บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การ
ออกใบแทนใบอนุญาตให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
พ.ศ. ....
-------------------------------หลักการ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๙)-(๑๒) มาตรา ๑๓ (๒) และมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานทางนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลี ยร์เพื่อสั นติมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ร่าง
กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาตให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
พ.ศ....
----------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๙)-(๑๒) มาตรา ๑๓ (๒) และมาตรา ๘๐
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“การจัดการกากกัมมันตรังสี ” หมายความว่า กระบวนการดาเนินการทุกขั้นตอนซึ่งเกี่ยวข้องในการ
รวบรวม การคัดแยก การจาแนก การจัดเก็บ การบาบัด การแปรสภาพ การทิ้งและการขจัดกากกัมมันตรังสี
และให้หมายความรวมถึงการขนส่งกากกัมมันตรังสีด้วย

“การดาเนินการก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสี ” (predisposal) หมายความว่า บรรดาขั้นตอนการ
จัดการกากกัมมันตรังสีนับแต่ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีจนถึงขั้นตอนก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสี ได้แก่ การ
ปรับปรุงลักษณะของกากกัมมันตรังสี (processing) การจัดเก็บและการขนส่ง
“การปรับปรุงลักษณะของกากกัมมันตรังสี ” หมายความว่า การจัดการกากกัมมันตรั งสีในขั้นตอน
ก่อนการบาบัด (pretreatment) การบาบัด (treatment) และการปรับสภาพ (conditioning))
“การดาเนินการก่อนการบาบัด ” หมายความว่า การดาเนินการขั้นตอนต่างๆ ก่อนการบาบัดและ
การปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เช่น การเก็บรวบรวม (collection/segregation) การลดขนาดกากกัมมันตรังสี
( size reduction) ก า ร ป รั บ ส ภ า พ ท 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) เพื่อแยกของเสียที่มีกัมมันตภาพรังสีและไม่มี กัมมันตภาพรังสีออกจากกัน
เพื่อแยกของเสียที่สามารถนากลับไปใช้งานได้ออกจากกากกัมมันตรังสีที่ต้องนาไปจัดการในขั้นตอนต่อไปหรือ
เพื่อนาวัสดุกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ (recycling)
“การบาบัด” หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพและลักษณะของกากกัมมันตรังสีเพื่อให้อยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการกากกัมมันตรังสีและเพื่อให้กากกัมมันตรังสีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การรับ
กากกัมมันตรังสี
“การปรับสภาพ” หมายความว่า กระบวนการแปลงสภาพกากกัมมันตรังสีภายในภาชนะบรรจุกาก
กัมมันตรังสี ให้ อยู่ในรู ปหรื อสถานะที่เหมาะสมต่อการเคลื่ อนย้าย การขนส่ง การเก็บพัก หรือการทิ้ง กาก
กัมมันตรังสีโดยถาวร
“การจัดเก็บ” หมายความว่า การจัดเก็บกากกัมมันตรังสีในสถานที่หรือที่ตั้งใดที่ตั้งหนึ่งโดยจะมีการ
นากากกัมมันตรังสีนั้นมาดาเนินการขั้นตอนอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสีในอนาคตอีก เช่น การ
นามาแปรสภาพ บรรจุหรือขจัด
“การขจัด” หมายความว่า การจัดเก็บกากกัมมันตรังสีในสถานที่หรือที่ตั้งใดที่ตั้งหนึ่งโดยจะไม่มีการ
นากากกัมมันตรังสีนั้นมาดาเนินการในขั้นตอนอื่นเกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสีอีก แต่ไม่หมายความ
รวมถึงการปล่อยหรือระบายทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม
“เกณฑ์ปลอดภัย” หมายความว่า ค่ากัมมันตภาพต่อปริมาณ หรือกัมมันตภาพรวมที่สามารถปล่อย
สู่สิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“เกณฑ์การรับกากกัมมันตรังสี ” หมายความว่า ข้อกาหนดในการรับผลิตภัณฑ์กากกัมมันตรังสีใน
แต่ละขั้นตอนของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เพื่อให้สามารถรับกากกัมมันตรังสีไว้จัดการ ตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการในการจัดการกากกัมมันตรังสี
“ครึ่งชีวิต” หมายความว่า ระยะเวลาที่วัสดุกัมมันตรังสีลดกัมมันตภาพลงครึ่งหนึ่ง โดยกระบวนการ
สลายตัว
“นิวไคลด์กัมมัน ตรังสี ” หมายความว่า อะตอมที่มีนิวเคลี ยสไม่เสถียร มีการสลายเพื่อลดระดับ
พลังงานโดยการปลดปล่อยรังสี เช่น แอลฟา บีตา แกมมา ออกมา

“วัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ” (naturally occurring radioactive material (NORM))
หมายความว่า วัสดุที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และอาจมีนิวไคลด์กัมมันตรังสี
อื่นปนอยู่ในปริมาณที่ไม่มีนัยส าคัญโดยอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การสกัดแร่ และการผลิ ต
พลั งงานและให้ ห มายความรวมถึง วัส ดุกัมมันตรังสี ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งผ่ านการเพิ่มสมรรถนะด้วย
เทคโนโลยี (technologically-enhanced naturally-occurring radioactive material (TENORM)
ข้อ ๒ ผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และใบอนุญาตดาเนินการ
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ตามลาดับ
หมวด ๑
บททั่วไป
ส่วนที่ ๑
คุณสมบัติของผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ข้อ ๓ ผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(๒) มี ศั ก ยภาพทางเทคนิ ค และการเงิ นในลั ก ษณะที่ ส ามารถแสดงได้ว่ าสามารถด าเนิ นกิ จการ
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีได้ รวมทั้งสามารถประกันได้ว่าสามารถหาวิธีดาเนินการเมื่อเกิดความเสียหาย
จากการให้บริการได้
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
(๔) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.
๒๕๕๙
(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วห้าปี
ก่อนวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(๖) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษเนื่องจากกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ได้
พ้นโทษมาแล้วห้าปีก่อนวันที่ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๔ กรรมการและผู้ มีอานาจจั ดการแทนนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้อ งห้ าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
(๒) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเนื่องจากกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางนิวเคลียร์และรังสี เว้นแต่ได้พ้นโทษ
มาแล้วห้าปีก่อนวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต

(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๓) (๔) และ (๕) ของกฎกระทรวงข้อ ๓
ส่วนที่ ๒
การโอนใบอนุญาต
ข้อ ๕ การโอนใบอนุ ญาตให้ ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ใบอนุญาต
ก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และใบอนุญาตดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้
กระทาได้เมื่อเป็นการโอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและได้รับอนุญาตจาก
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตตามวรรคก่อน ให้ยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน โดย
รายละเอียดคาขอให้เป็นไปตามแบบทีเ่ ลขาธิการกาหนด
ข้อ ๖ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคาขอแล้ว ให้ตรวจสอบคาขอเอกสารหลักฐานประกอบคาขอให้
ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขออนุญาตดาเนินการแจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ดาเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตามวรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งไม่รับคาขอโอนใบอนุญาต และแจ้งคาสั่งดังกล่าวพร้อมส่งเอกสารหลักฐานคาขอคืนให้แก่ผู้ขออนุญาต
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่
ยื่นหรือที่ยื่นเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้ าหน้าที่เสนอคาขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อ
เลขาธิการเพื่อพิจารณาอนุญาต
ในกรณีที่เลขาธิการมีความเห็นว่าควรอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นของเลขาธิการไป
ยังคณะกรรมการ และหากได้รับความเห็นชอบ ให้ออกคาสั่งอนุญาตให้โอนใบอนุญาตและเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือ
ใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่เลขาธิการมีความเห็นไม่อนุญาต หรือเลขาธิการมีความเห็นอนุญาตแต่คณะกรรมการไม่
เห็นชอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอโอนใบอนุญาตทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุ
เหตุผ ลของการไม่อนุ ญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งผลการพิจารณา และระยะเวลาส าหรับการ
อุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวให้ผู้ขออนุญาตทราบด้วย
หมวด ๒
การขอใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานทีใ่ ห้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ส่วนที่ ๑
การยื่นขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จ ะใช้ส ถานที่ใดเพื่ อ ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ให้ยื่นคาขอ
อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน
แบบคาขออนุญาตให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกาหนด
ข้อ ๘ ในการยื่นคาขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตพร้ อมด้วยรายงาน
วิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยรายละเอียดของเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ลักษณะเฉพาะทางรังสี ทางเคมีและทางกายภาพซึ่งจะทาให้วัสดุกัมมันตรังสีเกิดการปนเปื้อน
หรือแพร่กระจายในบรรยากาศเนื่องจากการดาเนินการในภาวะปกติหรือจากการเกิดอุบัติเหตุ
(๒) ผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอกต่อพื้นที่ตั้งสถานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี ทั้งในส่วนที่
เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์
(๓) ลักษณะและความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานบริการจัดการกากกัมมัน ตรังสี เช่น ข้อมูลทาง
ธรณีวิทยาทั่วไป การเกิดแผ่นดินไหว ข้อมูลลักษณะทางอุทกวิทยาของแหล่งน้าบนผิวดิน ผลการประเมินหา
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้าท่วมจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และน้าท่วมหรือคลื่นน้าที่เกิดจากเขื่อนหรืออ่างเก็บ
