิการทางรังสี
๖.๙ บันทึกการฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี
๖.๑๐ บันทึกรายงานการตรวจสุ ขภาพผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี

หมายเหตุ เมื่อขออนุญาตครั้งต่อไป ให้ส่งเอกสารตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี โดยผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ
ทางเทคนิคประจําหน่วยงาน ที่ขออนุญาต เช่น ผลการตรวจวัดระดับรังสี ในบริ เวณที่ เก็บ ที่ ติดตั้งเครื่ อง หรื อ
บริ เวณที่ปฏิบตั ิงานเป็ นประจํา ตลอดจนการตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เครื่ องกําเนิดรังสี เช่น เครื่ องกําบังรังสี กุญแจล็อค อุปกรณ์ปิด-เปิ ด ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ

ส่ วนที่ ๕ เอกสารและหลักฐานอืน่ ๆ
พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยดังนี้
� ๑. สํ าเนาใบอนุญาตเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้
� ๒. สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ผูข้ อ รับ
อนุญาตที่เป็ นหัวหน้าสู งสุ ดของหน่วยงานหรื อเจ้าของกิจการ(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศให้แนบสําเนา passport
และwork permit)
� ๓. หนังสื อมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทั้งผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ
และหนังสื อมอบอํานาจต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท หรื อ ๓๐ บาท เมื่อมอบอํานาจให้กระทําการแทนมากกว่า
๑ อย่าง ซึ่งหนังสื อมอบอํานาจนี้จะใช้กรณี หวั หน้าสูงสุ ดของหน่วยงานนั้นมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทําการ
แทน เช่น ยืน่ แบบคําขออนุญาตฯ รับใบอนุญาต ดําเนินการขออนุญาตฯ
� ๔. สํ าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท และหนังสื อรับรองกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
�๕. สํ าเนาใบประกาศนียบัตร
แสดงการสอบผ่านหลักสู ตรฝึ กอบรมการป้ องกันอันตรายจากรังสี ของ
ผูร้ ับผิดชอบทางเทคนิคและสํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนและ
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
� ๖. สํ าเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทย์ผใู ้ ช้ในกรณี ใช้วสั ดุกมั มันตรังสี กบั ผูป้ ่ วยโดยตรง
� ๗. รายละเอียดเกีย่ วกับเครื่องกําเนิดรังสี เฉพาะครั้งแรก หรือกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นแปลง
(๗.๑) เอกสารกํากับวัสดุกมั มันตรังสี (source certificate)ซึ่งเป็ นเอกสารแสดงคุณลักษณะของเครื่ อง
กําเนิดรังสี โดยให้ระบุ รู ปร่ าง ลักษณะของอุปกรณ์ กําลังสูงสุ ดของเครื่ อง ชื่อผูผ้ ลิต ฯลฯ
(๗.๒) เอกสารแสดงรายละเอียดของเครื่องกําเนิดรังสี (Specification)
(๗.๒) คู่มือการใช้ งานให้ระบุจุดมุ่งหมายการนําเครื่ องกําเนิดรังสี มาใช้ รวมถึงวิธีการและขั้นตอนโดย
ละเอียด
� ๘. อืน่ ๆ(โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ
๑.สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมวันที่โดยผูข้ ออนุญาตหรื อผูร้ ับมอบอํานาจ พร้อม
ประทับตราประจําหน่วยงาน
๒.โปรดใส่ เครื่ องหมาย / ลงในช่อง � หน้าข้อความที่ตอ้ งการ

แบบ พ.ป.ส. ๑ค-๓

คําขออนุญาต

เลขที่รับ…………………………..
วันที่………………………………
รหัสหน่วยงาน…………………..
ผูร้ ับคําขอ…………………………
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)

มีไว้ในครอบครองซึ่ งเครื่ องกําเนิดรังสี และผลิตหรื อใช้พลังงานจากเครื่ องกําเนิดรังสี
ส่ วนที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป

