
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลา 

การขอเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการขอเลิกด าเนินการสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์  
 

เหตุผล 
 
  โดยทีม่าตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๑๒) มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาใน
การขอเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เพ่ือให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ทั้งหมดหรือ
บางส่วนพ้นจากการก ากับดูแล  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



 

 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการขอเลิกด าเนินการ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

พ.ศ. .... 
   

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๑๒) มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๒ 

แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“การเลิกด าเนินการ” หมายความว่า กระบวนการทั้งด้านการบริหารงานและทางเทคนิค 

เพ่ือให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ทั้งหมดหรือบางส่วนพ้นจากการก ากับดูแล โดยกิจกรรมการเลิก
ด าเนินการประกอบด้วยการขจัดการเปื้อนและการรื้อถอน 

“การขจัดการเปื้อน” หมายความว่า การขจัดส่วนที่เปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี โดยวิธีการ
ฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา 

“การรื้อถอน” หมายความว่า การแยกส่วน ท าลาย หรือย้ายโครงสร้าง ระบบ หรือ
ชิ้นส่วนจากสภาพเดิม ระหว่างกระบวนการเลิกด าเนินการ 

“การด าเนินการ” หมายความว่า การด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
สร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์นั้นขึ้น 

“ช่วงการเปลี่ยนผ่าน” หมายความว่า ช่วงระยะเวลาระหว่างการหยุดด าเนินการและ
เตรียมเริ่มกิจกรรมการเลิกด าเนินการ เป็นส่วนท้ายของช่วงเวลาการด าเนินการ 

“สถานทีจ่ัดเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วถาวร” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้เก็บเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว โดยเมื่อสถานที่เก็บนั้นเต็ม จะท าการปิดเป็นการถาวร ไม่ให้มีการน าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้
แล้วหรือวัตถุอื่น ๆ เข้าหรือออกจากสถานที่เก็บนั้นอีก 

“ผู้ยื่นค าขอ” หมายความว่า ผู้ยื่นค าขอเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

 
ข้อ ๒  สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ทุกประเภทต้องขออนุญาตเลิกด าเนินการ ยกเว้น

สถานทีจ่ัดเกบ็เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วถาวร 
 

หมวด ๑ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการขอเลิกด าเนินการ 

   
 



๒ 
 

 
 

ข้อ ๓  ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ประสงค์ขออนุญาต
เลิกด าเนินการ ไม่ว่าจะเริ่มด าเนินการรื้อถอนทันทีหรือไม่ ต้องด าเนินการ ดังนี้  

(๑) ยื่นค าขออนุญาตเลิกด าเนินการตามแบบที่ก าหนดท้ายกฎกระทรวงนี้  
(๒) ยื่นแผนการเลิกด าเนินการที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ก่อนการหยุดด าเนินการ

ไม่น้อยกว่าสามปีต่อเลขาธิการ 
(๓) ยื่นค าขอพร้อมช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเลิกด าเนินการของสถานประกอบการ

ทางนิวเคลียร์ตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้  
(๔) ยื่นเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการอนุญาต ซึ่งประกอบด้วย 

(ก) เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล 
๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิ 
๒) ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
๓) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประชาชนและส าเนา

ทะเบียนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 
(ข) เอกสารหลักฐานทางการเงิน ที่แสดงถึง  

๑) การประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับการรื้อถอน 
๒) เอกสารหรือหลักฐานทางการเงินที่ เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการเลิก

ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์จนแล้วเสร็จ 
๓) รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต ได้แก่ งบดุล งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่ค านวณจากรายงานดังกล่าว 
ข้อมูลโครงสร้างรายได้ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น รวมถึงผลการวิเคราะห์
หรือความเห็นที่พิจารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต 

๔) แผนการจัดหาเงินทุนในการวางหลักประกันเพ่ือจัดการกากกัมมันตรังสี 
และในการเข้าด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๕) ใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ยังไม่สิ้นอายุ 
 

ข้อ ๔  ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ที่ประสงค์ขออนุญาต
เลิกด าเนินการ แต่ไม่เริ่มด าเนินการรื้อถอนทันที ต้องมีรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เพ่ิมเติมในแผนการเลิก
ด าเนินการด้วย 

(๑) แผนการปิดสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ระยะยาว  
(๒) วิธีการควบคุมการปลดปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม และการป้องกัน

อันตรายจากรังสีต่อผู้ปฏิบัติงานระหว่างการหยุดด าเนินการถาวร 
(๓) มาตรการควบคุมการผ่านเข้าออกบริเวณ การจ ากัดผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าบริเวณ 

แผนการจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานระหว่างการหยุดด าเนินการ และการเฝ้าตรวจบริเวณสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ (surveillance) 

 



๓ 
 

 
 

ข้อ ๕  แผนการปิดสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ระยะยาว ตามข้อ ๔ (๑)  ต้องระบุถึง
วิธีการขนย้ายเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ออกจากแกนเครื่องปฏิกรณ์ (ส าหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่มี
เครื่องปฏิกรณ์)และมาตรการในการปิดสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้คงอยู่ในสภาพปลอดภัย และ
ปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยยังคงสภาพเป็นผู้รับ
ใบอนุญาตการด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์อยู่ 
 

ข้อ ๖  เมื่อได้รับค าขอเลิกด าเนินการและอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ ๓ แล้วให้ส านักงาน
ตรวจสอบค าขอ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอ ด าเนินการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วน ภายใน
ระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอ ไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ให้เลขาธิการสั่งไม่รับค าขอเลิกด าเนินการและแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อมคืนอัตราค่าธรรมเนียม
และเอกสารหลักฐานประกอบค าขอเลิกด าเนินการให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่ยื่น 
หรือที่ยื่นเพ่ิมเติมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการออกใบรับค าขอเลิกด าเนินการให้แก่ผู้ยื่นค าขอ และเสนอ
ค าขอเลิกด าเนินการพร้อมด้วยความเห็นต่อคณะกรรมการต่อไป 

 
ข้อ ๗  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบให้เลิกด าเนินการ ให้เลขาธิการออกใบอนุญาต

เลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้กับผู้ยื่นค าขอ ตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 

