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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งกาก
กัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร 

     พ.ศ.... 
 
 

หลักการ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบ

แทนใบอนุญาตในการน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

 
เหตุผล 

โดยที่มาตรา ๕ วรรค ๑ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใน
การน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจัก ร จึง
จ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ๒ 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตในการน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอก

ราชอาณาจักร 
 พ.ศ. ...  

---------------------------------- 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
 “ประมวลข้อพึงปฏิบัติ” หมายความว่า ประมวลข้อพึงปฏิบัติของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับความปลอดภัยและความมั่นคงเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี (Code of Conduct on the Safety 
and Security of Radioactive Sources: IAEA/CODEOC/2004) 
 “การส่งออก” หมายความว่า การส่งออกกากกัมมันตรังสีจากรัฐใดรัฐหนึ่งซึ่งเป็นรัฐที่ส่งออก ไปยังรัฐ
ใดรัฐหนึ่งซึ่งเป็นรัฐที่น าเข้า หรือไปยังผู้รับของที่อยู่ในรัฐใดรัฐหนึ่งซึ่งเป็นรัฐที่น าเข้า 
 “ผู้ขนส่ง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในรัฐซึ่งส่งออกรัฐใดรัฐหนึ่ง ที่ท าหน้าที่ขนส่ง
กากกัมมันตรังสีจากรัฐที่ส่งออก ไปยังรัฐใดรัฐหนึ่งที่น าเข้า 
 “รัฐทีส่่งออก” หมายถึง รัฐที่การส่งออกกากกัมมันตรังสีเริ่มต้นขึ้น เพ่ือให้มีการขนส่งกากกัมมันตรังสี
ไปยังรัฐใดรัฐหนึ่งซึ่งเป็นรัฐที่น าเข้า หรือไปยังผู้รับของในรัฐใดรัฐหนึ่งซึ่งเป็นรัฐที่น าเข้า 
 “การน าเข้า” หมายความว่า การน าเข้ากากกัมมันตรังสีเข้าไปยังรัฐใดรัฐหนึ่งซึ่งเป็นรัฐที่น าเข้า โดยมี
จุดเริ่มต้นจากรัฐใดรัฐหนึ่งซึ่งเป็นรัฐที่ส่งออก 
 “รัฐที่น าเข้า” หมายความว่า รัฐซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการส่งออกกากกัมมันตรังสีจากรัฐใดรัฐ
หนึ่งซึ่งเป็นรัฐที่ส่งออกหรือจากผู้ขนส่ง 
  “การจัดการกากกัมมันตรังสี” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการทุกขั้นตอนซึ่งเกี่ยวข้องในการ
รวบรวม การคัดแยก การจ าแนก การจัดเก็บ การบ าบัด การแปรสภาพ การทิ้งและการขจัดกากกัมมันตรังสี 
และให้หมายความรวมถึงการขนส่งกากกัมมันตรังสีด้วย 
 
 
 
 

หมวด ๑ 
การยื่นค าขอและการพิจารณาค าขอ 

 
ข้อ ๒ บุคคลใดที่ต้องการน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งกากกัมมันตรังสีออกไป

นอกราชอาณาจักร ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการ ตามแบบท่ีเลขาธิการประกาศก าหนด 



 ๓ 

 ในการยื่นค าขออนุญาตน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร หรือการส่งกากกัมมันตรังสีออกไป
นอกราชอาณาจักร ให้ผู้ค าขอยื่นรายละเอียดดังต่อไปนี้ประกอบค าขออนุญาตด้วย 

(๑) ชื่อและท่ีอยู่ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ยื่นค าขออนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสี 
(๒)  ชื่อและท่ีอยู่ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ยื่นค าขออนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสี 

 (๓) ชื่อและท่ีอยู่ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ขนส่ง 
 (๔) ชื่อหรือประเภทของกากกัมมันตรังสี ปริมาณ ภาชนะที่บรรจุ ชื่อและประเภทยานพาหนะที่ใช้ใน
การขนส่ง ด่านศุลกากรที่น าเข้าหรือส่งออกกากกัมมันตรังสี 
 