วันที่………เดือน…………………พ.ศ…………

๑. ชื่อผู้ขออนุญาต
ข้าพเจ้าชื่อ……..……..………….………………..……..ตําแหน่ง…………………….……………อายุ………...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย………..………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์…...………….………….
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
๒. ชื่อสถานทีท่ าํ การ…...………………………………………………………………………………….………….…………
จดทะเบียนเมื่อ…………………………………………………เลขทะเบียนที่…………..………………………………….…….
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่…………….…...ตรอก/ซอย…………………..…………….ถนน……..…………………………..………
หมู่ที่………………...…….ตําบล/แขวง…………………....…………………อําเภอ/เขต……………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………….………..เลขหมายโทรศัพท์……..……………….………
เลขหมายโทรสาร……………………...จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………………
๓. ชื่อสถานทีเ่ ก็บรักษาหรือใช้ วัสดุพลอยได้ ……………………………………………………………..………………….........
ตั้งอยูเ่ ลขที่……...…….……..ตรอก/ซอย…………………..…………….ถนน……..……………………………..……..………
หมู่ที่………………...…….ตําบล/แขวง…………………....…………………อําเภอ/เขต……………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………….………..เลขหมายโทรศัพท์……...………………………
เลขหมายโทรสาร……………………...จดหมายอิเล็กทรอนิกส์…………………………………………………………..………
๔. ชื่อผู้รับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกีย่ วกับรังสี จํานวน…………คน ดังนี้
๔.๑
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หมายเลขทะเบียน ...............................................
(๑) ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหน่ง………………………………อายุ……...…ปี
สัญชาติ………………เลขประจําตัวประชาชน……………….…………..อยูบ่ า้ นเลขที่……………ตรอก/ซอย……….………..
ถนน……………………...…หมู่ที่………….ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………………………
จังหวัด…………………….……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………..……………..เลขหมายโทรศัพท์……………….…………
เลขหมายโทรสาร………………………จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……………………………..
คุณวุฒิ..........................................................ประสบการณ์และการฝึ กอบรม ………………………………………………………
ลายมือชื่อผูร้ ับผิดชอบทางเทคนิค(๑)…………………………………………..

๕. ประเภทการใช้ งาน

การแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจยั อื่นๆ.................................

๖. ระยะเวลาทีข่ ออนุญาต
ตั้งแต่วนั ที่………….เดือน…………………..พ.ศ……………… ถึงวันที่……….เดือน……………..พ.ศ………..………
๗. มาตรการป้ องกันอันตรายจากรังสี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันอันตรายจากรังสี สําหรับผูไ้ ด้รับอนุญาต ครอบครอง หรื อใช้เครื่ อง
กําเนิดรังสี ตามรายละเอียดในส่ วนที่ ๓

ลายมือชื่อผู้ขออนุญาต

……………………………………….
(
)

.

ส่ วนที่ ๒ : กลุ่มที่ ๗
ส่ วนที่ ๒ ข้ อมูลเฉพาะเกีย่ วกับเครื่องกําเนิดรังสี
สําหรับผูต้ อ้ งการใช้เครื่ องกําเนิดรังสี ในกลุ่มที่ ๗
๑. ข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่องกําเนิดรังสี
โปรดเลือก

o
o

เครื่ องเอ๊กซเรย์ตรวจกระเป๋ าเดินทาง
เครื่ องเอ๊กซเรย์สาํ หรับงานวิเคราะห์ โดยอยูใ่ นลักษณะปิ ดมิดชิด

๒. รายละเอียดเครื่องกําเนิดรังสี
1
ชื่อหน่ วยงาน
............................................................................
รหัสหน่ วยงาน2.........................................................................

3

ลําดับที่

ID Number

4

ชนิดของเครื่อง

5

วัตถุประสงค์ ของการใช้ งาน

6

ผู้ผลิต

7

หมายเลข
รุ่น8

9

สถานะ (Fixes,
Mobile, or
Portable)

(กรณีช่องว่ างไม่ พอให้ ใช้ เอกสารแนบได้)

หมายเลข
เครื่อง10
(Serial
Number)

สถานทีต่ ดิ ตั้ง
การใช้ งาน11

กําลังสู งสุ ดของเครื่อง12
กิโล
มิลลิ
โวลต์
แอมแปร์
(kV)
(mA)

