
 
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการกากกัมมันตรังสีโดยผู้ก่อให้เกิดกาก

กัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสีที่ส่งให้หน่วยงานของรัฐจัดการ  พ.ศ. … 
   

 

หลักการ 

ผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีมีหน้าที่หลักในการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ เกิดจากการ
ด าเนินการของตนเอง เริ่มตั้งแต่การวางแผนการด าเนินการเพ่ือให้เกิดกากกัมมันตรังสีให้น้อยที่สุด เมื่อมีกาก
กัมมันตรังสีเกิดขึ้นผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีต้องด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ วิธีการจัดการจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของกากกัมมันตรังสี ซึ่งผู้ก่อให้เกิดกาก
กัมมันตรังสีสามารถจัดการได้ด้วยตนเองหรือให้ผู้อ่ืนจัดการให้แทน 

 
เหตุผล 

โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๘ (๑๔) และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการจัดการกากกัมมันตรังสีโดยผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีและการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ต้องส่ง
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 
 

 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการกากกัมมันตรังสีโดยผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสี  
และกากกัมมันตรังสีที่ส่งให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ 

พ.ศ. …. 
   

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๘ (๑๔) และมาตรา ๗๙ 

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

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“การจัดการกากกัมมันตรังสี” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องใน

การรวบรวม การคัดแยก การจ าแนก การจัดเก็บ การบ าบัด การปรับสภาพ การขจัดกากกัมมันตรังสี และให้
รวมถึงการขนส่งกากกัมมันตรังสี  

“การขจัดกากกัมมันตรังสี” หมายความว่า การจัดเก็บกากกัมมันตรังสีในสถานที่หรือที่ตั้งใด
ที่ตั้งหนึ่ง โดยจะไม่มีการน ากากกัมมันตรังสีมาด าเนินการอ่ืนใดอีก 

“ปริมาณกัมมันตภาพ” หมายความว่า ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพ ค่ากัมมันตภาพจ าเพาะ 
หรือค่ากัมมันตภาพรวม 
  “เกณฑ์ปลอดภัย” หมายความว่า ปริมาณกัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุที่ประกอบ
หรือปนเปื้อนนิวไคลด์กัมมันตรังสี หรือวัสดุอ่ืนใดที่สามารถปลดออกจากการก ากับดูแลหรือปล่อยทิ้งออกสู่
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

  “การปนเปื้อนทางรังสี” หมายความว่า การมีอยู่ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในเนื้อวัสดุที่เป็น
ของ ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ หรือในร่างกายของมนุษย์ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ ทั้งนี้
รวมถึงการเปรอะเปื้อนทางรังสีด้วย 

  “การเปรอะเปื้อนทางรังสี” หมายความว่า การมีอยู่ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพ้ืนผิวของ
วัสดุ หรือบนร่างกายของมนุษย์ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ 

“ค่าครึ่งชีวิต” หมายความว่า ระยะเวลาที่นิวไคลด์กัมมันตรังสีลดปริมาณกัมมันตภาพลง
ครึ่งหนึ่งด้วยกระบวนการสลายตัว 
  “วัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก” หมายความว่า วัสดุกัมมันตรังสีซึ่งปิดผนึกอย่างถาวรใน
ปลอกหุ้มหรือถูกผนึกไว้อย่างแน่นหนา  

“เกณฑ์การรับกากกัมมันตรังสี” หมายความว่า ข้อก าหนดในการรับกากกัมมันตรังสีของผู้
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เพ่ือให้สามารถรับกากกัมมันตรังสีไว้ด าเนินการจัดการได้ 
 

ข้อ 2 กากกัมมันตรังสีสามารถจ าแนกประเภทตามปริมาณกัมมันตภาพและค่าครึ่งชีวิต 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังต่อไปนี้ 



๑ 

 

 
 

(๑) กากกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้นมาก (very short lived waste : VSLW) คือ กาก
กัมมันตรังสีที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตไม่เกินหนึ่งร้อยวัน และมีปริมาณกัมมันตภาพสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยเกณฑ์ปลอดภัย 