ข้อ ๓ การยื่นค าขอและเอกสารประกอบค าขอตามข้อ ๒ ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ 

เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการได้รับค าขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของค าขอและเอกสารประกอบค าขอ ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนให้มีอ านาจเรียกเอกสาร
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ในกรณีที่ค าขอและเอกสารประกอบค าขอถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้
เลขาธิการพิจารณา 
  เมื่อเลขาธิการได้รับค าขอตามวรรคสองแล้ว ให้เลขาธิการพิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอ ในกรณีที่เลขาธิการไม่อาจพิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ขยายระยะเวลาในการพิจารณาค าขอออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน โดยให้เลขาธิการแจ้ง
ให้ผู้ยื่นค าขอทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าวด้วย 
 

หมวดที่ ๒ 
หลักเกณฑ์การพิจารณาเมื่อมีการขออนุญาตน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร 

 
ข้อ ๔ เมื่อมีค าขออนุญาตน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เลขาธิการอนุญาตให้น าเข้า

ได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการน าเข้ากากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการส่งกากกัมมันตรังสีในราชอาณาจักรไปจัดการ
นอกราชอาณาจักร หรือที่เกิดจากการส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วไปแปรสภาพนอกราชอาณาจักร  
 

ข้อ ๕ เมื่อมีค าขออนุญาตน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เลขาธิการตรวจสอบให้เป็น
ที่แน่ใจว่า ผู้ขออนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสีเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขอ
อนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีเพ่ือไปจัดการนอกราชอาณาจักร หรือที่ขออนุญาตส่งออกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้
แล้วไปแปรสภาพนอกราชอาณาจักร และให้ตรวจสอบด้วยว่า ผู้ขออนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสีนั้น เป็นผู้
ได้รับอนุญาตให้ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีและ/หรือกากกัมมันตรังสีได้ ทั้งนี้เมื่อได้พิจารณาจากบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

ข้อ ๖  ในกรณีที่มีการขออนุญาตน ากากกัมมันตรังสีที่ถูกส่งไปจัดการนอกราชอาณาจักรเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ให้เลขาธิการตรวจสอบให้เป็นที่แน่ใจว่า กากกัมมันตรังสีที่มีการขออนุญาตน าเข้านั้นเป็นเป็น
กากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการส่งไปจัดการนอกราชอาณาจักรอย่างแท้จริง 
 ในกรณีที่เลขาธิการตรวจสอบจนเป็นที่แน่ใจว่า กากกัมมันตรังสีที่มีการขออนุญาตน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรนั้น เป็นกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการส่งไปจัดการนอกราชอาณาจักร ให้เลขาธิการพิจารณา



 ๔ 

ต่อไปว่า กากกัมมันตรังสีที่มีการขออนุญาตน าเข้ามาในราชอาณาจักรนั้นได้ผ่านกระบวนการจัดการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการส่งออกแล้ว   
 ในกรณีที่เลขาธิการตรวจสอบแล้วพบว่า กากกัมมันตรังสีที่ขออนุญาตน าเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น
ไม่ใช่กากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการส่งไปจัดการนอกราชอาณาจักร ให้เลขาธิการปฏิเสธค าขออนุญาตน าเข้า 
 ในกรณีที่เลขาธิการตรวจสอบแล้วพบว่า กากกัมมันตรังสีที่ขออนุญาตน าเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น 
เป็นกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการส่งไปจัดการนอกราชอาณาจักร  แต่กากกัมมันตรังสีนั้นยังไม่ได้ผ่าน
กระบวนการจัดการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการส่งออก ให้เลขาธิการมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้ขออนุญาต
น าเข้ากากกัมมันตรังสีด าเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนก็ได้ 
 

