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ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ว่าด้วย การย้ายวัสดุพลอยได้
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และมาตรา ๙ (๓) (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และข้อ ๓๗ วรรคสอง ของกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขวิธีการ
ขอรับใบอนุญ าต และการดําเนินการเกี่ย วกับวัสดุนิวเคลีย ร์พิเศษ วัสดุต้น กําลัง วัสดุพลอยได้หรือ
พลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การย้าย
วัสดุพลอยได้ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การย้าย” หมายความว่า การเคลื่อนย้ายวัสดุพลอยได้ไปปฏิบัติงานหรือเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่อื่น
ที่มิได้ระบุไว้ในใบอนุญาต
“ผู้ควบคุม” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับอนุญาตโดยมีการควบคุมหรือกํากับ
จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี
ข้อ ๔ การรายงานการย้ายวัสดุพลอยได้ ให้ใช้แบบรายงาน สร ๓ ตามท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕ กําหนดระยะเวลาในการรายงาน เป็นดังนี้
(๑) การย้ายวัสดุพลอยได้ ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าทุกครั้ง
เว้นแต่กรณีย้ายไม่เกิน ๗ วัน จะแจ้งให้พ นักงานเจ้าหน้าที่ท ราบโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
(๒) ต้องจัดทําสถิติการย้ายประจําเดือน (ย้อนหลัง) และส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างน้อย
เดือนละครั้ง
(๓) การรายงานตาม (๑), (๒) ให้ใช้แบบรายงาน สร ๓ ตามท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖ เพื่ อ ป้ อ งกั น การสู ญ หายและอุ บั ติ เ หตุ ท างรั ง สี ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ ร ะหว่ า งการย้ า ย
ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
จากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายรังสีในภาวะไม่ปกติหรือกรณีฉุกเฉินอื่น ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้ว ย วิธีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีแ ละกากกัมมันตรังสี ระเบีย บคณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได้ และระเบีย บ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานการรั่วไหลของวัสดุพลอยได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

สร ๓
แบบการย้ายวัสดุพลอยได้
ตามกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
วัสดุต้นกําลัง วัสดุพลอยได้ หรือ พลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓๗ วรรคสอง ออกตามความในพระราชบัญญัตพิ ลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
วันที่.........................................
๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ …………………..............................................................................................................………………………..........................................................................
ที่ตั้งเลขที่ ....................หมู่..................... ตรอก/ซอย ...........................................ถนน................... ..................................................แขวง/ตําบล ..............................................
เขต/อําเภอ ...................... จังหวัด......... .................รหัสไปรษณีย์ .............................โทรศัพท์ .......................... โทรสาร.......... ............. E-mail ............................................
๒. รหัสหน่วยงานเลขที่ ................................................................................. แบบรายงาน สร ๓ ตามใบอนุญาต เลขที่........................................................................................
๓. ขอแจ้งการย้ายวัสดุพลอยได้ ดังนี้
รายละเอียดวัสดุพลอยได้

ลําดับ
ธาตุเลขมวล

ผู้ผลิต

รุ่น/รหัส
สินค้า

หมาย
เลข

สมบัติทาง
กายภาพ
๑.ของแข็ง
๒.ของเหลว
๓.ก๊าช

ภาชนะบรรจุ / เครื่องมือ / เครื่องจักร
กัมมันตภาพหรือน้ําหนัก
(Bq, Ci, kg, lb)
ผู้ผลิต
ปริมาณ

ณ
วันที่

จํา
นวน

รุ่น /
รหัส
สินค้า

หมาย
เลข

ลงชื่อ
)

ลงชื่อ

(ผู้รับใบอนุญาต)
(

๑.กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้

เดิม

ไปที่

ตั้งแต่
วันที่ถึง
วันที่

ผู้ควบ
คุม

(ผู้รับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี)

(

หมายเหตุ

ความจุ
กัมมันตภาพ
หรือน้ําหนัก
สูงสุด
(Bq, Ci,
kg, lb)

สถานที่เก็บ
รักษา /
สถานที่ใช้งาน

)