ข้อ ๘  ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะแก้ไขแผนการเลิกด าเนินการ ให้ยื่นแผนเลิก
ด าเนินการฉบับแก้ไขต่อเลขาธิการล่วงหน้าอย่างน้อยหกเดือนก่อนด าเนินการตามแผนฉบับแก้ไข  

ทั้งนี้  แผนเลิกด าเนินการฉบับแก้ไขจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการก่อน
ด าเนินการตามแผนฉบับแก้ไขนั้น 

 
ข้อ ๙  ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์ให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

พ้นจากการควบคุม ให้ยื่นค าร้อง พร้อมส่งรายงานการเลิกด าเนินการและผลการส ารวจรังสีที่อยู่ในระดับ
ปลอดภัยต่อเลขาธิการ  

เมื่อเลขาธิการเห็นว่า การเลิกด าเนินการเป็นไปโดยถูกต้องตามแผนการเลิกด าเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่งให้สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์นั้นหรือส่วนนั้นพ้นจากการควบคุม 

 
หมวด ๒  

เงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาต 
   

 



๔ 
 

 
 

ข้อ ๑๐  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เลือกวิธีการในการเลิกด าเนินการเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานใน
การวางแผนการเลิกด าเนินการตลอดช่วงอายุของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
กิจกรรมการเลิกด าเนินการ 

 
ข้อ ๑๑  วิธีการในการเลิกด าเนินการมีสามทางเลือก คือ 
(๑) การรื้อถอนอาคารและส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือระบบ 

โครงสร้างและส่วนประกอบที่ใช้ในการด าเนินการทั้งหมดทันที 
(๒) การรื้อถอนภายหลังโดยดูแลรักษาสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย 
(๓) การรื้อถอนทันทีในบางส่วนและการรื้อถอนภายหลังในส่วนที่เหลือ 
ทั้งนี้ ห้ามใช้วิธีการฝังกลบ (entombment) ในแผนการเลิกด าเนินการ  
 
ข้อ ๑๒  หลังจากผู้รับใบอนุญาตส่งแผนเลิกด าเนินการเพื่อขออนุญาตเลิกด าเนินการ และ

ได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการแล้ว ให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์นั้นเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่าน โดยผู้รับ
ใบอนุญาตต้องเริ่มกิจกรรมเพ่ือการหยุดด าเนินการถาวร และเตรียมสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้พร้อม
ต่อการเริ่มรื้อถอนหรือการปิดสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ระยะยาวเพ่ือรื้อถอนภายหลัง เช่น จัดการกาก
กัมมันตรังสีที่มาจากการด าเนินการ ขนย้ายเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ออกจากสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

 
ข้อ ๑๓  ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการเลิกด าเนินการ 
 
ข้อ ๑๔  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดหาทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอต่อกิจกรรมการเลิก

ด าเนินการและผู้ปฏิบัติงานด้านการเลิกด าเนินการต้องมีความรู้ความสามารถ ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเลิกด าเนินการ 

 
ข้อ ๑๕  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการป้องกันอันตรายจากรังสีต่อผู้ปฏิบัติงาน  
 
ข้อ ๑๖  ผู้รับใบอนุญาตต้องมีระบบการบริหารจัดการส าหรับการเลิกด าเนินการ รวมถึง

การดูแลควบคุมผู้รับจ้าง โดยต้องมีแผนงาน วิธีการและขั้นตอน (work instructions and procedures)  
ในการเลิกด าเนินการส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และมีการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในระหว่างการเลิก
ด าเนินการ 

 
ข้อ ๑๗  ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกากกัมมันตรังสีที่ เกิดจากสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์และกิจกรรมการเลิกด าเนินการ  
ข้อ ๑๘  ผู้รับใบอนุญาตต้องท าการประเมินอันตรายจากรังสีที่อาจส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 
ข้อ ๑๙  ผู้รับใบอนุญาตต้องมีแผนการเตรียมความพร้อมและระงับภาวะฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร์และรังสี มีการฝึกซ้อมเพ่ือรับมือต่อเหตุฉุกเฉิน  
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ข้อ ๒๐  ผู้รับใบอนุญาตต้องท าการส ารวจระดับรังสีและจัดเก็บบันทึกข้อมูลระดับรังสี

บริเวณโดยรอบตลอดระยะเวลาการเลิกด าเนินการจนกว่าสถานประกอบการทางนิวเคลียร์จะพ้นจากการควบคุม 
 

หมวด ๓  
 รายละเอียดหัวข้อของเอกสารเพื่อการขออนุญาตเลิกด าเนินการ 

   
 
 

ข้อ ๒๑ แผนการเลิกด าเนินการต้องมีหัวข้ออย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
(๑) บทน า 
(๒) รายละเอียดของเครื่องปฏิกรณ์ หรือระบบอุปกรณ์เครื่องมือในการด าเนินการ

ส าหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ไม่ใช้เครื่องปฏิกรณ์ 
(๓) วิธีการในการเลิกด าเนินการ 
(๔) การบริหารจัดการโครงการ 
(๕) กิจกรรมการเลิกด าเนินการ 
(๖) การซ่อมบ ารุงและตรวจตราระบบอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องในกรณีการเลิกด าเนินการที่

ไม่ด าเนินการรื้อถอนทันที 
(๗) การจัดการกากกัมมันตรังสี หรือการจัดการวัสดุนิวเคลียร์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์และ

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
(๘) การประมาณการค่าใช้จ่ายและแหล่งทุน 
(๙) การประเมินความปลอดภัย 
(๑๐) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(๑๑) แผนงานด้านความปลอดภัยและการป้องกันรังสี 
(๑๒) แผนงานด้านประกันคุณภาพ 
(๑๓) แผนฉุกเฉิน 
(๑๔) การป้องกันทางกายภาพและการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ 
(๑๕) แผนการส ารวจรังสีขั้นสุดท้าย 
(๑๖) เอกสารอ่ืนที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เลิกด าเนินการให้รวมถึง แผนการ

จ าแนกลักษณะของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (characterization plan) รายงานการส ารวจและ
จ าแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและบริเวณที่เปื้อน (characterization survey report)  แผนงานด้านการ
สื่อสารกับประชาชน และแผนการใช้พ้ืนที่ในอนาคตหลังพ้นจากการควบคุม แต่ทั้งนี้ อาจเป็นเอกสารแยก
ต่างหากหรือรวมอยู่กับแผนการเลิกด าเนินการก็ได้ 

