
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การ

ออกใบแทนใบอนุญาตให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
พ.ศ. .... 

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

 
หลักการ 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

 
เหตุผล 

 
โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๙)-(๑๒) มาตรา ๑๓ (๒) และมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ

พลังงานทางนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 

 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาตให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

พ.ศ.... 
 

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

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๙)-(๑๒) มาตรา ๑๓ (๒) และมาตรา ๘๐ 

แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

  
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การจัดการกากกัมมันตรังสี” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการทุกขั้นตอนซึ่งเกี่ยวข้องในการ

รวบรวม การคัดแยก การจ าแนก การจัดเก็บ การบ าบัด การแปรสภาพ การทิ้งและการขจัดกากกัมมันตรังสี 
และให้หมายความรวมถึงการขนส่งกากกัมมันตรังสีด้วย 



“การด าเนินการก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสี” (predisposal) หมายความว่า บรรดาขั้นตอนการ
จัดการกากกัมมันตรังสีนับแต่ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีจนถึงขั้นตอนก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสี ได้แก่ การ
ปรับปรุงลักษณะของกากกัมมันตรังสี (processing) การจัดเก็บและการขนส่ง  

“การปรับปรุงลักษณะของกากกัมมันตรังสี” หมายความว่า การจัดการกากกัมมันตรังสีในขั้นตอน
ก่อนการบ าบัด (pretreatment) การบ าบัด (treatment)  และการปรับสภาพ (conditioning)) 

“การด าเนินการก่อนการบ าบัด” หมายความว่า การด าเนินการขั้นตอนต่างๆ ก่อนการบ าบัดและ
การปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เช่น การเก็บรวบรวม (collection/segregation) การลดขนาดกากกัมมันตรังสี 
( size reduction)  ก า ร ป รั บ ส ภ า พท า ง เ ค มี  ( chemical adjustment)  ก า ร ล ด ก า ร เ ป ร อ ะ เ ปื้ อ น 
(decontamination) การจัดเก็บ หรือการขนส่งเคลื่อนย้ายกากกัมมันตรังสีภายในบริเวณสถานจัดการกาก
กัมมันตรังสี (on-site transport) เพ่ือแยกของเสียที่มีกัมมันตภาพรังสีและไม่มีกัมมันตภาพรังสีออกจากกัน 
เพ่ือแยกของเสียที่สามารถน ากลับไปใช้งานได้ออกจากกากกัมมันตรังสีที่ต้องน าไปจัดการในขั้นตอนต่อไปหรือ
เพ่ือน าวัสดุกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ (recycling)  

 “การบ าบัด” หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพและลักษณะของกากกัมมันตรังสีเพ่ือให้อยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการกากกัมมันตรังสีและเพ่ือให้กากกัมมันตรังสีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การรับ
กากกัมมันตรังสี 

“การปรับสภาพ” หมายความว่า กระบวนการแปลงสภาพกากกัมมันตรังสีภายในภาชนะบรรจุกาก
กัมมันตรังสีให้อยู่ในรูปหรือสถานะที่เหมาะสมต่อการเคลื่อนย้าย การขนส่ง  การเก็บพัก หรือการทิ้งกาก
กัมมันตรังสีโดยถาวร 

“การจัดเก็บ” หมายความว่า การจัดเก็บกากกัมมันตรังสีในสถานที่หรือที่ตั้งใดที่ตั้งหนึ่งโดยจะมีการ
น ากากกัมมันตรังสีนั้นมาด าเนินการขั้นตอนอ่ืนที่เกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสีในอนาคตอีก เช่น การ
น ามาแปรสภาพ บรรจุหรือขจัด 

“การขจัด” หมายความว่า การจัดเก็บกากกัมมันตรังสีในสถานที่หรือที่ตั้งใดที่ตั้งหนึ่งโดยจะไม่มีการ
น ากากกัมมันตรังสีนั้นมาด าเนินการในขั้นตอนอ่ืนเกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสีอีก แต่ไม่หมายความ
รวมถึงการปล่อยหรือระบายทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม 

 “เกณฑ์ปลอดภัย” หมายความว่า ค่ากัมมันตภาพต่อปริมาณ หรือกัมมันตภาพรวมที่สามารถปล่อย
สู่สิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “เกณฑ์การรับกากกัมมันตรังสี” หมายความว่า ข้อก าหนดในการรับผลิตภัณฑ์กากกัมมันตรังสีใน
แต่ละขั้นตอนของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เพ่ือให้สามารถรับกากกัมมันตรังสีไว้จัดการ ตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการในการจัดการกากกัมมันตรังสี 

“ครึ่งชีวิต” หมายความว่า ระยะเวลาที่วัสดุกัมมันตรังสีลดกัมมันตภาพลงครึ่งหนึ่ง โดยกระบวนการ
สลายตัว 

“นิวไคลด์กัมมันตรังสี” หมายความว่า อะตอมที่มีนิวเคลียสไม่เสถียร มีการสลายเพ่ือลดระดับ
พลังงานโดยการปลดปล่อยรังสี เช่น แอลฟา บีตา แกมมา ออกมา 



“วัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ” (naturally occurring radioactive material (NORM)) 
หมายความว่า วัสดุที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และอาจมีนิวไคลด์กัมมันตรังสี
อ่ืนปนอยู่ในปริมาณที่ไม่มีนัยส าคัญโดยอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การสกัดแร่ และการผลิต
พลังงานและให้หมายความรวมถึง วัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งผ่ านการเพ่ิมสมรรถนะด้วย
เทคโนโลยี (technologically-enhanced naturally-occurring radioactive material (TENORM) 

 
ข้อ ๒ ผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการ

จัดการกากกัมมันตรังสี ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และใบอนุญาตด าเนินการ
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ตามล าดับ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 
ส่วนที่ ๑ 

คุณสมบัติของผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี  
ข้อ ๓ ผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(๒) มีศักยภาพทางเทคนิคและการเงินในลักษณะที่สามารถแสดงได้ว่าสามารถด าเนินกิจการ

ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีได้ รวมทั้งสามารถประกันได้ว่าสามารถหาวิธีด าเนินการเมื่อเกิดความเสียหาย
จากการให้บริการได้  

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
(๔) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วห้าปี

ก่อนวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
(๖) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษเนื่องจากกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ได้

พ้นโทษมาแล้วห้าปีก่อนวันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
  
ข้อ ๔ กรรมการและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 
(๒) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเนื่องจากกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับความผิดทางนิวเคลียร์และรังสี เว้นแต่ได้พ้นโทษ
มาแล้วห้าปีก่อนวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต 



(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๓) (๔) และ (๕) ของกฎกระทรวงข้อ ๓ 
 

ส่วนที่ ๒ 
การโอนใบอนุญาต 

ข้อ ๕ การโอนใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ใบอนุญาต
ก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้
กระท าได้เมื่อเป็นการโอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและได้รับอนุญาตจาก
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตตามวรรคก่อน ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ ส านักงาน โดย
รายละเอียดค าขอให้เป็นไปตามแบบทีเ่ลขาธิการก าหนด 

 
ข้อ ๖ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอแล้ว ให้ตรวจสอบค าขอเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้

ถูกต้องครบถ้วน 
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่

ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขออนุญาตด าเนินการแจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน 
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตามวรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

สั่งไม่รับค าขอโอนใบอนุญาต และแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อมส่งเอกสารหลักฐานค าขอคืนให้แก่ผู้ขออนุญาต 
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่

ยื่นหรือที่ยื่นเพ่ิมเติมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอค าขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อ
เลขาธิการเพ่ือพิจารณาอนุญาต  

ในกรณีที่เลขาธิการมีความเห็นว่าควรอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นของเลขาธิการไป
ยังคณะกรรมการ และหากได้รับความเห็นชอบ ให้ออกค าสั่งอนุญาตให้โอนใบอนุญาตและเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือ
ใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่เลขาธิการมีความเห็นไม่อนุญาต หรือเลขาธิการมีความเห็นอนุญาตแต่คณะกรรมการไม่
เห็นชอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาตทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุ
เหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งผลการพิจารณา และระยะเวลาส าหรับการ
อุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวให้ผู้ขออนุญาตทราบด้วย  
 

หมวด ๒ 
การขอใบอนุญาตใหใ้ช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานทีใ่ห้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

ส่วนที่ ๑ 
การยื่นขอรับใบอนุญาต 



ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะใช้สถานที่ใดเพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ให้ยื่นค าขอ
อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงาน 

แบบค าขออนุญาตให้เป็นไปตามท่ีเลขาธิการก าหนด 
 
ข้อ ๘ ในการยื่นค าขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยรายงาน

วิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยรายละเอียดของเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ลักษณะเฉพาะทางรังสี ทางเคมีและทางกายภาพซึ่งจะท าให้วัสดุกัมมันตรังสีเกิดการปนเปื้อน
หรือแพร่กระจายในบรรยากาศเนื่องจากการด าเนินการในภาวะปกติหรือจากการเกิดอุบัติเหตุ 

(๒) ผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอกต่อพ้ืนที่ตั้งสถานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี ทั้งในส่วนที่
เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ 

(๓) ลักษณะและความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี เช่น ข้อมูลทาง
ธรณีวิทยาทั่วไป การเกิดแผ่นดินไหว ข้อมูลลักษณะทางอุทกวิทยาของแหล่งน้ าบนผิวดิน ผลการประเมินหา
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ าท่วมจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และน้ าท่วมหรือคลื่นน้ าที่เกิดจากเขื่อนหรืออ่างเก็บ
น้ าขนาดใหญ่พังทลาย ตลอดจนแนวระบายน้ า 

(๔) รายงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยอย่างน้อยต้องระบุถึงผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ บริเวณที่ตั้ง
โครงการและพ้ืนที่โดยรอบ ผลกระทบต่อทรัพยากรที่มีชีวิตและระบบนิเวศน์ ผลกระทบต่ อคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์และผลกระทบต่อคุณค่าของคุณภาพชีวิต 

(๕) การกระจายตัวของประชากรบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ตั้งสถานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
(๕) เส้นทางการอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
(๖) การป้องกันและระงับอันตรายที่อาจเกิดข้ึนแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

 
ส่วนที่ ๒ 

การออกใบอนุญาตและอายุใบอนุญาต 
ข้อ ๙ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีแล้ว 

ให้ตรวจสอบค าขอเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน 
เพ่ือให้การพิจารณาเอกสารหลักฐานมีความถูกต้องและเกิดความมั่นใจ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี

อ านาจตรวจสอบพ้ืนที่และเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
หลักฐานก่อนเสนอค าขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อเลขาธิการ 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขออนุญาตด าเนินการแจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตามวรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งไม่รับค าขออนุญาต และแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อมส่งเอกสารหลักฐานค าขอคืนให้แก่ผู้ขออนุญาต 



ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่
ยื่นหรือที่ยื่นเพ่ิมเติมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอค าขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อ
เลขาธิการและคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

 
 
ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับค าขออนุญาตพร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาและความเห็นของพนักงาน

เจ้าหน้าที่แล้ว ให้เลขาธิการพิจารณาค าขอดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอเช่นว่านั้นและให้
คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับความเห็นจากเลขาธิการ  

ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรอนุญาต ให้ เลขาธิการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอ
อนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการก าหนดในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาต ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้ง
สิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งผลการพิจารณา และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวให้ผู้ขออนุญาต
ทราบด้วย 

 
ข้อ ๑๑ ในการออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เลขาธิการ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือความปลอดภัยทางรังสีให้
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

 
ข้อ ๑๒ ใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้มีอายุตามที่ก าหนด

ในใบอนุญาตแต่ต้องไม่เกินสิบปี และอาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินสิบปี 
 
ข้อ ๑๓ เมื่อเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถาน

ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นหรือสภาพพ้ืน
ที่ตั้งสถานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีเปลี่ยนแปลงไปอันอาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม ให้
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ตั้งที่ได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งให้สอดคล้องกับกรณีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจยื่นรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งได้ภายในระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการ และให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่น
รายงานดังกล่าวได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และหากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้ง
สถานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ยื่นรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามวรรคหนึ่งหรือภายในระยะเวลาที่มีการขยายออกไป ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 



ในกรณีที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณารายงานวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าพ้ืนที่ตั้งนั้นไม่เข้าเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้เป็นพ้ืนที่เพ่ือตั้ง
สถานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีอีกต่อไป ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีค าสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
 

ส่วนที่ ๓ 
การรับฟังความเห็นของประชาชน 

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้
ส านักงานจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ตั้ง เพ่ือประกอบการ
พิจารณาออกใบอนุญาต โดยให้น าหลักเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามควร 

 
ส่วนที่ ๔ 

การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ที่ประสงค์จะขอต่ออายุ

ใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานต่อเลขาธิการไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปีก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมด้วยรายงาน
วิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งที่ได้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 
ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่

ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการพิจารณาในขั้นตอนการขอใบอนุญาตประเภท
นั้น 

 
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงาน ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุค าว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของ
ใบอนุญาต 
 

หมวด ๓ 
การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

ส่วนที่ ๑ 



การยื่นขอรับใบอนุญาต 
ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ต้องขอรับใบอนุญาต

ก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโดยให้ยื่น
ค าขออนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงาน 

แบบค าขออนุญาตให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก าหนด 
 
ข้อ ๑๙ ในการยื่นขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอพร้อมด้วยใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือ

ตั้งสถานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี รายงานการประเมินความปลอดภัย (safety case) ของสถาน
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น และเอกสารหรือหลักฐานทางการเงิน 

เอกสารหรือหลักฐานทางการเงินตามวรรคหนึ่งนั้นจะต้องแสดงได้ว่าผู้ยื่นค าขอสามารถด าเนิน
กิจการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีได้รวมทั้งมีศักยภาพที่จะด าเนินการก่อสร้างสถานให้บริการดังกล่าวได้  
  

ส่วนที่ ๒ 
การออกใบอนุญาต 

ข้อ ๒๐ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสีแล้ว ให้ตรวจสอบค าขอเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน 

เพ่ือให้การพิจารณาเอกสารหลักฐานมีความถูกต้องและเกิดความมั่นใจ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจตรวจสอบพ้ืนที่และเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
หลักฐานก่อนเสนอค าขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อเลขาธิการ 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขออนุญาตด าเนินการแจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตามวรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งไม่รับค าขออนุญาต และแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อมส่งเอกสารหลักฐานค าขอคืนให้แก่ผู้ขออนุญาต 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่
ยื่นหรือที่ยื่นเพ่ิมเติมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอค าขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อ
เลขาธิการและคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

 
ข้อ ๒๑ เมื่อได้รับค าขออนุญาตพร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาและความเห็นของพนักงาน

