ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ว่าด้วย การย้ายวัสดุพลอยได้
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๓)(๔) และมาตรา ๙(๓)(๔) แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และข้อ ๓๗ วรรคสองของกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต
และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง วัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทํ า ได้ โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การย้าย
วัสดุพลอยได้ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การย้าย” หมายความว่า การเคลื่อนย้ายวัสดุพลอยได้ ไปปฎิบัติงานหรือเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่
อื่น ที่มิได้ระบุไว้ในใบอนุญาต
“ผู้ค วบคุ ม” หมายความว่า ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ รับ อนุ ญ าตโดยมีก ารควบคุ ม หรือ กํ า กั บ
จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี
ข้อ ๔ การรายงานการย้ายวัสดุพลอยได้ ให้ใช้แบบรายงาน สร ๓ ตามท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕ กําหนดระยะเวลาในการรายงาน เป็นดังนี้
(๑) การย้ายวัสดุพลอยได้ ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
ทุกครั้ง เว้นแต่กรณีย้ายไม่เกิน ๗ วัน จะแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
(๒) ต้องจัดทําสถิติการย้ายประจําเดือน (ย้อนหลัง) และส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างน้อย
เดือนละครั้ง
(๓) การรายงานตาม (๑) , (๒) ให้ใช้แบบรายงาน สร ๓ ตามท้ายระเบียบนี้

๒
ข้อ ๖ เพื่อป้องกันการสูญหายและอุบัติเหตุทางรังสีที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการย้าย ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยแผนปฏิบัติก ารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรื อ
แพร่กระจายรังสีในภาวะไม่ปกติหรือกรณีฉุกเฉินอื่น ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการ
ขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได้ และระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานการ
รั่วไหลของวัสดุพลอยได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

สร ๓
แบบการย้ายวัสดุพลอยได้
ตามกฎกระทรวงกําหนดเงือ่ นไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
วัสดุต้นกําลัง วัสดุพลอยได้ หรือ พลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓๗ วรรคสอง ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
วันที่ .........................................
๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ …………………..............................................................................................................………………………..........................................................................
ที่ตั้งเลขที่ ....................หมู่..................... ตรอก/ซอย ...........................................ถนน................... ..................................................แขวง/ตําบล ..............................................
เขต/อําเภอ ...................... จังหวัด......... .................รหัสไปรษณีย์ .............................โทรศัพท์ .......................... โทรสาร.......... ............. E-mail ............................................
๒. รหัสหน่วยงานเลขที่ ................................................................................. แบบรายงาน สร 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

ลงชื่อ

ณ
วันที่

จํา
นวน

รุ่น /
รหัส
สินค้า

หมาย
เลข

)

ลงชื่อ

(ผู้รับอนุญาต)
(

๑.กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้

เดิม

ไปที่

ตั้งแต่
วันที่ถึง
วันที่

ผู้ควบ
คุม

(ผู้รับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกีย่ วกับรังสี)
(

หมายเหตุ

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

สถานที่เก็บ
รักษา /
สถานที่ใช้งาน

)