ทั้งนี้ รายละเอียดในแต่ละหัวข้อให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 



๖ 
 

 
 

ข้อ ๒๒  แผนการเลิกด าเนินการที่ส่งมาพร้อมกับรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้นก่อนเริ่มต้นการก่อสร้าง อาจมีรายละเอียดไม่สมบูรณ์ในทุก
หัวข้อตามข้อ ๒๒ แต่อย่างน้อยต้องอธิบายถึง 

(๑) บริเวณสถานที่ตั้ง 
(๒) อาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ระบุบริเวณและวัสดุและอุปกรณ์ที่คาดว่าอาจจะเกิดการเปื้อนทางรังสี หรือเกิดการ

ก่อกัมมันตภาพรังสี (activated areas) 
(๔) วิธีการในการเลิกด าเนินการ 
(๕) กิจกรรมการเลิกด าเนินการที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 
(๖) ประมาณจ านวนและประเภทของกากกัมมันตรังสีที่จะเกิดข้ึน 
(๗) ข้อก าหนดในการเก็บบันทึกระหว่างการด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
(๘) ประสบการณ์การเลิกด าเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงกัน (ถ้าม)ี 
 
ข้อ ๒๓ รายงานการเลิกด าเนินการฉบับสมบูรณ์ ต้องมีหัวข้ออย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(๑) รายละเอียดของสถานปฏิบัติการ 
(๒) วัตถุประสงค์ของการเลิกด าเนินการ 
(๓) เกณฑ์ทางรังสีที่ใช้เป็นพ้ืนฐานการถอดถอนเครื่องมือ อาคาร สถานที่ หรือสิ่งอ่ืน ๆ 

ที่ต้องควบคุมออกจากการก ากับดูแลของส านักงาน (clearance level) 
(๔) รายละเอียดกิจกรรมการเลิกด าเนินการ 
(๕) รายละเอียดของอาคารที่ยังคงอยู่หรือเครื่องมือที่ไม่ได้เลิกใช้งานหรือที่เลิกใช้งานบางส่วน 
(๖) รายงานการส ารวจรังสีขั้นสุดท้าย 
(๗) รายการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว รายการวัสดุนิวเคลียร์ รายการวัสดุกัมมันตรังสี  

รวมทั้งปริมาณและชนิดของกากกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นระหว่างการเลิกด าเนินการและสถานที่เก็บและทิ้งกาก
กัมมันตรังสีเหล่านั้น 

(๘) รายการวัสดุ เครื่องมือ และบริเวณสถานที่ที่พ้นสภาพจากการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยของส านักงาน 

(๙) โครงสร้าง พ้ืนที่ เครื่องมือ หรือกิจกรรมที่ถูกก าหนดให้ใช้ได้โดยมีข้อจ ากัด 
(๑๐) รายงานสรุปเหตุผิดปกติและเหตุขัดข้องใด ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการเลิกด าเนินการ 
(๑๑) รายงานสรุปปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับระหว่างการเลิกด าเนินการ 
(๑๒) สิ่งที่เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
(๑๓) แผนการด าเนินการที่จะท าในอนาคต กรณีมีการรื้อถอนบางส่วน 

 
หมวด ๔  

การประเมินความปลอดภัย 
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ข้อ ๒๔  การประเมินความปลอดภัยของกิจกรรมการเลิกด าเนินการ อาจแบ่งเป็นช่วง

ระยะการด าเนินการ (phase) โดยรายละเอียดของการประเมินความปลอดภัย (safety case) ของแต่ละช่วง
ระยะการด าเนินการอาจรวมอยู่ในแผนการเลิกด าเนินการ หรือแยกเป็นเอกสารต่างหาก 

 
ข้อ ๒๕  ในกรณีที่ประเมินความปลอดภัยเป็นช่วงระยะการด าเนินการ ต้องส่ง

รายละเอียดของช่วงระยะท่ีหนึ่งพร้อมกับแผนการเลิกด าเนินการ เพ่ือให้เลขาธิการพิจารณาก่อนให้ใบอนุญาต
และต้องส่งรายละเอียดของการประเมินความปลอดภัยของแต่ละช่วงระยะก่อนเริ่มกิจกรรมของระยะนั้นเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน 

 
ข้อ ๒๖  ในการประเมินความปลอดภัย ผู้รับใบอนุญาตต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพ่ิมเพ่ือกิจกรรมการเลิกด าเนินการ ความ
ปลอดภัยในการท างานและการป้องกันอันตรายจากรังสีระหว่างการรื้อถอนและการขจัดการเปื้อนทางรังสี 
ผู้รับใบอนุญาตต้องน าประสบการณ์จากการเลิกด าเนินการ ทั้งจากสถานประกอบการทางนิวเคลียร์อ่ืนและใน
ระหว่างกิจกรรมการเลิกด าเนินการ มาพิจารณาประกอบในการประเมินความปลอดภัย 

 
ข้อ ๒๗  รายงานการประเมินความปลอดภัย (safety case) ในแต่ละช่วงระยะการ

ด าเนินการ ต้องมีรายละเอียดเพ่ิมเติมจากแผนการเลิกด าเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายละเอียดของกิจกรรมการเลิกด าเนินการและระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม 
(๒) ประเภทความปลอดภัยของโครงสร้าง ระบบ และส่วนประกอบ  (structures, 

systems and components, SSC) โดยอาจมีการปรับปรุงการจัดประเภทเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพที่
เปลี่ยนไประหว่างการรื้อถอน 

(๓) ระบุเหตุการณ์สมมุติตั้งต้น (postulated initiating events) ทั้งจากภัยธรรมชาติ
และท่ีเกิดข้ึนโดยมนุษย์ และประเมินความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์จากเหตุการณ์ตั้งต้นนี้  

(๔) ขีดจ ากดัและเงื่อนไข (limits and conditions) ในการด าเนินการของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ 

(๕) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีที่คาดว่าจะปล่อย
ออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงอันตรายทั้งทางรังสีและที่ไม่ใช่ทางรังสีที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้ปฏิบัติงาน 