เจ้าหน้าที่แล้ว ให้เลขาธิการพิจารณาค าขอดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอเช่นว่านั้นและให้
คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับความเห็นจากเลขาธิการ  

ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรอนุญาต ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอ
อนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการก าหนดในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาต ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้ง



สิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งผลการพิจารณา และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวให้ผู้ขออนุญาต
ทราบด้วย 

 
ข้อ ๒๒ ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้มีอายุตามที่ก าหนดในใบอนุญาต 

แต่ต้องไม่เกินสิบปี และอาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้เพียงครั้งเดียวเป็นระยะเวลาไม่เกินสิบปี 
 
ข้อ ๒๓ ในการออกใบอนุญาตคณะกรรมการจะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือความ

ปลอดภัยทางรังสีให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
 
ข้อ ๒๔ เมื่อเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออกใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการ

จัดการกากกัมมันตรังสีแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดข้ึนอันอาจมีผลกระทบต่อการ
วิเคราะห์ความปลอดภัยในรายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ฉบับเบื้องต้น ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสียื่นรายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับ
เบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยต้องวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นด้วย 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจยื่นรายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้นได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการและ
ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่นรายงานดังกล่าวได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปด
สิบวัน และหากผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ยื่นรายงานการประเมินความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง
หรือภายในระยะเวลาที่มีการขยายออกไป ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

ในกรณีที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประเมินความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้นตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่า การก่อสร้าง
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่อาจด าเนินการได้อีกต่อไป ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีค าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

 
ข้อ ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องรายงานความคืบหน้าใน

การก่อสร้างต่อเลขาธิการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น 

 



ข้อ ๒๖ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีด าเนินการก่อสร้าง
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างที่ปรากฏในรายงานการประเมินความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น 

ในกรณีที่มีการก่อสร้างโดยผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งระงับการกระท าดังกล่าว และหากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เห็นว่าการก่อสร้างที่ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาตนั้นยังคงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ความปลอดภัยที่ยอมรับได้
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจมีค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง
ตามวรรคหนึ่ง 

หากการก่อสร้างที่ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาตนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งระงับการกระท าดังกล่าว และให้ผู้รับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคารทั้งหมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ แตกต่างไปจากในรายงานการประเมินความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น ให้น าความในวรรคก่อนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 

ส่วนที่ ๓ 
รายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น 

ข้อ ๒๗ รายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับ
เบื้องต้นจะต้องก าหนดประเด็นเพ่ืออธิบายเหตุผลความจ าเป็นในการเลือกทางเลือกด าเนินการนั้นๆ พร้อมทั้ง
ข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนและอาจตั้งเพ่ือคัดค้านการด าเนินการด้วยทางเลือกดังกล่าวให้ชัดเจน โดยข้อมูลเหล่านั้น
ต้องสามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและน าเสนอได้อย่างชัดเจน 

ขอบเขตและรายละเอียดของรายงานการประเมินความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งต้องมีความเหมาะสม
และสัมพันธ์กับระดับความซับซ้อนของการด าเนินการและระดับความเสี่ยงภัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมและสถานที่
ด าเนินการและอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระส าคัญในประเด็นดังต่อไปนี้ 

(๑) การบรรยายสภาพที่ตั้ง การออกแบบ การด าเนินการ ระบบและขั้นตอนการด าเนินการในแต่ละ
ระยะด าเนินการ เช่น การด าเนินการก่อนบ าบัด การบ าบัด การปรับสภาพ การจัดเก็บ ขนส่ง ขจัด ได้อย่าง
ปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบอันเกินควรต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อม  

(๒) การพิจารณาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่จัดการกากกัมมันตรังสี  

(๓) การปิดและการเลิกด าเนินการที่ประสงค์จะด าเนินการซึ่งแสดงให้เห็นว่าการด าเนินการเหล่านี้
เป็นไปตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยอย่างไร  

(๔) ระดับของการคุ้มครองที่จะด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านความปลอดภัย 



(๕) ของเสียที่จะเกิดจากการด าเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอนและแผนจัดการของเสีย การด าเนินการ
ส าหรับบ าบัดของเสีย ขั้นตอนการควบคุมการปลดปล่อยและการระบาย  

 
ส่วนที่ ๔ 

การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๒๘ ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ประสงค์จะขอต่ออายุ

ใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปีก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
พร้อมด้วยรายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้นที่ได้
แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 
ข้อ ๒๙ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการ

จัดการกากกัมมันตรังสีให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการพิจารณาในขั้นตอนการขอใบอนุญาตประเภทนั้น 
 
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงาน ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุค าว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของ
ใบอนุญาต  
 

หมวด ๔ 
การขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี  

ส่วนที่ ๑ 
การทดสอบเดินเครื่องและการด าเนินการ 

ข้อ ๓๑  ในกรณีที่การก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีแล้วเสร็จ ก่อนที่จะขอรับ
ใบอนุญาตด าเนินกิจการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ให้ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีทดสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรในสถานที่ให้บริการที่ขออนุญาต โดยแจ้งวัน เวลา และ
ระยะเวลาการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เลขาธิการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการทดสอบดังกล่าว 