น้าขนาดใหญ่พังทลาย ตลอดจนแนวระบายน้า
(๔) รายงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยอย่างน้อยต้องระบุถึงผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ บริเวณที่ตั้ง
โครงการและพื้นที่โดยรอบ ผลกระทบต่อทรัพยากรที่มีชีวิตและระบบนิเวศน์ ผลกระทบต่ อคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์และผลกระทบต่อคุณค่าของคุณภาพชีวิต
(๕) การกระจายตัวของประชากรบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งสถานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี
(๕) เส้นทางการอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
(๖) การป้องกันและระงับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ ๒
การออกใบอนุญาตและอายุใบอนุญาต
ข้อ ๙ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคาขอใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีแล้ว
ให้ตรวจสอบคาขอเอกสารหลักฐานประกอบคาขอให้ถูกต้องครบถ้วน
เพื่อให้การพิจ ารณาเอกสารหลั กฐานมีความถูกต้องและเกิดความมั่นใจ ให้พนักงานเจ้าหน้า ที่มี
อานาจตรวจสอบพื้น ที่และเก็ บ ข้ อมูล เพื่ อนามาประกอบการพิจ ารณาความครบถ้ว นถู กต้ องของเอกสาร
หลักฐานก่อนเสนอคาขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อเลขาธิการ
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขออนุญาตดาเนินการแจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ดาเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตามวรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งไม่รับคาขออนุญาต และแจ้งคาสั่งดังกล่าวพร้อมส่งเอกสารหลักฐานคาขอคืนให้แก่ผู้ขออนุญาต

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่
ยื่นหรือที่ยื่นเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอคาขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อ
เลขาธิการและคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับคาขออนุญาตพร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาและความเห็นของพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว ให้ เลขาธิการพิจารณาคาขอดังกล่าวภายในเก้าสิบ วันนับแต่วันได้รับคาขอเช่นว่านั้น และให้
คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับความเห็นจากเลขาธิการ
ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรอนุญาต ให้ เลขาธิการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
อนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกาหนดในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาต ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้ง
สิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งผลการพิจารณา และระยะเวลาสาหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวให้ผู้ขออนุญาต
ทราบด้วย
ข้อ ๑๑ ในการออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อความปลอดภัยทางรังสีให้
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ข้อ ๑๒ ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้มีอายุตามที่ กาหนด
ในใบอนุญาตแต่ต้องไม่เกินสิบปี และอาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินสิบปี
ข้อ ๑๓ เมื่อเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถาน
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นหรือสภาพพื้น
ที่ตั้งสถานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีเปลี่ยนแปลงไปอันอาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม ให้
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีคาสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของพื้นที่ตั้งที่ได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งให้สอดคล้องกับกรณีที่เปลี่ยนแปลงไป ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจยื่นรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งได้ภายในระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาขอขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการ และให้เลขาธิการมีอานาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่น
รายงานดังกล่าวได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน หนึ่งร้อยแปดสิบวัน และหากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้ง
สถานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ยื่นรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามวรรคหนึ่ ง หรื อ ภายในระยะเวลาที่ มี ก ารขยายออกไป ให้ เ ลขาธิ ก ารโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี

ในกรณี ที่ เ ลขาธิ ก ารโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการได้ พิ จ ารณารายงานวิ เ คราะห์ ค วาม
เหมาะสมของพื้นที่ตั้งตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าพื้นที่ตั้งนั้นไม่เข้าเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้เป็นพื้นที่เพื่อตั้ง
สถานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีอีกต่อไป ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีคาสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ส่วนที่ ๓