ข้อ ๗  ในกรณีที่มีการขออนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วไป
แปรสภาพนอกราชอาณาจักร ให้เลขาธิการตรวจสอบให้เป็นที่แน่ใจว่า กากกัมมันตรังสีที่มีการขออนุญาต
น าเข้านั้นเป็นกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วไปแปรสภาพนอกราชอาณาจักรอย่าง
แท้จริง 
 ในกรณีที่เลขาธิการตรวจตรวจสอบจนเป็นที่แน่ใจว่า กากกัมมันตรังสีที่มีการขออนุญาตน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรนั้น เป็นกากกัมมันตรังสีที่ เกิดจากการส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วไปแปรสภาพนอก
ราชอาณาจักร ให้เลขาธิการตรวจสอบต่อไปว่า กากกัมมันตรังสีที่มีการขออนุญาตน าเข้ามาในราชอาณาจักร
นั้น ได้ผ่านกระบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้ว (fuel reprocessing) เพ่ือแยกวัสดุเกิดฟิสชั่นได้ออกจาก
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ในกรณีที่เลขาธิการตรวจสอบแล้วพบว่า กากกัมมันตรังสีที่ขออนุญาตน าเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น
ไม่ใช่กากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วออกไปแปรสภาพนอกราชอาณาจักร ให้
เลขาธิการปฏิเสธค าขออนุญาตน าเข้า 
 ในกรณีที่เลขาธิการตรวจสอบแล้วพบว่า กากกัมมันตรังสีที่ขออนุญาตน าเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น 
เป็นกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วไปแปรสภาพนอกราชอาณาจักร แต่กาก
กัมมันตรังสีนั้นยังไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรสภาพให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการส่งออก ให้ เลขาธิการมี
อ านาจออกค าสั่งให้ผู้ขออนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสีด าเนินการดังกล่าวให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนก็ได้ 
 

ข้อ ๘  ในกรณีมีข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่า ผู้ขออนุญาตน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร
นั้นมีความต้องการ หรืออาจจะใช้กากกัมมันตรังสีนั้นไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เลขาธิการปฏิเสธค า
ขออนุญาตน าเข้ากากกัมมันตรังสีนั้น 
 

ข้อ ๙  ในกรณีที่เลขาธิการอนุมัติให้มีการน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ด าเนินการ
ตามข้ันตอนทีเ่หมาะสมเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่า 
 (๑) ส าเนาเอกสารอนุญาตให้มีการน าเข้า หรือส าเนาเอกสารยืนยันว่าผู้รับกากกัมมันตรังสีได้รับการ
อนุญาตให้น าเข้าและมีไว้ซึ่งกากกัมมันตรังสีนั้น ได้ไปถึงรัฐที่ส่งออกหรือผู้ขนส่ง 
 (๒) การตอบรับค าขอความยินยอมได้ไปถึงรัฐที่ส่งออก ในกรณีที่มีการขอความยินยอมดังกล่าวเข้ามา 
 (๓) การน าเข้ากากกัมมันตรังสีนั้น สอดคล้องกับมาตรฐานระดับนานาชาติเกี่ยวกับการขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี 
 



 ๕ 

หมวดที่ ๓ 
หลักเกณฑ์การพิจารณาเมื่อมีค าขออนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีค าขออนุญาตส่งกากกัมมันตรังสีชนิดเดียวหรือหลายชนิดออกไปนอก

ราชอาณาจักร ให้เลขาธิการมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ประกอบการตัดสินใจอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
 (๑) ตรวจสอบให้เป็นที่แน่ใจว่า ผู้รับกากกัมมันตรังสีนั้นได้รับการอนุญาตจากรัฐที่น าเข้าให้สามารถรับ
และมีไว้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีได้ โดยการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวให้อยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า รัฐที่น าเข้าได้ยืนยันว่า
ผู้รับกากกัมมันตรังสีนั้นได้รับการอนุญาตให้สามารถรับและมีไว้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีได้ หรือมีส าเนาเอกสารการ
ได้รับอนุมัติของผู้รับกากกัมมันตรังสี ซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้น เลขาธิการจะต้องตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้
ประกอบด้วย 
  - ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ส่งกากกัมมันตรังสี 
  - ชื่อของผู้รับกากกัมมันตรังสี สถานที่รับกากกัมมันตรังสี และที่อยู่ตามกฎหมายหรือที่ท า
การหลักของธุรกิจของผู้รับกากกัมมันตรังสี 
  - นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกี่ยวข้องและกัมมันตภาพ (หน่วยเป็น bq) 
  - วัตถุประสงค์ของการส่งออกกากกัมมันตรังสี 
  - ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้และมีไว้ซึ่งกากกัมมันตรังสีของ ผู้รับการส่งกาก
กัมมันตรังสี 
 