(๖) วิธีการเฝ้าระวังทางรังสีในสิ่งแวดล้อม (monitoring programme) 
(๗) เทคนิคทางด้านวิศวกรรม งานพิเศษอ่ืน ๆ ที่ใช้ส าหรับรื้อถอน ตัดชิ้นส่วน และขจัด

การเปื้อนทางรังสี 
(๘) รายการปริมาณวัตถุอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเลิกด าเนินการ ทั้งกากกัมมันตรังสี 

และวัตถุอันตรายอ่ืนที่ไม่ใช่วัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงวิธีการคิดค านวณหาปริมาณและวัดปริมาณนี้ด้วย 
(๙) ส าหรับกากกัมมันตรังสี ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) จ าแนกลักษณะที่มา ประเภท และปริมาตร 
(ข) เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดแยกกากกัมมันตรังสี 
(ค) วิธีการบ าบัด ปรับสภาพ ขนย้าย จัดเก็บ และขจัดทิ้ง 



๘ 
 

 
 

(ง) เกณฑ์ในการน ากลับมาใช้ใหม่ (reuse) หรือ หมุนเวียนมาใช้ใหม่ (recycle) 
(๑๐)  ส าหรับวัตถุอันตรายอ่ืน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
 
ข้อ ๒๘  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการซ่อมบ ารุง ทดสอบ และตรวจสอบ โครงสร้าง 

ระบบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และระบบอ่ืนที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัย เพ่ือให้มั่นใจว่า
โครงสร้าง ระบบ และส่วนประกอบนั้น ยังคงมีอยู่ ใช้งานได้ และท างานได้ ตามที่ระบุในขีดจ ากัดและเงื่อนไข
ในการด าเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที่                                    พ.ศ. .... 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 



๙ 
 

 
 

 
หน้าที่ ........................        แบบ ป.ส. .............. 
รหัสหน่วยงาน.............................       ใบอนุญาตเลขท่ี............................ 

 
ใบอนุญาต 

เลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. .................. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  
อนุญาตให้............................................................................................................................................... 

ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ใบอนุญาตเลขท่ี........................................... 

ที่อยู่ ....................................................................... ........................................................................................... 

สถานที่ท าการ ...................................................................................................................................... 
ให้เลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
ตามค าขออนุญาตเลขท่ี................................ ลงวันที่ .............. เดือน ..................................... พ.ศ. ................ 
โดยใช้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ชื่อ ............................................................................................... 
ชื่อสากล .................................................................................................................................................. 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตั้งอยู่ที่ .................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ละติจูดที่ .............................. ลองติจูดที่ .............................. พ้ืนที่.............. ไร่ ............... งาน ............... 
ตารางวา 
กรรมสิทธิ์ที่ดินเลขท่ี .......................... เล่มที่ .......................... ออกโดย .....................................................         
วัตถุประสงค์สถานประกอบการทางนิวเคลียร์เพื่อ .................................................................................... 
อนุญาตให้ เลิกด าเนินการ    ทั้งสถานประกอบการ   บางส่วนของสถานประกอบการ คือ
............................................................................................................................................................. 
ตั้งแต่วันที่ ............. เดือน ....................... พ.ศ. ........... ถึงวันที่ ............ เดือน ....................... พ.ศ. ........... 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................................................  
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

    ประทับตราส านักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นส าคัญ 



๑๐ 
 

 
 

 
        แบบ ป.ส. .............. 

 

 
ค าขออนุญาต 

   ขออนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

 

วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ............ 

๑. ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
ชื่อหน่วยงาน...................................................................................................................................   
จดทะเบียนเมื่อ ............................................... เลขทะเบียนที่......................................................... 
ซึ่งเปน็ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ใบอนุญาตเลขท่ี.............................. 
ชื่อสถานที่ท าการ (ที่ติดต่อได้ ณ ปัจจุบัน) …………………………………………………………………......….…........... 
ที่ตั้ ง เลขที่………. . . . . . . . . .……หมู่ที่ . . . . . . . . . . . . .ตรอก/ซอย…. . . . ..... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…. . 
ถนน…….................................….ต าบล/แขวง…………............………..…อ าเภอ/เขต………………………………....
จังหวัด……………..........……….……………รหัสไปรษณีย์                                       
หมายเลขโทรศัพท…์...…….........................…….... หมายเลขโทรสาร……..........……........……..............… 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……….............................................................. เว็บไซต์ ...........……...........…….… 
โดยมี (ผู้มีอ านาจขอรับใบอนุญาต) ชื่อ....................................................................................................... 
ต าแหน่ง ................................................................................. อายุ.........................…ปี สัญชาติ.............. 
เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ. ............................ 

เลขประจ าตัวประชาชน     

บ้านเลขท่ี………...................……หมู่ที.่................................ตรอก/ซอย…................................................….. 
ถนน……...............................….... ต าบล/แขวง………....…....………..…อ าเภอ/เขต…………………........……….. 
จังหวัด……………..........……….…………… รหัสไปรษณีย์                                       
หมายเลขโทรศัพท…์...…….........................…… หมายเลขโทรสาร……..........……........……… 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์………....................................................................................…… 

๒. ชื่อผู้ย่ืนขออนุญาต 
ชื่อ..................................................................................... อาชีพ ......................................................... 
อายุ....................…ปี สัญชาติ..........…......  เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ.................... 

เลขประจ าตัวประชาชน     

เลขที่รับ………………………....     
วันที่…....……................……… 
รหัสหน่วยงาน…………..…….. 
ผู้รับค าขอ……………………….. 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 

     

     

             

             



๑๑ 
 

 
 

บ้านเลขที่………. . . . . . .……หมู่ที่ . . . . . . . . . . . . .ตรอก/ซอย…. . . . ..... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…. . 
ถนน……...............................….... ต าบล/แขวง………....…....………..…อ าเภอ/เขต…………………........……….. 
จังหวัด……………..........……….…………… รหัสไปรษณีย์                                       
หมายเลขโทรศัพท…์........... หมายเลขโทรสาร……..........…….......จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……….............. 