การรับฟังความเห็นของประชาชน
ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้
สานักงานจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้ง เพื่อประกอบการ
พิจารณาออกใบอนุญาต โดยให้นาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามควร
ส่วนที่ ๔
การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
ข้ อ ๑๕ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตด าเนิ น การให้ บ ริ ก ารจั ด การกากกั ม มั น ตรั ง สี ที่ ป ระสงค์ จ ะขอต่ อ อายุ
ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานต่อเลขาธิการไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปีก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมด้วยรายงาน
วิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งที่ได้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ข้อ ๑๖ หลั กเกณฑ์และขั้น ตอนการพิจ ารณาค าขอต่ อ อายุใ บอนุญาตให้ ใช้พื้น ที่เ พื่อ ตั้งสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการพิจารณาในขั้นตอนการขอใบอนุญาตประเภท
นั้น
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตชารุดในสาระสาคัญ หรือสูญหาย หรือถูกทาลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับทราบถึงการชารุดในสาระสาคัญ หรือสูญหาย หรือถูกทาลาย
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุคาว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของ
ใบอนุญาต
หมวด ๓
การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ส่วนที่ ๑

การยื่นขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๑๘ ผู้ ใดประสงค์จ ะก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ต้ องขอรับใบอนุญาต
ก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโดยให้ยื่น
คาขออนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน
แบบคาขออนุญาตให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกาหนด
ข้อ ๑๙ ในการยื่นขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอพร้อมด้วยใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อ
ตั้งสถานให้ บ ริ การจั ดการกากกัมมัน ตรั งสี รายงานการประเมินความปลอดภัย (safety case) ของสถาน
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น และเอกสารหรือหลักฐานทางการเงิน
เอกสารหรื อหลั กฐานทางการเงินตามวรรคหนึ่งนั้นจะต้องแสดงได้ว่าผู้ยื่นคาขอสามารถดาเนิน
กิจการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีได้รวมทั้งมีศักยภาพที่จะดาเนินการก่อสร้างสถานให้บริการดังกล่าวได้
ส่วนที่ ๒
การออกใบอนุญาต
ข้อ ๒๐ เมื่อพนั กงานเจ้ าหน้ า ที่ไ ด้รับ คาขอรับ ใบอนุ ญาตก่ อสร้างสถานที่ ให้ บ ริก ารจั ดการกาก
กัมมันตรังสีแล้ว ให้ตรวจสอบคาขอเอกสารหลักฐานประกอบคาขอให้ถูกต้องครบถ้วน
เพื่อให้การพิจ ารณาเอกสารหลั กฐานมีความถูกต้องและเกิดความมั่นใจ ให้พนักงานเจ้าหน้า ที่มี
อานาจตรวจสอบพื้น ที่และเก็บ ข้ อมูล เพื่ อนามาประกอบการพิจ ารณาความครบถ้ว นถู กต้ องของเอกสาร
หลักฐานก่อนเสนอคาขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อเลขาธิการ
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขออนุญาตดาเนินการแจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ดาเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตามวรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งไม่รับคาขออนุญาต และแจ้งคาสั่งดังกล่าวพร้อมส่งเอกสารหลักฐานคาขอคืนให้แก่ผู้ขออนุญาต
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่
ยื่นหรือที่ยื่นเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอคาขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อ
เลขาธิการและคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๒๑ เมื่อได้รับคาขออนุญาตพร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาและความเห็นของพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว ให้เลขาธิ การพิจารณาคาขอดังกล่าวภายในเก้าสิบ วันนับแต่วันได้รับคาขอเช่นว่านั้นและให้
คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับความเห็นจากเลขาธิการ
ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรอนุญาต ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
อนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกาหนดในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาต ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้ง

สิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งผลการพิจารณา และระยะเวลาสาหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวให้ผู้ขออนุญาต
ทราบด้วย
ข้อ ๒๒ ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้มีอายุตามที่กาหนดในใบอนุญาต
แต่ต้องไม่เกินสิบปี และอาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้เพียงครั้งเดียวเป็นระยะเวลาไม่เกินสิบปี
ข้อ ๒๓ ในการออกใบอนุญาตคณะกรรมการจะกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อความ