(๒) กากกัมมันตรังสีที่มีระดับกัมมันตภาพต่ ามาก (very low level waste : VLLW) คือ 
กากกัมมันตรังสีที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตเกินกว่าหนึ่งร้อยวันและมีปริมาณ 
กัมมันตภาพไม่เกินกว่าสองเท่าของเกณฑ์ท่ีก าหนดส าหรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีนั้นในประกาศคณะกรรมการว่า
ด้วยเกณฑ์ปลอดภัย 

(๓) กากกัมมันตรังสีที่มีระดับกัมมันตภาพต่ า (low level waste : LLW) คือ กาก
กัมมันตรังสีที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตเกินกว่าหนึ่งร้อยวันแต่ไม่เกินสามสิบปี และมี
ปริมาณกัมมันตภาพเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดของกากกัมมันตรังสีในข้อ ๒ (๒) ตามประกาศคณะกรรมการว่า
ด้วยเกณฑ์ปลอดภัย ในกรณีกากกัมมันตรังสีที่ให้รังสีแอลฟา ปริมาณกัมมันตภาพเฉลี่ยต้องไม่เกิน ๔๐๐ เบ็ก
เคอเรลต่อกรัมและไม่เกิน ๔๐๐๐ เบ็กเคอเรลส าหรับแต่ละหีบห่อ 

(๔) กากกัมมันตรังสีที่มรีะดับกัมมันตภาพปานกลาง (intermediate level waste : ILW) 
คือ กากกัมมันตรังสีที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตเกินกว่าสามสิบปี และมีปริมาณ 
กัมมันตภาพเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยเกณฑ์ปลอดภัย และอาจให้ความร้อนได้
ไม่เกินกว่า ๒ กิโลวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตร  ในกรณีที่เป็นกากกัมมันตรังสีที่ให้รังสีแอลฟา ปริมาณกัมมันตภาพ
เฉลี่ยต้องมากกว่า ๔๐๐ เบ็กเคอเรลต่อกรัมและมากกว่า ๔๐๐๐ เบ็กเคอเรลส าหรับแต่ละหีบห่อ 

(๕) กากกัมมันตรังสีที่มีระดับกัมมันตภาพสูง (high level waste : HLW)  คือ กาก
กัมมันตรังสีที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีปริมาณกัมมันตภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยเกณฑ์ปลอดภัย  เพียงพอที่จะท าให้เกิดความร้อนเกินกว่า ๒ กิโลวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตร  

 
ข้อ ๓ ผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีมีหน้าที่ต้องควบคุมและวางแผนการด าเนินการให้เกิดกาก

กัมมันตรังสีให้น้อยที่สุด 
 กรณีที่ไม่ประสงค์จะใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีในลักษณะเดิมอีกต่อไป ให้พิจารณาวิธีการใช้
วัสดุกัมมันตรังสี โดยการน ากลับไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนหรือโอนให้ผู้อ่ืนไปใช้ประโยชน์  ทั้งนี้หลักเกณฑ์ให้
เป็นไปตามท่ีส านักงานประกาศก าหนด 

 
ข้อ ๔ ผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รวบรวม คัดแยก จ าแนก และจัดเก็บกากกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามแผนจัดการกาก

กัมมันตรังสี หรือตามเกณฑ์การรับกากกัมมันตรังสี 
(๒) จัดท าบัญชีกากกัมมันตรังสี  พร้อมทั้ งบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของนิวไคลด์

กัมมันตรังสี ปริมาณกัมมันตภาพ ปริมาณ วันที่เก็บรวบรวมกากกัมมันตรังสี ลักษณะทางกายภาพและทางเคมี 
สถานทีแ่ละลักษณะจัดเก็บกากกัมมันตรังสี 

(๓) ติดป้ายเตือนพร้อมสัญลักษณ์รังสีและข้อมูลที่ส าคัญลงบนภาชนะหรือหีบห่อบรรจุกาก
กัมมันตรังสีให้เห็นชัดเจน 

