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กฎกระทรวง
การอนุญาตนากากกัมมันตรังสีเข้ามาใน
และส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๕ วรรคสอง และมาตรา ๗๖ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตพิ ลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุ ญ าต” หมายความว่ า ใบอนุ ญ าตน าเข้ า กากกั ม มั น ตรัง สี ห รือ ใบอนุ ญ าตส่ งออก
กากกัมมันตรังสี แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะนากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
น าเข้ ากากกัมมัน ตรังสีต่ อเลขาธิการ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอรับ
ใบอนุญาต
การขอรับ ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ผู้ขอรับ ใบอนุ ญ าตต้ องยื่น หลัก ฐานยื นยั น การจัด การ
กากกัมมันตรังสีหรือการแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วจากประเทศที่รับจัดการกากกัมมันตรังสีหรือ
แปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วมาพร้อมกับคาขอรับใบอนุญาต โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ตามกฎหมายหรือที่ทาการหลักของผู้รบั จัดการกากกัมมันตรังสีหรือผู้รบั แปรสภาพ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว รวมทั้งสถานที่จัดการกากกัมมันตรังสีหรือแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
(๒) รายละเอียดของกากกัมมันตรังสี
(๓) วัตถุประสงค์ของการนากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ส่งออกกากกัมมัน ตรังสีต่อเลขาธิ การ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอรับ
ใบอนุญาต

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๙ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

การขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นหลักฐานยืนยันการรับจัดการ
กากกัมมันตรังสีจากประเทศปลายทางของการส่งออกมาพร้อมกับคาขอรับใบอนุญาต โดยอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ และที่ อยู่ต ามกฎหมายหรือที่ ทาการหลักของผู้รับ จัด การกากกัมมัน ตรังสี รวมทั้ ง
สถานที่จัดการกากกัมมันตรังสี
(๒) รายละเอียดของกากกัมมันตรังสี
(๓) วัตถุประสงค์ของการส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๔ เมื่อเจ้าหน้าทีไ่ ด้รับคาขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียดในคาขอรับใบอนุญาต
เอกสารและหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอรับใบอนุญาต หากเจ้าหน้าที่เห็นว่า รายละเอียดใน
คาขอรับใบอนุ ญ าต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถู กต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้ าที่ แ จ้งเป็ นหนังสื อ
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมและจัดส่งคาขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดส่งคาขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตละทิ้งคาขอรับใบอนุญาต
และให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายละเอียดในคาขอรับใบอนุญาต เอกสารและ
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต และเสนอต่อเลขาธิการ
เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป
ข้อ ๕ การพิจารณาอนุ ญาตให้นากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เลขาธิการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตนาเข้ากากกัมมันตรังสีต้องมีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการควบคุมดูแล
กากกัมมันตรังสีที่จัดการแล้ว ทั้งนี้ ศักยภาพทางเทคนิคให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเรื่อง ดังต่อไปนี้
(ก) สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ
(ข) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้
(ค) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
(ง) แผนป้องกันอันตรายจากรังสี
(๒) ผู้ข อรับ ใบอนุ ญ าตน าเข้ ากากกัม มั น ตรังสี ต้อ งไม่ อ ยู่ในระหว่างถู กสั่ งพั กใช้ ใบอนุ ญ าต
ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตนาเข้ากากกัมมันตรังสีต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติภายในระยะเวลาห้าปีนับถึงวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
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(๔) กากกั ม มั น ตรั งสี ที่ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตน าเข้ า กากกั ม มั น ตรั งสี ป ระสงค์ จ ะน าเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรต้องเป็นกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากกากกัมมันตรังสีที่ได้รับอนุญ าตให้ส่ งออกไปจัดการ
นอกราชอาณาจั กร หรื อที่ เกิ ดจากเชื้ อเพลิ งนิ วเคลี ยร์ ใช้ แล้ วที่ ได้ รั บอนุ ญ าตให้ ส่ งออกไปแปรสภาพ
นอกราชอาณาจักร
ข้อ ๖ การพิจารณาอนุญาตให้ส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร ให้เลขาธิการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีต้องมีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการส่ง
กากกัมมันตรังสีออกไปจัดการนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ศักยภาพทางเทคนิคให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเรื่อง ดังต่อไปนี้
(ก) สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ
(ข) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้
(ค) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
(ง) แผนป้องกันอันตรายจากรังสี
(๒) ผู้ขอรับ ใบอนุ ญ าตส่งออกกากกัมมั นตรังสีต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพัก ใช้ใบอนุ ญ าต
ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติภายในระยะเวลาห้าปีนับถึงวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(๔) ประเทศปลายทางของการส่ งออกต้ อ งมี ศั ก ยภาพทางเทคนิ ค และการบริห ารจั ด การ
กากกัมมันตรังสีที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตและมีหนังสือแจ้งคาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ที่ถูกต้องและครบถ้วน
ในกรณีที่เลขาธิการมีคาสั่งไม่อนุญาต ให้แจ้งคาสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ การยื่นคาอุทธรณ์ และระยะเวลา
สาหรับการอุทธรณ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย
ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตนาเข้ากากกัมมันตรังสีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องนากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
หากมิได้นาเข้ามาภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ใบอนุญาตสิ้นสุดลง
(๒) ต้องนากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักรให้ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
นาเข้ากากกัมมันตรังสี
(๓) ต้องน ากากกัมมั นตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านทางด่านศุลกากรที่เลขาธิการประกาศ
กาหนดตามมาตรา ๗๗
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(๔) ต้องแจ้งการน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นหนังสือให้สานักงานทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้นากากกัมมันตรังสีผ่านด่านศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร
ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักรภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
หากมิได้ส่งออกไปภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ใบอนุญาตสิ้นสุดลง
(๒) ต้องส่งกากกัม มั น ตรังสีอ อกไปนอกราชอาณาจักรให้ ต รงตามรายละเอี ยดที่ ระบุ ไว้ใน
ใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสี
(๓) ต้อ งส่ งกากกัม มั น ตรังสี อ อกไปนอกราชอาณาจั ก รผ่านทางด่ านศุ ล กากรที่ เลขาธิก าร
ประกาศกาหนดตามมาตรา ๗๗
(๔) ต้องแจ้งการส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นหนังสือให้สานักงานทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ส่งกากกัมมันตรังสีผ่านด่านศุลกากรออกไปนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตชารุดในสาระสาคัญ สูญหาย หรือถูกทาลาย ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการชารุดในสาระสาคัญ สูญหาย หรือถูกทาลาย
ให้นาความในข้อ ๔ และข้อ ๗ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคาขอรับใบแทนใบอนุญาตด้วย
โดยอนุโลม
ใบแทนใบอนุ ญ าตให้ ใช้แ บบใบอนุญ าต โดยระบุคาว่า “ใบแทน” ด้วยตัวอักษรสีแดงไว้
ด้านบนของใบอนุญาต
ข้อ ๑๑ การยื่นคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่น
ณ สานักงาน หรือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่เลขาธิการประกาศกาหนด
ข้อ ๑๒ คาขอรับใบอนุญาต ใบรับคาขอ ใบอนุญาต และคาขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไป
ตามแบบที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๙ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๕ วรรคสอง และมาตรา ๗๖
วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติพ ลังงานนิ วเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญ ญัติให้ การขอรับใบอนุญ าต
การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตนากากกัมมันตรังสีเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