ปลอดภัยทางรังสีให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ข้อ ๒๔ เมื่อเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออกใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสีแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันอาจมีผลกระทบต่อการ
วิเคราะห์ความปลอดภัยในรายงานการประเมินความปลอดภัย ของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมั นตรังสี
ฉบับเบื้องต้น ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสียื่นรายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับ
เบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยต้องวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นด้วย
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจยื่น รายงานการประเมินความปลอดภัย ของสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้นได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาขอขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการและ
ให้เลขาธิการมีอานาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่นรายงานดังกล่าวได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน หนึ่งร้อยแปด
สิบวัน และหากผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ยื่นรายงานการประเมินความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้นภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง
หรือภายในระยะเวลาที่มีการขยายออกไป ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ในกรณีที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประเมิน ความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้นตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่า การก่อสร้าง
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่อาจดาเนินการได้อีกต่อไป ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีคาสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ข้อ ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องรายงานความคืบหน้าใน
การก่อสร้ างต่ อเลขาธิ การตามระยะเวลาที่ กาหนดไว้ใ นรายงานการประเมิ นความปลอดภัย ของสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น

ข้อ ๒๖ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีดาเนินการก่อสร้าง
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างที่ปรากฏในรายงานการประเมินความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น
ในกรณี ที่ มี ก ารก่ อ สร้ า งโดยผิ ด ไปจากที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต ให้ เ ลขาธิ ก ารโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการมีอานาจสั่งระงับการกระทาดังกล่าว และหากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เห็นว่าการก่อสร้างที่ผิดไปจากที่ได้รับ ใบอนุญาตนั้นยังคงอยู่ภายใต้หลั กเกณฑ์ความปลอดภัยที่ยอมรับ ได้
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจมีคาสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง
ตามวรรคหนึ่ง
หากการก่ อ สร้ า งที่ ผิ ด ไปจากที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น อาจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายแก่ ป ระชาชนและ
สิ่งแวดล้อมให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่งระงับการกระทาดังกล่าว และให้ผู้รับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคารทั้งหมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ แตกต่างไปจากในรายงานการประเมินความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น ให้นาความในวรรคก่อนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ส่วนที่ ๓
รายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น
ข้อ ๒๗ รายงานการประเมิน ความปลอดภัยของสถานที่ให้ บริการจัดการกากกัมมันตรัง สี ฉ บั บ
เบื้องต้นจะต้องกาหนดประเด็นเพื่ออธิบายเหตุผลความจาเป็นในการเลือกทางเลือกดาเนินการนั้นๆ พร้อมทั้ง
ข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนและอาจตั้งเพื่อคัดค้านการดาเนินการด้วยทางเลือกดังกล่าวให้ชัดเจน โดยข้ อมูลเหล่านั้น
ต้องสามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและนาเสนอได้อย่างชัดเจน
ขอบเขตและรายละเอียดของรายงานการประเมินความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งต้องมีความเหมาะสม
และสัมพันธ์กับระดับความซับซ้อนของการดาเนินการและระดับความเสี่ยงภัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมและสถานที่
ดาเนินการและอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระสาคัญในประเด็นดังต่อไปนี้
(๑) การบรรยายสภาพที่ตั้ง การออกแบบ การดาเนินการ ระบบและขั้นตอนการดาเนินการในแต่ละ
ระยะดาเนินการ เช่น การดาเนินการก่อนบาบัด การบาบัด การปรับสภาพ การจัดเก็บ ขนส่ง ขจัด ได้อย่าง
ปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบอันเกินควรต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อม
(๒) การพิจารณาสภาพแวดล้อมของพื้นที่จัดการกากกัมมันตรังสี
(๓) การปิดและการเลิกดาเนินการที่ประสงค์จะดาเนินการซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดาเนินการเหล่านี้
เป็นไปตามข้อกาหนดด้านความปลอดภัยอย่างไร