คําอธิบายในการกรอกข้ อมูล รายละเอียดเครื่องกําเนิดรังสี
1. ชื่อหน่วยงาน

ชื่อของหน่วยงานที่ขออนุญาต

2. รหัสหน่วยงาน

ระบุรหัสหน่วยงาน ที่สาํ นักงานปรมาณูเพื่อสันติกาํ หนดให้

3. ลําดับที่

หมายเลขลําดับของเครื่ องกําเนิดรังสี ที่ขออนุญาต

4. ID Number

คือหมายเลขประจําตัวเครื่ องกําเนิดรังสี กําหนดโดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่ งจะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดการใช้งาน
กรณี ขออนุญาตมีไว้ใช้ ครอบครอง ในครั้งแรกให้เว้นว่างไว้
กรณี ต่อใบอนุญาตให้ลงหมายเลขประจําตัว ที่สาํ นักงานฯ กําหนดไว้

5. ชนิดของเครื่ อง

ให้ระบุวา่ เป็ นเครื่ องกําเนิดรังสี ประเภทใด เช่น Radiography, Fluoroscopy, Dental
Radiography

6. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

เครื่ องกําเนิดรังสี นาํ มาใช้ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม ค้นคว้า วิจยั การบริ การ หรื อ
การศึกษา

7. ผูผ้ ลิต

ชื่อบริ ษทั ที่ผลิตเครื่ องกําเนิดรังสี

8. หมายเลขรุ่ น

เลขที่ซ่ ึ งปรากฏบนเครื่ อง และเอกสารกํากับ

9. สถานะ

ให้ระบุวา่ เครื่ องกําเนิดรังสี เป็ นแบบ Fixed, Mobile, หรื อ Portable

10. หมายเลขเครื่ อง

เลขลําดับที่ผลิตของเครื่ องกําเนิดรังสี

11. สถานที่ติดตั้งการใช้งาน

อาคาร หรื อสถานที่ และห้องที่ติดตั้งเครื่ องกําเนิดรังสี หรื อนําเครื่ องกําเนิดรังสี ไปใช้

12. กําลังสู งสุ ดของเครื่ อง

ค่าสูงสุ ดของกิโลโวลต์ และกระแส ของหลอดเอ๊กซเรย์

ส่ วนที่ ๓. มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี สําหรับผู้รับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ เครื่องกําเนิดรังสี
๓.๑ ความรับผิดชอบ
ผูร้ ับใบอนุญาตต้อง
- มอบหมายผูร้ ับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเครื่ องกําเนิดรังสี อย่างชัดเจน โดยแจ้ง
เมื่อขออนุญาต และหากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลต้องแจ้งทันที
- เก็บรักษาเครื่ องกําเนิดรังสี น้ นั อย่างดี โดยมิให้ผทู ้ ี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงได้
- จัดทําทะเบียนเครื่ องกําเนิดรังสี และมีแนวปฏิบตั ิในการเก็บและบํารุ งรักษาทะเบียน
- เมื่อมีการนําเครื่ องกําเนิดรังสี น้ นั ออกใช้งาน หรื อมีการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องกําเนิดรังสี
ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันอันตรายจากรังสี
- จัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นในการป้ องกันอันตรายจากรังสี
- จัดทําแนวปฏิบตั ิสาํ หรับการใช้ การดูแล และการตรวจสอบ
- ไม่อนุญาตให้มีการติดตั้ง ดัดแปลงแก้ไข หรื อซ่อมบํารุ งเครื่ องกําเนิดรังสี โดยผูท้ ี่ไม่ผา่ นการรับรอง
ว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
๓.๒ กฎเกณฑ์ในการป้ องกันอันตรายจากรังสี
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องระมัดระวังมิให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดได้รับปริ มาณรังสี เกินเกณฑ์กาํ หนดตามกฎกระทรวง
กําหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยต้องให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้รับปริ มาณรังสี นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ สําหรับ
บางกรณี อาจต้องจัดหาเครื่ องวัดรังสี ตามความจําเป็ น
เครื่ องกําเนิดรังสี ที่อยูใ่ นกลุ่มนี้มีกฎเกณฑ์ในการป้ องกันอันตรายจากรังสี ดงั นี้
- ปริ มาณรังสี ที่บุคคลได้รับขึ้นกับระยะห่างระหว่างบุคคลกับต้นกําเนิดรังสี ตามกฎกําลังสองผกผัน
ดังนั้นผูป้ ฏิบตั ิงานควรอยูห่ ่างจากต้นกําเนิดรังสี มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
- ปริ มาณรังสี ที่บุคคลได้รับขึ้นกับเวลาที่บุคคลปฏิบตั ิงานกับต้นกําเนิดรังสี ดังนั้นผูป้ ฏิบตั ิงานควรใช้
เวลาปฏิบตั ิงานน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
- ปริ มาณรังสี ที่บุคคลได้รับขึ้นกับการใช้เครื่ องกําบังรังสี ที่เหมาะสม ถ้าเครื่ องกําเนิดรังสี อยูภ่ ายใน
เครื่ องกําบังรังสี ที่เหมาะสม จะทําให้ปริ มาณรังสี ที่แผ่ออกมาลดลงได้
- ห้ามไม่ให้ลาํ รังสี ฉายถูกทุกส่ วนของร่ างกาย
๓.๓ บันทึก
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องจัดเก็บและบํารุ งรักษาบันทึกดังต่อไปนี้
- ทะเบียนเครื่ องกําเนิดรังสี
- บันทึกการตรวจสอบ บํารุ งรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องกําเนิดรังสี
- บันทึกการตรวจวัดรังสี
- บันทึกการทบทวนตรวจสอบแนวปฏิบตั ิ
- บันทึกการฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องกําเนิดรังสี
- บันทึกรายงานการตรวจสุ ขภาพผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องกําเนิดรังสี