๓. รายละเอียดการเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
ความประสงคข์ออนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
   ทั้งสถานประกอบการ 
   บางส่วนของสถานประกอบการ ได้แก่............................................................................................ 
ชื่อสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ................................................................................................. 
ชื่อสากล ........................................................................................................................................ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตั้งอยู่ที่ ........................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
ละติจูดที ่................... ลองติจูดที ่.......................... พ้ืนที่ .............. ไร่ ............... งาน ............... ตารางวา 
กรรมสิทธิ์ที่ดินเลขท่ี ......................... เล่มที่ .......................... ออกโดย ...........................................        
แผนการรื้อถอนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์โดยสังเขป  
......................................................................................................................................... ............................ 
.....................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... 

พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยดังนี้ 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผู้มี 
  อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  
  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้ยื่นขออนุญาต 
  (๓) หนังสือมอบ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ซ่ึง 
  หนังสือมอบอ านาจต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท หรือ ๓๐ บาท เมื่อมอบอ านาจให้กระท าการแทนมากกว่า ๑ อย่าง ทั้งนี้ 
  หนังสือมอบอ านาจของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่ต้องติดอากรแสตมป์ตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร 
  (๔) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
  (๕) ส าเนาใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
  (๖) แผนการเลิกด าเนินการ พร้อมส าเนา ๓ ชุด 
  (๗) ผลการประเมินความปลอดภัยของกิจกรรมในระยะแรก ในกรณีรื้อถอนทันที พร้อมส าเนา ๓ ชุด 
  (๑๔) เอกสารหลักฐานอื่น (โปรดระบุ) 

............................................................................................................................. ...... 

...................................................................................................................................  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้เป็นจริงทุกประการ 
 

   ลายมือชื่อผู้มีอ านาจขอรับใบอนุญาต.................................................................... 
       (                   ) 

    ลายมือชื่อผู้ขออนุญาต .................................................................... 
       (                   ) 

     



๑๒ 
 

 
 

รายละเอียดของแผนการเลิกด าเนินการ 
๑. บทน า  

ควรระบุถึงชื่อผู้รับใบอนุญาต ชื่อผู้ที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ สถานที่ตั้ง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ได้รับอนุญาต ที่อยู่และวิธีการติดต่อผู้รับผิดชอบ ถ้ามีการเปลี่ยน
เจ้าของกิจการต้องระบุไว้ในบทน านี้ด้วย และถ้าจะมีการโอนกิจการเพ่ือให้รับช่วงต่อไปประกอบ
กิจกรรมการเลิกด าเนินการ ต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในบทน านี้ 

 
๒. รายละเอียดของเครื่องปฏิกรณ์ หรือระบบอุปกรณ์เครื่องมือในการด าเนินการส าหรับสถาน

ประกอบการที่ไม่ใช้เครื่องปฏิกรณ์  
ควรกล่าวถึงรายละเอียดของสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่จะเลิกด าเนินการ ซึ่งครอบคลุม

หัวข้อเกี่ยวกับรายละเอียดทางกายภาพเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ประวัติการการด าเนินงาน เครื่องมือและ
ระบบต่าง ๆ บัญชีรายการวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และวัสดุอันตรายอ่ืน 

๒.๑  อาณาบริเวณสถานที่ตั้งและต าแหน่งอาคารต่างๆ (layout) บนพ้ืนที่ รวมทั้งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ เส้นทางถนนเข้าออก และ ระบบขนส่ง และส่วนสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การควบคุม
การเข้าออก การรักษาความปลอดภัย และ การด าเนินการกรณีฉุกเฉิน 

๒.๒  ส าหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ให้อธิบายถึงชนิดของ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และลักษณะเฉพาะ เช่น ประเภทของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ชนิด
ของเชื้อเพลิง สารระบายความร้อน ตัวหน่วงนิวตรอน และลักษณะการใช้งาน 

๒.๓  รายละเอียดทางกายภาพของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ระบุรายละเอียดดังนี้ 
 ๒.๓.๑  การก่อสร้างอาคาร วัสดุที่ใช้ พื้นที่ใช้สอย พื้นส่วนซ่อมบ ารุง ทางเข้าออก แผนผัง 
  ซึ่งแสดงถึงส่วนประกอบหลัก และวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละห้องหรือพ้ืนที่ 
 ๒.๓.๒  ส่วนประกอบหลัก (major components) แผนผังการวางเครื่องมือและอุปกรณ์ 
  หลัก เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีต้องขจัดการเปื้อนทางรังสี รื้อถอน หรือด าเนินการให้ 
  พ้นจากสภาพควบคุม รวมถึงประเภทของวัสดุและการก่อสร้างของส่วนประกอบหลัก 
 ๒.๓.๓ ระบบอาคาร เช่น ระบบระบายอากาศ ท่อน้ า ไฟฟ้า ปรับอากาศ ที่จ าเป็นต้องคงไว้ใน 
  ระหว่างการเลิกด าเนินการ และระบบที่สามารถรื้อได้ทันทีที่เริ่มการเลิกด าเนินการ 
 ๒.๓.๔  รายละเอียดและรายการของวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใหม ่
  และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และวัสดุอันตรายที่ใช้ในบริเวณสถานประกอบการ 
  ทางนิวเคลียร์ โดยบอกถึงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
 ๒.๓.๕  รายละเอียดของการเปื้อนทางรังสีในห้องปฏิบัติงาน อาคาร โครงสร้างหลัก ระบบ 
  และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับรังสี รวมถึงดินและน้ ารอบบริเวณที่มีระดับรังสีสูงกว่า 
  รังสีพื้นหลัง และต้องมีกระบวนการขจัดการเปื้อนทางรังสี 
 ๒.๓.๖  ประวัติการด าเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการเลิกด าเนินการ เช่น การปรับปรุง 
  โครงสร้าง การทดลองบางประเภทที่อาจส่งผลต่อการเลิกด าเนินการ เหตุการณ์ 
  หรืออุบัติเหตุที่อาจมีรังสีรั่วไหล กิจกรรมการเลิกด าเนินการที่ผ่านมา และการฝัง 
  กากกัมมันตรังสีในบริเวณสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 



๑๓ 
 

 
 

๓. วิธีการในการเลิกด าเนินการ (decommissioning strategy) 
๓.๑  ระบุวัตถุประสงค์ของการเลิกด าเนินการ เพ่ือให้เห็นว่าเป็นการปกป้องสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้พ้นจากอันตรายจากรังสี และอันตรายอ่ืนที่เกิดจากการรื้อถอน
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