(๔) ระดับของการคุ้มครองที่จะดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดด้านความปลอดภัย

(๕) ของเสียที่จะเกิดจากการดาเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอนและแผนจัดการของเสีย การดาเนินการ
สาหรับบาบัดของเสีย ขั้นตอนการควบคุมการปลดปล่อยและการระบาย
ส่วนที่ ๔
การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๒๘ ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปีก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
พร้อมด้วยรายงานการประเมินความปลอดภัย ของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้นที่ได้
แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ข้อ ๒๙ หลั กเกณฑ์และขั้น ตอนการพิจารณาคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสีให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการพิจารณาในขั้นตอนการขอใบอนุญาตประเภทนั้น
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตชารุดในสาระสาคัญ หรือสูญหาย หรือถูกทาลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับทราบถึงการชารุดในสาระสาคัญ หรือสูญหาย หรือถูกทาลาย
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุคาว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของ
ใบอนุญาต
หมวด ๔
การขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ส่วนที่ ๑
การทดสอบเดินเครื่องและการดาเนินการ
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่การก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี แล้วเสร็จ ก่อนที่จะขอรับ
ใบอนุญาตดาเนินกิจการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ให้ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมัน ตรั งสี ทดสอบอุ ป กรณ์ และเครื่ องจั กรในสถานที่ ให้ บริ การที่ ข ออนุญ าต โดยแจ้งวัน เวลา และ
ระยะเวลาการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เลขาธิการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการทดสอบดังกล่าว
เมื่อการทดสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานสถานที่ให้บริการ
จั ดการกากกั มมั น ตรั งสี ต้ อ งจั ด ทารายงานการทดสอบระบบเครื่ องจัก รและอุ ปกรณ์ เสนอเลขาธิก ารเพื่ อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ส่วนที่ ๒

การยื่นขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๓๒ ผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ประสงค์จะให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้ดาเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีจากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยให้ยื่น
คาขออนุญาตดาเนินกิจการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน
ในการยื่ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตยื่ น ค าขอซึ่ ง มี เ อกสารแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและการดาเนินการในสถานให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามข้อ ๓๔ พร้อม
ด้วยเอกสารหลักฐานทางการเงินตามข้อ ๑๙ ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และ
รายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
รายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามวรรคสองอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของรายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น และรายงานการทดสอบเดินเครื่องด้วย
ข้อ ๓๓ ผู้ยื่นคาขออนุญาตให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการจัดการ
กากกัมมันตรังสีอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสีและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีอาจเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีก็ได้
ผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีต้องแจ้งการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี ตาม
ความในวรรคหนึ่งให้เลขาธิการทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
ข้อ ๓๔ เอกสารประกอบคาขออนุญาตดาเนินกิจกรรมและการดาเนินการตามข้อ ๓๒ วรรคสอง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) กิจกรรมที่ประสงค์จะดาเนินการในสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
(๒) ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการในแต่ละกิจกรรม
(๓) ผู้รับผิดชอบดาเนินการในแต่ละกิจกรรม
(๔) การดาเนินการที่แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมตาม (๑) จะมีความมั่นคงปลอดภัย
(๕) เกณฑ์การยอมรับกากกัมมันตรังสีของกิจกรรมที่จะมีการดาเนินการ
(๖) การประเมินด้านความปลอดภัย (safety case) ในแต่ละกิจกรรมและในแต่ละช่วงดาเนินการ
ตั้งแต่เริ่มดาเนินการ ปิดการดาเนินการและเลิกดาเนินการ
(๗) แผนดาเนินการเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยทางรังสี
(๘) แผนดาเนินการในเหตุฉุกเฉิน
ส่วนที่ ๓
การออกใบอนุญาต

ข้ อ ๓๕ เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ รั บ ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตด าเนิ น กิ จ การให้ บ ริ ก ารจั ด การกาก