ส่ วนที่ ๔ เอกสารและหลักฐานต่ าง ๆ
พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยดังนี้
� ๑. สํ าเนาใบอนุญาตเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้
� ๒. สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ผูข้ อ รับ
อนุญาตที่เป็ นหัวหน้าสู งสุ ดของหน่วยงานหรื อเจ้าของกิจการ(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศให้แนบสําเนา passport
และwork permit)
� ๓. หนังสื อมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทั้งผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ
และหนังสื อมอบอํานาจต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท หรื อ ๓๐ บาท เมื่อมอบอํานาจให้กระทําการแทนมากกว่า
๑ อย่าง ซึ่งหนังสื อมอบอํานาจนี้จะใช้กรณี หวั หน้าสูงสุ ดของหน่วยงานนั้นมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทําการ
แทน เช่น ยืน่ แบบคําขออนุญาตฯ รับใบอนุญาต ดําเนินการขออนุญาตฯ
� ๔. สํ าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท และหนังสื อรับรองกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
�๕. สํ าเนาใบประกาศนียบัตร
แสดงการสอบผ่านหลักสู ตรฝึ กอบรมการป้ องกันอันตรายจากรังสี ของ
ผูร้ ับผิดชอบทางเทคนิคและสํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนและ
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
� ๖. สํ าเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทย์ผใู ้ ช้ในกรณี ใช้วสั ดุกมั มันตรังสี กบั ผูป้ ่ วยโดยตรง
� ๗. รายละเอียดเกีย่ วกับเครื่องกําเนิดรังสี เฉพาะครั้งแรก หรือกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นแปลง
(๗.๑) เอกสารกํากับวัสดุกมั มันตรังสี (source certificate)ซึ่งเป็ นเอกสารแสดงคุณลักษณะของเครื่ อง
กําเนิดรังสี โดยให้ระบุ รู ปร่ าง ลักษณะของอุปกรณ์ กําลังสูงสุ ดของเครื่ อง ชื่อผูผ้ ลิต ฯลฯ
(๗.๒) เอกสารแสดงรายละเอียดของเครื่องกําเนิดรังสี (Specification)
(๗.๓) คู่มือการใช้ งานให้ระบุจุดมุ่งหมายการนําเครื่ องกําเนิดรังสี มาใช้ รวมถึงวิธีการและขั้นตอนโดย
ละเอียด
� ๘. อืน่ ๆ(โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ
๑.สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมวันที่โดยผูข้ ออนุญาตหรื อผูร้ ับมอบอํานาจ พร้อม
ประทับตราประจําหน่วยงาน
๒.โปรดใส่ เครื่ องหมาย / ลงในช่อง � หน้าข้อความที่ตอ้ งการ