เมื่อการทดสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสีต้องจัดท ารายงานการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์เสนอเลขาธิการเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
ส่วนที่ ๒ 



การยื่นขอรับใบอนุญาต 
ข้อ ๓๒ ผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ประสงค์จะให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ต้องได้รับ

ใบอนุญาตให้ด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีจากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยให้ยื่น
ค าขออนุญาตด าเนินกิจการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงาน 

ในการยื่นขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอซึ่ง มีเอกสารแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและการด าเนินการในสถานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามข้อ ๓๔ พร้อม
ด้วยเอกสารหลักฐานทางการเงินตามข้อ ๑๙ ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และ
รายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี  

รายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามวรรคสองอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของรายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น และรายงานการทดสอบเดินเครื่องด้วย 

 
ข้อ ๓๓ ผู้ยื่นค าขออนุญาตให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการจัดการ

กากกัมมันตรังสีอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสีและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ 
เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีอาจเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีก็ได้ 

ผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีต้องแจ้งการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีตาม
ความในวรรคหนึ่งให้เลขาธิการทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

 
ข้อ ๓๔ เอกสารประกอบค าขออนุญาตด าเนินกิจกรรมและการด าเนินการตามข้อ ๓๒ วรรคสอง

อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้   
(๑) กิจกรรมที่ประสงค์จะด าเนินการในสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
(๒) ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 
(๓) ผู้รับผิดชอบด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 
(๔) การด าเนินการที่แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมตาม (๑) จะมีความมั่นคงปลอดภัย 
(๕) เกณฑ์การยอมรับกากกัมมันตรังสีของกิจกรรมที่จะมีการด าเนินการ 
(๖) การประเมินด้านความปลอดภัย (safety case) ในแต่ละกิจกรรมและในแต่ละช่วงด าเนินการ

ตั้งแต่เริ่มด าเนินการ ปิดการด าเนินการและเลิกด าเนินการ  
(๗) แผนด าเนินการเพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยทางรังสี  
(๘) แผนด าเนินการในเหตุฉุกเฉิน 

 
ส่วนที ่๓ 

การออกใบอนุญาต 



ข้อ ๓๕ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสีแล้ว ให้ตรวจสอบค าขอเอกสารและรายงานการทดสอบการเดินเครื่องหลักฐานประกอบค าขอให้
ถูกต้องครบถ้วน 

เพ่ือให้การพิจารณาเอกสารหลักฐานมีความถูกต้องและเกิดความมั่นใจ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจตรวจสอบพ้ืนที่และเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
หลักฐานก่อนเสนอค าขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อเลขาธิการ 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขออนุญาตด าเนินการแจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตามวรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งไม่รับค าขออนุญาต และแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อมส่งเอกสารหลักฐานค าขอคืนให้แก่ผู้ขออนุญาต 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่
ยื่นหรือที่ยื่นเพ่ิมเติมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอค าขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อ
เลขาธิการและคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

 
ข้อ ๓๖ เมื่อได้รับค าขออนุญาตพร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาและความเห็นของพนักงาน

เจ้าหน้าที่แล้ว ให้เลขาธิการพิจารณาค าขอดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอเช่นว่านั้นและให้
คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับความเห็นจากเลขาธิการ  

ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรอนุญาต ให้ เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขออนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการก าหนดในกรณีท่ีคณะกรรมการ
มีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ทั้งนี้ ให้
ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งผลการพิจารณา และระยะเวลาส าหรับการ
อุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวให้ผู้ขออนุญาตทราบด้วย 

 
ข้อ ๓๗ ใบอนุญาตด าเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้มีอายุตามที่ก าหนดใน

ใบอนุญาต แต่ต้องไม่เกินหกสิบปี และอาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้ครั้งละยี่สิบปี แต่รวมแล้วต้องมีระยะเวลา
ด าเนินการไม่เกินแปดสิบปี  

 
ข้อ ๓๘ ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีมีหน้าที่ทบทวนและ

ปรับปรุงรายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามระยะเวลาที่
เลขาธิการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษาหรือเมื่อเลขาธิการเห็นว่ามีเหตุท าให้รายงานการประเมินความ
ปลอดภัยไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินการอย่างมีนัยส าคัญในแต่
ละสถานที่ด าเนินการ 



ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจยื่นรายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการ และให้เลขาธิการ
มีอ านาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่นรายงานดังกล่าวได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันและหาก
ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ยื่นรายงานการประเมินความปลอดภัย
ของสถานทีใ่ห้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งหรือภายในระยะเวลาที่มี
การขยายออกไป ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตด าเนินการสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

ในกรณีที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประเมินความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่า การด าเนินการสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต่อไป จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีใหม่ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขรายงานการ
ประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีนั้น 

หากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไม่เห็นชอบกับรายงานการประเมินความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามวรรคหนึ่งหรือที่แก้ไขตามวรรคสาม หรือผู้รับ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขรายงานการประเมินความปลอดภัยตามวรรคสอง ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสั่งพักใช้ใบอนุญาตด าเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีจนกว่าผู้รับใบอนุญาต
แก้ไขรายงานการประเมินความปลอดภัยและได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินความปลอดภัยที่แก้ไข
แล้วดังกล่าว 
 

ส่วนที่ ๔ 
เงื่อนไขด าเนินการ 

ข้อ ๓๙ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการตามเงื่อนไขการออกแบบ การก่อสร้าง 
และการด าเนินการรวมทั้งเงื่อนไขในใบอนุญาตตามที่ก าหนดในหมวดนี้  

 
ข้อ ๔๐ บรรดาการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดการกากกัมมันตรังสีจะต้องเป็นไปตามแผนการและ

ขั้นตอนที่มีการก าหนดไว้และผ่านความเห็นชอบจากเลขาธิการ  
 
ข้อ ๔๑ ในขั้นตอนการด าเนินการจัดเก็บกากผู้รับใบอนุญาตจะต้องค านึงถึงข้อจ ากัดในการ

ด าเนินการที่มีการก าหนดไว้ในการประเมินความปลอดภัยโดยข้อจ ากัดด้านการด าเนินการและการจัดเก็บควร
พิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้  

(๑) ลักษณะเฉพาะของหีบห่อบรรจุ (กล่องบรรจุ ความเข้มข้นของนิวไคลด์รังสี ลักษณะเฉพาะของ
ภาชนะบรรจุ) จะต้องมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การรับกากกัมมันตรังสี  

(๒) ข้อจ ากัดด้านความเข้มข้นของกากกัมมันตรังสีที่เป็นของเหลว เช่น การพิจารณาว่าอาจเกิดการ
ตกตะกอนหรือไม่  



(๓) อุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือการทดสอบตามระยะเวลา เช่น ระบบการส ารองการท างานในภาวะฉุกเฉินที่
สามารถจะใช้ในเหตุฉุกเฉิน  

(๔) ระดับการแผ่รังสีและการเปรอะเปื้อนทางรังสีบนพ้ืนผิวภาชนะบรรจุกากกัมมันตรังสี 
(๕) ขีดจ ากัดของการรองรับกากกัมมันตรังสีในสถานทีจ่ัดเก็บ   
 
ข้อ ๔๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องระมัดระวังมิให้บุคคลที่ท างานในบริเวณรังสีได้รับรังสีเกินปริมาณที่

ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปริมาณรังสียังผล (effective dose) ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วงห้าปีติดต่อกัน ทั้งนี้ ใน

แต่ละปีจะรับรังสีได้ไม่เกิน ๕๐ มิลลิซีเวิร์ต และตลอดในช่วงห้าปีติดต่อกันนั้นจะต้องได้รับรังสีไม่เกิน ๑๐๐ 
มิลลิซีเวิร์ต 

(๒) ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) ๑๕๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ส าหรับเลนซ์ของดวงตา 
(๓) ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) ๕๐๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนังมือ และ

เท้า 
 
ข้อ ๔๓  ผู้รับใบอนุญาตต้องระมัดระวังมิให้หญิงมีครรภ์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี ได้รับรังสีตลอด

ระยะเวลาที่ตั้งครรภ์เกิน ๑ มิลลิซีเวิร์ต และต้องเฉลี่ยไม่เกิน ๐.๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อเดือน 
 
ข้อ ๔๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องระมัดระวังมิให้ประชาชนทั่วไป ได้รับรังสีเกินปริมาณที่ก าหนด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปริมาณรังสียังผล (effective dose) ๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
(๒) ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) ๑๕ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ส าหรับเลนซ์ของดวงตา 
(๓) ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) ๕๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง 
 
ข้อ ๔๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่ให้บุคคลที่มีอายุต่ ากว่าสิบหกปีเข้าไปในบริเวณรังสีหรือปฏิบัติงานใด 

ๆ ที่เก่ียวกับรังสีและต้องไม่ให้บุคคลที่มีอายุตั้งแต่สิบหกปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควบคุม เว้นแต่
เป็นการฝึกอบรมซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้รับผิดชอบด าเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับรังสี 

 
ข้อ ๔๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องตรวจวัดระดับกัมมันตรังสีในสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

ระดับการเปรอะเปื้อนทางรังสีบนพ้ืนผิววัสดุ ปริมาณกัมมันตภาพรังสีในน้ าทิ้ง 
 
ข้อ ๔๗ ผู้รับใบอนุญาตต้องติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสีพร้อมข้อความหรือค าเตือนภัยที่

เหมาะสมและเห็นได้ชัดเจนที่จุดทางเข้าบริเวณรังสี พ้ืนที่ควบคุม บริเวณท่ีมีกากกัมมันตรังสี และต าแหน่งอื่นที่
เหมาะสม และต้องมีระบบเตือนภัย รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน ณ จุดที่เป็นทางเข้า และต าแหน่งอ่ืนที่
เหมาะสมภายในพ้ืนที่ควบคุม 



เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
 
ข้อ ๔๘ ผู้รับใบอนุญาตต้องท ารายงานแสดงปริมาณของกากกัมมันตรังสีที่มีไว้ในครอบครองโดยยื่น

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้เข้าครอบครองกากกัมมันตรังสีนั้น ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องท ารายงานแสดงปริมาณของกากกัมมันตรังสีที่มีไว้ในครอบครองต่อคณะกรรมการว่าได้เพ่ิมขึ้น
หรือลดลงเท่าใด รวมทั้งเหตุแห่งการเพ่ิมขึ้นและการลดลงนั้นด้วย โดยยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงาน 
ตามระยะเวลาทีเ่ลขาธิการก าหนด  

แบบรายงานให้เป็นไปตามแบบทีเ่ลขาธิการก าหนด  
 
ข้อ ๔๙  ในกรณีที่กากกัมมันตรังสีที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับใบอนุญาตเกิดการรั่วไหลออก

จากภาชนะที่กักเก็บหรืออุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพลันและผู้รับ
ใบอนุญาตต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากการรั่วไหลที่ได้แจ้งไว้และที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
และให้ผู้รับใบอนุญาตจัดท ารายงานตามแบบที่เลขาธิการก าหนดยื่นต่อส านักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิด
การรัว่ไหล 

ในกรณีที่กากกัมมันตรังสีที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันทีตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด 

 
ข้อ ๕๐ ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสีต้องเก็บรักษากากกัมมันตรังสีไว้ ณ สถานที่ตามที่

ระบุไว้ในใบอนุญาต 
การย้ายกากกัมมันตรังสีไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่อ่ืนที่มิได้ระบุไว้ในใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบทีเ่ลขาธิการก าหนด 
 

ส่วนที่ ๕ 
การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 

ข้อ ๕๑ ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ที่ประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานไม่น้อย
กว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปีก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
ข้อ ๕๒ หลักเกณฑ์และข้ันตอนการพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกาก

กัมมันตรังสีให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการพิจารณาในขั้นตอนการขอใบอนุญาตประเภทนั้น 
 



ข้อ ๕๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงาน ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุค าว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของ
ใบอนุญาต 

 
ส่วนที่ ๖ 

การพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตและระงับการด าเนินการตามใบอนุญาตชั่วคราว 
ข้อ ๕๔ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือในกฎกระทรวงนี้ หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการหรือเลขาธิการที่
ก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ให้ เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต
นั้นปฏิบัติหรือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หากผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือไม่ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามค าสั่งของเลขาธิการตามวรรคหนึ่ง 
ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งพักใช้ใบอนุญาตจนกว่าจะปฏิบัติหรือปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง 

 
ข้อ ๕๕ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วและฝ่าฝืนค าสั่งของเลขาธิการที่สั่งการ

อีก ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได ้ 
 
ข้อ ๕๖ ในการออกค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เลขาธิการอาจก าหนดวิธีการด าเนินการ

เกี่ยวกับกากกัมมันตรังสีที่ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในความครอบครอง ในระหว่างที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือ
ภายหลังจากท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้ 

 
ข้อ ๕๗ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนที่หากปล่อยเนิ่นช้าอาจมีอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน หรือ

เพ่ือคุ้มครองอนามัยของบุคคล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งผู้รับใบอนุญาตระงับการด าเนินการตามใบอนุญาต
ชั่วคราว และรีบรายงานต่อเลขาธิการเพ่ือด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 

 
ข้อ ๕๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ใบอนุญาต

ก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
หมดอายุ ถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอน ให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการด าเนินการตามที่ก าหนดในใบอนุญาตนั้นๆ 
ทั้งหมดหรือแต่เฉพาะบางกิจกรรมชั่วคราวจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และใบอนุญาตด าเนินการ
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี แล้วแต่กรณี 



 
หมวด ๕ 

การขจัดกากกัมมันตรังสี 
ข้อ ๕๙ ผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีใดที่ประสงค์จะด าเนินการขจัดกากกัมมันตรังสี ให้เสนอ

แผนด าเนินการขจัดกากกัมมันตรังสีต่อเลขาธิการเพ่ือให้ความเห็นชอบ ซึ่งแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ด าเนินการตลอดระยะเวลาก าหนดพ้ืนที่ก่อสร้าง ก่อสร้าง ทดสอบการด าเนินการ ด าเนินการ ปิดการ
ด าเนินการและหลังจากปิดการด าเนินการ 

ผู้ขออนุญาตด าเนินการตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้น 
 

หมวด ๖ 
การยื่นค าขอเลิกด าเนินการและรายละเอียดของแผนการ 

ข้อ ๖๐ ก่อนเลิกการด าเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีหรือเลิกการด าเนินกิจกรรม
บางกิจกรรมจะต้องมีการจัดท าแผนเลิกด าเนินการซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมีรายละเอียดตามที่
เลขาธิการประกาศก าหนด 