๓.๒  ระบุวิธีการเลิกด าเนินการ  พร้อมทั้งเหตุผลที่เลือกวิธีการนั้นๆ แสดงเหตุผลหรือปัจจัยที่
เลือกใช้วิธีการในการเลิกด าเนินการเช่น ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะด าเนินการรื้อถอนอาคาร
และส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์ทันที หรือรื้อถอนภายหลังโดยมีการดูแลจัดเก็บอย่าง
ปลอดภัย 
 

๔. การบริหารจัดการโครงการ 
๔.๑  ระบุถึงหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการอ้างอิง ส าหรับ

กระบวนการเลิกด าเนินการ 
๔.๒  ระบุถึงการจัดให้มีฝ่ายบริหารจัดการตลอดช่วงระยะเวลาการเลิกด าเนินกิจการ เพ่ือวางแผน 

จัดการ และด าเนินกิจกรรมการเลิกด าเนินการ และอธิบายถึงการติดตามและเฝ้าระวัง
ระหว่างการเลิกด าเนินการ  

๔.๓  อธิบายถึงการจัดตั้งและความรับผิดชอบขององค์กรที่ท าหน้าที่เลิกด าเนินการ โดยอธิบายถึง
รายละเอียดองค์ประกอบของคณะบริหารงานโครงการรื้ อถอน อ านาจ บทบาทและหน้าที่
รับผิดชอบของหัวหน้าโครงการ และ บุคลากรหลัก การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๔.๔  การทบทวนและตรวจติดตามด้านการเตรียมการ ระบุถึงวิธีการจัดสรรงาน และการตรวจ
ติดตามเพ่ือให้งานให้เป็นไปตามก าหนด กระบวนการตรวจสอบว่างานเป็นไปตามแผนที่ว าง
ไว้ ซึ่งอาจมีการประชุมพบปะกันระหว่างหัวหน้างานเพ่ือรับทราบความคืบหน้า ปัญหาและ
อุปสรรคเพื่อหาทางแก้ไข และการด าเนินงานในระยะต่อ ๆ ไป 

๔.๕  อธิบายถึงวิธีการบริหารงานเพ่ือให้รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรระหว่างช่วง
การเปลี่ยนผ่านจากผู้รับใบอนุญาตด าเนินการ เป็นผู้รับใบอนุญาตเลิกด าเนินการ 

๔.๖  อธิบายถึงคุณสมบัติของบุคลากรในระดับต่างๆ และ การฝึกอบรมพิเศษตามลักษณะงาน 
๔.๗  มีระบบบันทึกและรายงาน เกี่ยวกับกิจกรรมที่ก าลังด าเนินการ หรือที่แล้วเสร็จเพ่ือแสดง

สถานภาพการเลิกด าเนินการ และ เพื่อเป็นหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบว่าด าเนินการตามแผน
และขั้นตอน และรายงานให้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบเป็นระยะ รวมทั้งรายงาน    
การเกิดเหตุผิดปกติระหว่างการด าเนินงานด้วย  

๔.๘  การจ้างผู้รับเหมา ต้องมีรายการกิจกรรมที่ให้ผู้รับเหมาด าเนินการและวิธีการควบคุมและ
ตรวจสอบให้การด าเนินงานของผู้รับเหมาเป็นไปอย่างปลอดภัย การแบ่งความรับผิดชอบที่
ชัดเจนระหว่างผู้รับเหมาและผู้รับใบอนุญาต 

๔.๙  ก าหนดระยะเวลาชัดเจนส าหรับการเลิกด าเนินการในแต่ละขั้นตอน 
 

 
๕. กิจกรรมการเลิกด าเนินการ ต้องอธิบายถึง 



๑๔ 
 

 
 

๕.๑  โครงสร้าง ระบบและอุปกรณ์ที่มีการเปื้อนทางรังสี โดยมีรายละเอียดล าดับการเลิก
ด าเนินการ วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขจัดการเปื้อนและรื้อถอน และวิธีการป้องกัน
อันตรายจากรังสี และระบุให้ชัดเจนว่าขั้นตอนใดด าเนินการโดยหน่วยงานผู้รับใบอนุญาตและ
ขั้นตอนใดด าเนินการโดยผู้รับเหมา 

๕.๒  ขั้นตอนและวิธีการขจัดการเปื้อนทางรังสีในสิ่งแวดล้อมบริเวณผิวดิน ในดิน ในน้ าผิวดินและ
น้ าใต้ดิน 

๕.๓  ตารางและแผนภูมิก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการเลิก
ด าเนินการ รวมถึงการประมาณจ านวนบุคลากรที่จ าเป็นในแต่ละขั้น 
 

๖. การซ่อมบ ารุงและตรวจตราอย่างต่อเนื่อง (ส าหรับการเลิกด าเนินการที่ไม่ด าเนินการรื้อถอนทันที)  
กรณีที่ไม่ด าเนินการรื้อถอนทันทีหลังหยุดเดินเครื่องถาวร ต้องระบุรายละเอียดของอุปกรณ์

และระบบหลักที่จะต้องด าเนินกิจกรรมเลิกด าเนินการในอนาคต ซึ่งจะต้องมีการซ่อมบ ารุงอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะเลิกด าเนินการ และอธิบายวิธีการเฝ้าตรวจตราต่อเนื่อง รวมถึงอุปกรณ์ ต าแหน่ง 
พ้ืนที่และความถี่ในการตรวจตรา นอกจากนั้นแล้ว ต้องมีตารางเวลาในการซ่อมบ ารุงและเฝ้าตรวจ
ตราที่ชัดเจน ต้องระบุจ านวนบุคลากรที่จ าเป็นและต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผนตามความ
เหมาะสมเป็นระยะ 

 
๗. การจัดการกากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  

หากมีแผนการจัดการกากกัมมันตรังสีแยกต่างหาก ให้อ้างอิงถึงแผนนั้นได้ และให้สรุป
แผนการจัดการกากกัมมันตรังสีในบทนี้ หากไม่มีแผนการจัดการกากกัมมันตรังสี ให้ระบุรายละเอียด
การจัดการกากกัมมันตรังสี ดังนี้ 