 
ข้อ ๕  ให้ผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีตามประเภทของ

กากกัมมันตรังสีที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 



๒ 

 

 
 

(1) กากกัมมันตรังสีตามข้อ ๒ (๑) ให้ด าเนินการจัดเก็บกากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่ที่
เหมาะสม เพ่ือรอการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสีจนกระทั่งปริมาณกัมมันตภาพอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยเกณฑ์ปลอดภัย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจัดเก็บต้องไม่น้อยกว่าสิบเท่า
ของค่าครึ่งชีวิตของนิวไคลด์กัมมันตรังสีดังกล่าว ทั้งนี้ ให้แจ้งส านักงานเพ่ือปลดออกจากการควบคุม 

(2) กากกัมมันตรังสีตามข้อ ๒ (๒) ที่เกิดจากวัสดุที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (naturally occurring radioactive material : NORM) และน ามาใช้ประโยชน์ในทาง
อุตสาหกรรมหรือเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม ให้ด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีได้โดยวิธีการขจัดกาก
กัมมันตรังสีตามระเบียบที่ส านักงานประกาศก าหนด 

(3) กากกัมมันตรังสีนอกจาก (๑) และ (๒) ต้องด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีโดย
น าส่งให้ผู้รับบริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการเท่านั้น 

(4) กากกัมมันตรังสีประเภทใดก็ตาม ชนิดไม่ปิดผนึกที่มีลักษณะเป็นของเหลวก๊าซ ไอ 
หรือฝุ่น ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและปริมาณในการปล่อยทิ้งกาก
กัมมันตรังสี หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการจัดการ กากกัมมันตรังสีได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ก่อให้เกิดกาก
กัมมันตรังสีด าเนินการส่งให้ผู้รับบริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ ได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการเป็น
ผู้ด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีแทน 

 
ข้อ ๖ วัสดุที่มีการเปรอะเปื้อนของวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์และมีปริมาณ 

กัมมันตภาพมากกว่าเกณฑ์ปลอดภัยที่คณะกรรมการก าหนด ต้องด าเนินการช าระล้างวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการ
เปรอะเปื้อนทางรังสีก่อนที่จะน าวัสดุดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ 

หากไม่สามารถด าเนินการช าระล้างการเปรอะเปื้อนทางรังสีได้ตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการ
จัดการกากกัมมันตรังสีตามวิธีการจัดการในข้อ ๕ 

ทั้งนี้ วิธีการช าระล้างการเปรอะเปื้อนทางรังสีต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
ข้อ ๗ การขจัดกากกัมมันตรังสีตามข้อ ๒ (๔) (๕) หรือ (๖) ต้องส่งให้หน่วยงานของรัฐ

จัดการเท่านั้น 
 
ข้อ ๘ เมื่อประสงค์จะยกเลิกกิจกรรมที่มีการใช้วัสดุกัมมันตรังสีให้ด าเนินการจัดการวัสดุ

กัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสีทั้งหมดให้พ้นจากการครอบครอง และให้ด าเนินการตรวจพิสูจน์โดยการวัด
ระดับรังสีและตรวจสอบการเปรอะเปื้อนทางรังสีบนพ้ืนผิวและอุปกรณ์ต่างๆว่าอยู่ในระดับปกติตามธรรมชาติ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าในพ้ืนที่มคีวามปลอดภัย  

 กรณีพบการเปรอะเปื้อนทางรังสีหรือมีกากกัมมันตรังสีเกิดขึ้นให้ด าเนินการตามวิธีการ
จัดการในข้อ ๕ หรือข้อ ๖ 

 
ข้อ ๙ ในขั้นตอนการจัดเก็บกากกัมมันตรังสี ระหว่างด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี ผู้

ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสี ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยทางรังสีและกฎกระทรวงว่าด้วย
ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี 

 



๓ 

 

 
 

ข้อ ๑๐ หากมีการขนส่งกากกัมมันตรังสี ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในการ
ขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