การจัดท าแผนเลิกด าเนินการตามวรรคหนึ่งจะต้องค านึงถึงการปนเปื้อนทางรังสีที่ยังอยู่ในสถาน
จัดเก็บกากกัมมันตรังสี ปัจจัยทางเทคนิค ค่าใช้จ่าย การจัดการกากท่ีเกิดจากกิจกรรมการเลิกด าเนินการ  

 
ข้อ ๖๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ประสงค์จะเลิก

ด าเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีหรือเลิกการด าเนินกิจกรรมบางกิจกรรม ยื่นค าขอเลิก
ด าเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีพร้อมด้วยแผนการเลิกด าเนินการตามข้อ ๖๐ ต่อเลขาธิการ   

เพ่ือให้การพิจารณาเอกสารหลักฐานมีความถูกต้องและเกิดความมั่นใจ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจตรวจสอบพ้ืนที่และเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
หลักฐานก่อนเสนอค าขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อเลขาธิการ 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขออนุญาตด าเนินการแจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตามวรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งไม่รับค าขออนุญาต และแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อมส่งเอกสารหลักฐานค าขอคืนให้แก่ผู้ขออนุญาต 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่
ยื่นหรือที่ยื่นเพ่ิมเติมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอค าขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อ
เลขาธิการและคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

 



ข้อ ๖๒ เมื่อได้รับค าขออนุญาตพร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาและความเห็นของพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว ให้เลขาธิการพิจารณาค าขอดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอเช่นว่านั้นและให้
คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับความเห็นจากเลขาธิการ 

ในกรณีที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นชอบให้เลิกด าเนินการสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสีหรือเลิกการด าเนินกิจกรรมบางกิจกรรม ให้เลขาธิการออกค าสั่งอนุญาตเลิกด าเนินการ
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีหรือเลิกการด าเนินกิจกรรมบางกิจกรรมให้กับผู้ยื่นค าขอตามมาตรา 
๖๑ โดยระบุให้ยกเลิกใบอนุญาตด าเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีหรือเลิกการด าเนิน
กิจกรรมบางกิจกรรมไว้ในใบอนุญาตเลิกด าเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีด้วย 
 

หมวด ๗ 
การก าหนดหลักประกันทางการเงิน 

ข้อ ๖๓ ผู้ขออนุญาตด าเนินสถานจัดการกากกัมมันตรังสีมีหน้าทีย่ื่นหลักฐานทางเงินวางหลักประกัน
ตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานจัดการกากกัมมันตรังสี เพ่ือเป็นหลักประกันในการจัดการกาก
กัมมันตรังสี  

หลักประกันตามวรรคหนึ่งอาจอยู่ในรูปหลักฐานทางการเงินลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้  
(๑) เงินสดหรือเช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่าย 
(๒) พันธบัตรของรัฐบาลไทย 
(๓) สัญญาค้ าประกันของธนาคาร 
(๔) สแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ (invokable standby letter of credit) 
(๕) หลักประกันอ่ืนใดตามท่ีเลขาธิการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่วางหรือวางหลักประกันไม่ครบตามจ านวนและระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรค

หนึ่งให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนหลักประกันที่ต้องวางหรือวางขาดแล้วแต่กรณีนับแต่วันที่
ครบก าหนดส่ง และให้เลขาธิการเตือนให้มีการวางหลักประกัน และเงินเพ่ิมภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือเตือน และถ้ายังไม่มีการวางหลักประกันและเงินเพ่ิมให้ถูกต้อง เลขาธิการอาจมีค าสั่งให้เพิก
ถอนใบอนุญาตได ้

ในกรณีที่เลขาธิการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีแทนผู้รับใบอนุญาตให้
ใช้จ่ายจากหลักประกันตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่หลักประกันไม่เพียงพอ ผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส่วนที่ขาด และหากมีหลักประกันเหลือให้คืนแก่ผู้รับใบอนุญาต 

หลักประกันตามวรรคหนึ่ง ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี แต่ไม่พ้นจากความรับผิดตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

หมวด ๘  
การจัดการวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (NORM) 



ข้อ ๖๔ การด าเนินการเพ่ือขอรับใบอนุญาตจัดการวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
(NORM) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตในกฎกระทรวงนี้ 
แต่ให้ด าเนินการขอใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการ ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการ
จัดการ และใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวตามที่เลขาธิการประกาศก าหนด 

 
หมวด ๙ 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๖๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปตามเงื่อนไข

และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
 
ข้อ ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่จัดการกากกัมมันตรังสีอยู่ก่อนเวลาที่กฎกระทรวงฉบับ

นี้มีผลบังคับใช้ มีสิทธิยื่นขอใบอนุญาตด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตใช้สถานที่และก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีและได้รับยกเว้นไม่ต้องวางหลักประกัน
ตามข้อ ๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จัดท าและเผยแพร่โดย 
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