๗.๑  ระบุประเภทและที่มาของกากทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการเลิกด าเนินการ ทั้งกากกัมมันตรังสี 
กากที่เป็นอันตรายประเภทอ่ืน กากผสมรวมทั้งสารอันตรายและวัสดุกัมมันตรังสี และกากที่
ไม่เป็นอันตราย 

๗.๒  ระบุกากกัมมันตรังสีที่คาดว่าจะเกิดจากการเลิกด าเนินการ เช่น ดิน คอนกรีต พลาสติก ท่อน้ า 
โครงสร้างที่เปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสีชนิดของเหลว คาดประมาณปริมาตร
และค่ากัมมันตภาพรังสีรวมโดยแยกประเภทของแข็งและของเหลว  อธิบายกระบวนการและ
วิธีการที่จะใช้จัดการกากกัมมันตรังสี การควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสี 
ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานที่เก็บหรือขจัดกาก วิธีการเฝ้าระวังและจ าแนกองค์ประกอบ การ
ติดตามกากกัมมันตรังสี และบันทึกการประกันคุณภาพ 

๗.๓  กากผสมรวมทั้งสารอันตรายและวัสดุกัมมันตรังสี ให้ระบุรายละเอียดและวิธีการจัดการ
เช่นเดียวกับกากกัมมันตรังสี และถ้าเป็นกากที่ต้องจัดการตามกฎหมายอ่ืน ให้ระบุถึง
กฎหมายนั้นด้วย 

๗.๔  ระบุวิธีการจัดการ สถานที่จัดเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ทั้งที่ใช้งานแล้วและเชื้อเพลิงใหม่ที่ยัง
ไม่ได้ใช้งาน 

๘. การประมาณการค่าใช้จ่ายและแหล่งทุน 



๑๕ 
 

 
 

๘.๑  การประมาณการค่าใช้จ่าย อธิบายกระบวนการที่ใช้ประมาณการค่าใช้จ่าย รายละเ อียดของ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและสถานที่โดยรอบที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน รวมถึง
ค่าแรงงาน ค่าจัดการกาก แผนการใช้งบประมาณโดยแบ่งเป็นระยะของโครงการหรือตามกิจกรรม
การเลิกด าเนินการหลัก จ านวนชั่วโมงท างาน (man-hours) และปริมาตรกากกัมมันตรังสี 
ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึน และเงินส ารอง 

๘.๒  แหล่งทุน อธิบายที่มาของแหล่งทุนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการเลิกด าเนินการ มาตรการ
ที่ใช้เพ่ือบริหารความเสี่ยงของโครงการ วิธีการป้องกันหรือลดการใช้งบประมาณเกินที่กว่าที่คาดไว้ 
 

๙. การประเมินความปลอดภัย 
๙.๑  เกณฑ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความปลอดภัยในการเลิก

ด าเนินการให้ค านึงถึง 
๙.๒  ปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ 
๙.๓  ปริมาณรังสีที่ประชาชนได้รับ 
๙.๔  ปริมาณรังสีที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 
๙.๕  ปริมาณของสารอันตรายประเภทอ่ืน 
๙.๖  สภาวะและขีดจ ากัดของการด าเนินการ ระบุสภาวะและขีดจ ากัดของการด าเนินการก่อน

การเลิกด าเนินการและการประเมินว่าขีดจ ากัดที่ยังคงใช้อยู่ในระหว่างการเลิกด าเนินการมี
ความเหมาะสม อธิบายหากมีการเปลี่ยนเกณฑ์ที่ใช้ 

๙.๗  อันตรายจากกิจกรรมการเลิกด าเนินการทั่วไป ระบุและวิเคราะห์อันตรายทั้งทางรังสีและ
ด้านอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการเลิกด าเนินการ โดยระบุเหตุการณ์ภายนอก 
(external event) ในส่วนที่ระบุได้ มีการประเมินปริมาณรังสีจากต้นก าเนิดรังสีต่าง ๆ และ
เหตุการณ์ที่อาจท าให้กัมมันตภาพรังสีสูงกว่าที่คาดไว้ ระบุและประเมินอันตรายอ่ืนที่อาจ
เกิดข้ึนจากการรื้อถอนอาคาร 

๙.๘  อันตรายจากอุบัติเหตุ วิเคราะห์เหตุการณ์ผิดปกติ (abnormal events and incidents) 
โดยระบุวิธีการและสมมุติฐานที่ใช้ประเมินเหตุผิดปกตินั้น ประมาณค่าความน่าจะเป็นใน
การเกิดเหตุการณ์และผลกระทบของเหตุการณ์ทั้งหมด แยกประเภทผลกระทบของ
เหตุการณ์ตามความรุนแรงและอธิบายวิธีการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของ
เหตุการณ์ ทั้งทางเทคนิคและการบริหารจัดการ เลือกบางเหตุการณ์มาวิเคราะห์อย่ าง
ละเอียดโดยให้เหตุผลในการเลือกและไม่เลือกเหตุการณ์นั้น ๆ 

๙.๙  การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อธิบายผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งจากกิจกรรมการเลิกด าเนินการปกติและจากเหตุการณ์ที่เลือกมาวิเคราะห์
โดยละเอียด และอธิบายวิธีการที่ใช้ค านวณปริมาณรังสีและแหล่งที่มาของข้อมูล 

๙.๑๐  มาตรการการป้องกันและบรรเทา ต้องระบุถึงโครงสร้าง ระบบ และส่วนประกอบ (SSC) ที่
จ าเป็นต่อความปลอดภัย วิธีการตรวจสอบ ทดสอบ และซ่อมบ ารุง SSC และแนวทางใน
การบรรเทาผลกระทบของอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 



๑๖ 
 

 
 

๙.๑๑  การประเมินความเสี่ยง วิธีการประเมินความเสี่ยงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม
การเลิกด าเนินการ วิธีการลดความเสี่ยง และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  
(cost-benefit analysis) 

๙.๑๒  เปรียบเทียบค่าความปลอดภัยที่ประเมินได้กับเกณฑ์ความปลอดภัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ค่ากัมมันตภาพรังสีที่ปลดปล่อยออกจากสถานประกอบการเทียบกับเกณฑ์ และความเสี่ยง
ทางรังสีของเจ้าหน้าที่เดินเครื่องและผู้ปฏิบัติงาน 
 