 (๒) ตรวจสอบให้เป็นที่แน่ใจว่า รัฐผู้น าเข้ากากกัมมันตรังสีนั้น มีความสามารถทางเทคนิคและ       
ทางบริหารที่เหมาะสม และตรวจสอบให้เป็นที่แน่ใจว่า รัฐผู้น าเข้ากากกัมมันตรังสีนั้น มีโครงสร้างเกี่ยวกับ
ทรัพยากรและกฎระเบียบที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีในลักษณะที่สอดคล้องกับประมวลข้อ
พึงปฏิบัติ โดยการตรวจสอบดังกล่าวจะต้องวางอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า รัฐที่น าเข้ากากกัมมันตรังสีจะต้องได้มีการ
วางกรอบทางกฎหมายที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้  
 - มีการประกาศใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการป้องกันรังสี 
 - มีการจัดตั้งองค์กรและการก าหนดอ านาจหน้าที่ ให้องค์กรดังกล่าวควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 - มีการจัดให้มีระบบการแจ้งเตือน การอนุมัติ และการควบคุมวัสดุกัมมันตรังสี 
 นอกเหนือจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้เลขาธิการพิจารณาข้อมูลที่จัดหามาโดยทบวงการพลังงาน
ปรมาณรูะหว่างประเทศประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งได้แก่ 
 - ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศของรัฐที่มีการ
น าเข้ากากกัมมันตรังสี 
 - บันทึกของรัฐที่ต้องการน าเข้ากากกัมมันตรังสีถึงผู้อ านวยการทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ ว่าได้มีการด าเนินการตามข้อแนะของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศซึ่งประกาศ
ในข้อพึงปฏิบัติ 
 - การเข้าร่วมโครงการอบรมของรัฐที่น าเข้ากากกัมมันตรังสีซึ่งจัดขึ้นโดยทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศเพ่ือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐต่างๆ ในการควบคุมวัสดุ
กัมมันตรังสี 
 



 ๖ 

ข้อ ๑๑  ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ เลขาธิการต้องปฏิเสธค าขออนุญาตให้มีการส่งกาก
กัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร 
 (๑) ผู้รับการส่งกากกัมมันตรังสีเคยด าเนินการในทางลับหรือในทางที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
วัสดุกัมมันตรังสี 
 (๒) ผู้รับการส่งกากกัมมันตรังสีหรือรัฐที่น าเข้ากากกัมมันตรังสีเคยถูกปฏิเสธค าขออนุญาตในการ
น าเข้าหรือส่งออกเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี หรือผู้รับการส่งกากกัมมันตรังสีหรือรัฐที่น าเข้ากากกัมมันตรังสีเคย
ด าเนินการหลังจากที่ได้รับการอนุญาตให้น าเข้าและส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับ
ประมวลข้อพึงปฏิบัติ ภายในระยะเวลา ๕ ปีก่อนที่จะมายื่นค าขออนุญาต  
 (๓) มีความเสี่ยงที่กากกัมมันตรังสีจะถูกเบี่ยงเบนหรือถูกน าไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย 
 

ข้อ ๑๒ ก่อนที่จะมีการส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร เลขาธิการจะต้องแจ้งขอความ
ยินยอมจากรัฐที่จะมีการน าเข้ากากกัมมันตรังสีเสียก่อน โดยเลขาธิการต้องส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่รัฐที่จะมี
การน าเข้ากากกัมมันตรังสี 
 -  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ส่งกากกัมมันตรังสี 

-  ชื่อผู้รับกากกัมมันตรังสี สถานที่รับกากกัมมันตรังสีและที่อยู่ตามกฎหมายหรือสถานที่ตั้งหลักทาง
ธุรกิจของผู้รับกากกัมมันตรังสี 