 
ข้อ ๑๑ เมื่อด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีตามที่ก าหนดในข้อ ๕ เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้

ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีแจ้งผลการจัดการกากกัมมันตรังสีให้ส านักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
จัดการกากกัมมันตรังสีเรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ แบบการแจ้งการจัดการกากกัมมันตรังสี เป็นไปตามท่ีก าหนดแนบท้ายกฎกระทรวงนี้  
 
ข้อ ๑๒ ก่อนด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีให้ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง

หรือใช้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึกที่เลิกใช้งานแล้ว ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) แจ้งเหตุการเลิกใช้ พร้อมแสดงวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสีภายในสามสิบวันนับจาก

วันที่วัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวไม่อาจใช้งานได้ตามสภาพอีกต่อไปหรือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
(๒) ห้ามมิให้ดัดแปลงหรือแก้ไขอุปกรณ์หรือต้นก าเนิดรังสีในแบบที่จะน าไปสู่การเกิด

อันตรายทางรังสีหรือท าให้เกิดการฟุ้งกระจาย 
(๓) กรณีสามารถส่งคืนบริษัทผู้ผลิตได้ ให้ผู้มีไว้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิด

ผนึกประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี ด าเนินการส่งคืนวัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึกเมื่อไม่อาจใช้งานได้
ตามสภาพอีกต่อไปหรือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วที่สุดทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แจ้งเหตุตาม (๑)  

(๔) กรณีมีสัญญาส่งคืนบริษัทผู้ผลิตแต่ไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ผู้มีไว้ครอบครองหรือใช้วัสดุ
กัมมันตรังสีชนิดปิดผนึกประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒แสดงเหตุจ าเป็นต่อส านักงานพร้อมแผนด าเนินการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบว่าไม่สามารถส่งคืนได้ 

(๕) กรณีไม่สามารถด าเนินการส่งคืนบริษัทผู้ผลิตได้ ให้ผู้มีไว้ครอบครองหรือใช้วัสดุ
กัมมันตรังสีชนิดปิดผนึกประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ให้ด าเนินการจัดการเช่นเดียวกับการจัดการกาก
กัมมันตรังสีตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 
 
 
  ให้ไว้ ณ วันที่ 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 



แบบ ปส. ... 
 

 
 

แบบการแจ้งการจัดการกากกัมมันตรังสี 
 

ข้อมูลผู้รายงาน 
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
ชื่อ  นามสกุล  ชื่อหน่วยงาน  
ชื่อสถานที่ท าการ  เลขที่   หมู่ที่  
ตรอก/ซอย  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์      โทรศัพท์  
ใบอนุญาตไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี เลขที่  ตั้งแต่วันที ่ ถึงวันที่  
ข้อมูลผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี 
ชื่อ  นามสกุล  ต าแหน่ง  โทรศัพท์  
เอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน 
ส าเนาใบอนุญาต 
เอกสารยืนยันการรับกากกัมมันตรังสีโดยผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
ใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสี 
ข้อมูลการปลดกากกัมมันตรังสีออกจากการก ากับดูแลหรือการปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม 
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปส. ... 
 

 
 

ขอรายงานการด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ส าหรับกากกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก 

ล าดับ อ้างอิงจากใบอนุญาต ธาตุ-เลขมวล ปริมาณกัมมันตภาพ ณ วันที่ จ านวน วิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี หมายเหตุ 
        
        
        
        
        
        

ส าหรับกากกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก 
ล าดับ ชนิดของกากกมัมันตรังส ี ธาตุ-เลขมวล ปริมาณกัมมันตภาพ ณ วันที่ จ านวน วิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        

  

 ลงชื่อ   ................................................. 
 (...............................................) 
 ต าแหน่ง.................................................... 
 ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี 

 

 ลงชื่อ    ................................................ 
 (...............................................) 
 ต าแหน่ง................................................... 
 ผู้รับอนุญาต 



แบบ ปส. ... 
 

 
 

จัดท าและเผยแพร่โดย 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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