๑๐. การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
บทนี้อาจเหมือนกับหรือสรุปมาจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาคือ 

๑๐.๑  วัตถุประสงค์และขอบเขตของการเลิกด าเนินการ และอ้างถึงกฎระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  

๑๐.๒  ระบุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการเลิกด าเนินการ วิธี ชนิด
และปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสีและสารเคมีที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมจากแต่ละกิจกรรม 

๑๐.๓  อธิบายการเฝ้าระวังและตรวจติดตามปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม ระบุจ านวน ต าแหน่ง 
เครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าระวังทางรังสี และวิธีการเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างเพ่ือประเมินผล
กระทบทางรังสี วิธีการและขั้นตอนในการหาค่ารังสีพ้ืนหลังและปริมาณรังสีเบื้องต้น  
(baseline) 

๑๐.๔  ชนิดของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเลิกด าเนินการ แผนที่หรือ
แผนภาพที่แสดงให้เห็นจุดที่ปล่อยนิวไคลด์กัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม วิธีการเก็บและ
วิเคราะห์ตัวอย่าง และวิธีการเก็บบันทึกและรายงานข้อมูลของการเฝ้าระวังทางรังสี 

๑๐.๕  การควบคุมให้การปลดปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วิธีการ
ตรวจสอบการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม การควบคุมระบบน้ าทิ้ง และการวิธีการประมาณ
ค่าปริมาณรังสีที่คาดว่าประชาชนจะได้รับ 

 
๑๑. แผนงานด้านความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากรังสี 

๑๑.๑  แผนการป้องกันอันตรายจากรังสี ระบุวิธีการเก็บตัวอย่างในอากาศในบริเวณสถานที่
ปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมการได้รับวัสดุกัมมันตรังสีเข้าสู่ทางเดินหายใจ การป้องกันระบบ
ทางเดินหายใจ การวัดระดับรังสีภายนอกและภายในร่างกาย การควบคุมการเปื้อนทาง
รังสี และอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันอันตรายจากรังสี 

๑๑.๒  ในกรณีที่เก็บเชื้อเพลิงหรือเชื้อเพลิงใช้แล้วไว้ ระบุวิธีการป้องกันไม่ให้เชื้อเพลิงเกิดสภาวะ
วิกฤติ 

๑๑.๓  แผนการควบคุมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากป้องกันอันตรายจากรังสี 
เช่น ระบบเครื่องยกและขนย้าย การเดินระบบไฟฟ้า การปฏิบัติงานในที่สูง ความ
ปลอดภัยในการก่อสร้าง การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์  
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในความดันอากาศสูง และความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานกับเลเซอร์ โดยให้รวมถึงมาตรการการป้องกันอันตราย อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกัน
อันตราย การเตือนภัย การสื่อสารเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง 



๑๗ 
 

 
 

๑๑.๔  วิธีการตรวจสอบและทบทวนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับรังสีและไม่
เกี่ยวข้อง การเก็บบันทึกผลการตรวจสอบและการด าเนินการใด ๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

๑๑.๕  การเก็บบันทึกประวัติการรับรังสี ระยะเวลาในการเก็บ หน่วยงานที่รับผิดชอบการเก็บ
ประวัติ และสถานที่เก็บ 

๑๑.๖  ปริมาณรังสีที่คาดว่าผู้ปฏิบัติงานแต่ละบุคคลจะได้รับจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
๑๑.๗  เกณฑ์ก าหนดระดับรังสีในการปล่อยผ่าน (clearance) ของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และ

สิ่งก่อสร้าง และเกณฑ์ก าหนดระดับรังสีของสถานที่ตั้งการเลิกด าเนินการเสร็จสิ้น วิธีการ
ที่ใช้ตรวจสอบว่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ อยู่ภายใต้เกณฑ์ และ
สามารถพ้นจากการควบคุมได้ 
 

๑๒. แผนงานด้านระบบการบริหารจัดการ  
ผู้ขอรับใบอนุญาตเลิกด าเนินการจ าเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการ โดยอาจมีเอกสาร

แยกต่างหาก และสรุปเนื้อหาหลักมาในแผนการเลิกด าเนินการ ในเอกสารด้านระบบการบริหาร
จัดการควรครอบคลุมถึงโครงสร้างองค์กร การด าเนินการควบคุมคุณภาพ การควบคุมการออกแบบ 
การควบคุมระบบเอกสาร การควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้วัดและทดสอบ การเก็บบันทึก การตรวจสอบและ
ตรวจติดตาม การตรวจสอบ วิธีการปรับเทียบ วิธีการด าเนินการกรณีไม่เป็นตามขั้นตอน วิธีการ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลง บันทึก และทดสอบ 

 
๑๓. แผนฉุกเฉิน   

ให้สรุปแผนฉุกเฉินซึ่งอาจเป็นแผนที่ใช้ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ก่อนการเลิก
ด าเนินการ โดยในแผนฉุกเฉินต้องระบุหน่วยงานและความรับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนและแนว
ทางการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บบันทึกถึงเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดข้ึน 

 
๑๔. การป้องกันทางกายภาพและการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์  

อธิบายถึงวิธีการป้องกันทางกายภาพระหว่างช่วงการเปลี่ยนผ่านและสิ่งที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เมื่อเริ่มกิจกรรมการเลิกด าเนินการ แผนการป้องกันทางกายภาพโดยละเอียดต้องเก็บเป็นเอกสารแยก
ต่างหากเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย แต่ในแผนการเลิกด าเนินการต้องกล่าวถึงองค์กรและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ มาตรการที่ใช้เพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมาตรการในการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่
ขยายวัสดุนิวเคลียร์ รวมถึงบัญชีรายการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน 

 
๑๕. แผนการส ารวจรังสีขั้นสุดท้าย  

เมื่อกิจกรรมการรื้อถอนและขจัดการเปื้อนทางรังสีเสร็จสมบูรณ์แล้ว จ าเป็นต้องมีการส ารวจ
นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่หลงเหลืออยู่ ณ บริเวณที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณรังสีไม่
เกินเกณฑ์ก าหนดและบรรลุวัตถุประสงค์การเลิกด าเนินการ 
 

 



๑๘ 
 

 
 

 