 - วัตถุประสงค์ในการส่งออกกากกัมมันตรังสี 
 - นิวไคลด์กัมมันตรังสีและกัมมันตภาพ (หน่วยเป็น bq)  
 - รายละเอียดของกากกัมมันตรังสีที่ขอความยินยอมในการน าเข้า 
 - ค าแนะน าเก่ียวกับกรอบเวลาที่เหมาะสมในการตอบรับความยินยอม 
 - ในกรณีที่เป็นไปได้ ควรระบุช่วงที่เวลาที่จะมีการส่งออกโดยประมาณ รวมถึงจ านวน และการระบุสิ่ง
ที่จะส่งออก 
 

ข้อ ๑๓ เมื่อเลขาธิการได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลต่างๆ จนเป็นที่พอใจ รวมถึงได้ รับความยินยอม
จากรัฐที่น าเข้ากากกัมมันตรังสีแล้ว หากเลขาธิการตัดสินใจออกใบอนุญาตให้มีการส่งออก จะต้องรีบ
ด าเนินการตามข้ันตอนที่เหมาะสม เพ่ือให้แน่ใจว่า 
 (๑) การส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติเกี่ยวกับการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 
 (๒) รัฐที่น าเข้ากากกัมมันตรังสีได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนที่จะมีการขนส่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือ
ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้ไปยังรัฐดังกล่าว 
 - วันที่โดยประมาณที่จะท าการส่งกากกมัมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร 
 - ชื่อของผู้บริการขนส่ง 
 - ชื่อและท่ีอยู่ของผู้รับกากกัมมันตรังสี 
 - ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ส่งกากกัมมันตรังสี 
 - นิวไคลด์กัมมันตรังสีและกัมมันตภาพ (หน่วยเป็น bq) ลงวันที่โดยเลขาธิการ และ 
 - จ านวนของกากกัมมันตรังสี กัมมันตภาพโดยรวม และในกรณีที่เป็นไปได้ ควรระบุชนิดของกาก
กัมมันตรังสีด้วย 



 ๗ 

 การแจ้งเตือนไปยังรัฐผู้น าเข้ากากกัมมันตรังสีนั้นอาจมาจากเลขาธิการหรือจากผู้ขนส่งก็ได้ ในกรณีที่
การแจ้งเตือนมาจากตัวผู้ขนส่ง ผู้ขนส่งต้องส่งส าเนาการแจ้งเตือนนั้นมายังเลขาธิการด้วย โดยส าเนาการแจ้ง
เตือนดังกล่าวให้ส่งมาพร้อมกับส าเนาเอกสารความยินยอมของรัฐที่น าเข้ากากกัมมันตรังสี และในกรณี ที่
เป็นไปได้ ให้ส่งส าเนาดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันท าการก่อนการขนส่ง ระยะเวลาส าหรับการส่งค าแจ้ง
เตือนอาจถูกระบุในข้อตกลงสองฝ่ายระหว่างรัฐที่ส่งออกกับรัฐที่น าเข้ากากกัมมันตรังสีก็ได้ 
 
 

หมวดที่ ๔ 
การเดินทางผ่านหรือการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะในกรณีท่ีมีการส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีการขนส่งกากกัมมันตรังสีเข้าไปในอาณาเขตของรัฐที่จะต้องเดินทางผ่าน หรือมี

การเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะในรัฐใดรัฐหนึ่งระหว่างการขนส่ง ให้ผู้ขนส่งส่งแผนการขนส่ง การเดินทางผ่าน หรือ
การเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะให้แก่เลขาธิการ โดยแผนการขนส่ง การเดินทางผ่าน หรือการเปลี่ ยนถ่าย
ยานพาหนะเช่นว่านั้นจะต้องสอดคล้องกับประมวลข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการ
ขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีด้วย ทั้งนี้ผู้ขนส่งมีหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมการขนส่งดังกล่าวให้มีความ
ปลอดภัยตลอดเวลาของการขนส่งไปยังประเทศต่างๆ หรือตลอดเวลาที่ขนส่งผ่านเข้าไปในประเทศต่างๆ 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 
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