กัมมันตรังสีแล้ว ให้ตรวจสอบคาขอเอกสารและรายงานการทดสอบการเดินเครื่องหลักฐานประกอบคาขอให้
ถูกต้องครบถ้วน
เพื่อให้การพิจ ารณาเอกสารหลั กฐานมีความถูกต้องและเกิดความมั่นใจ ให้พนักงานเจ้าหน้า ที่มี
อานาจตรวจสอบพื้น ที่และเก็บ ข้ อมูล เพื่ อนามาประกอบการพิจ ารณาความครบถ้ว นถู กต้ องของเอกสาร
หลักฐานก่อนเสนอคาขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อเลขาธิการ
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขออนุญาตดาเนินการแจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ดาเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตามวรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งไม่รับคาขออนุญาต และแจ้งคาสั่งดังกล่าวพร้อมส่งเอกสารหลักฐานคาขอคืนให้แก่ผู้ขออนุญาต
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่
ยื่นหรือที่ยื่นเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้ าที่เสนอคาขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อ
เลขาธิการและคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๓๖ เมื่อได้รับคาขออนุญาตพร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาและความเห็นของพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว ให้เลขาธิ การพิจารณาคาขอดังกล่าวภายในเก้าสิบ วันนับแต่วันได้รับคาขอเช่นว่านั้นและให้
คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับความเห็นจากเลขาธิการ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว่ า ควรอนุ ญ าต ให้ เลขาธิ ก ารโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคาขออนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกาหนดในกรณีที่คณะกรรมการ
มีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ ทั้งนี้ ให้
ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งผลการพิจารณา และระยะเวลาสาหรับการ
อุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวให้ผู้ขออนุญาตทราบด้วย
ข้อ ๓๗ ใบอนุญาตดาเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้มีอายุตามที่กาหนดใน
ใบอนุญาต แต่ต้องไม่เกินหกสิบปี และอาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้ ครั้งละยี่สิบปี แต่รวมแล้วต้องมีระยะเวลา
ดาเนินการไม่เกินแปดสิบปี
ข้อ ๓๘ ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี มีหน้าที่ทบทวนและ
ปรับปรุงรายงานการประเมินความปลอดภัย ของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามระยะเวลาที่
เลขาธิการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษาหรือเมื่อเลขาธิการเห็นว่ามีเหตุทาให้รายงานการประเมินความ
ปลอดภัยไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการดาเนินการอย่างมีนัยสาคัญในแต่
ละสถานที่ดาเนินการ

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจยื่น รายงานการประเมินความปลอดภัย ของสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาขอขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการ และให้เลขาธิการ
มีอานาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่นรายงานดังกล่าวได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันและหาก
ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ยื่น รายงานการประเมินความปลอดภัย
ของสถานทีใ่ ห้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่งหรือภายในระยะเวลาที่มี
การขยายออกไป ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดาเนินการสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ในกรณีที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประเมิน ความ
ปลอดภัย ของสถานที่ให้ บ ริ การจั ดการกากกัมมันตรังสี ตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็ นว่า การดาเนินการสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต่อไป จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีใหม่ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขรายงานการ
ประเมินความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีนั้น
หากเลขาธิการโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการไม่เห็ นชอบกับ รายงานการประเมิ น ความ
ปลอดภัย ของสถานที่ให้ บ ริ การจั ดการกากกัมมันตรังสีตามวรรคหนึ่งหรือที่แก้ไขตามวรรคสาม หรือผู้ รับ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขรายงานการประเมินความปลอดภัย ตามวรรคสอง ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสั่งพักใช้ใบอนุญาตดาเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีจนกว่าผู้รับใบอนุญาต
แก้ไขรายงานการประเมินความปลอดภัย และได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินความปลอดภัย ที่แก้ไข
แล้วดังกล่าว
ส่วนที่ ๔
เงื่อนไขดาเนินการ
ข้อ ๓๙ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิ บัติตามเงื่อนไขและวิธีการตามเงื่อนไขการออกแบบ การก่อสร้าง
และการดาเนินการรวมทั้งเงื่อนไขในใบอนุญาตตามที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ ๔๐ บรรดาการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดการกากกัมมันตรังสีจะต้องเป็นไปตามแผนการและ
ขั้นตอนที่มีการกาหนดไว้และผ่านความเห็นชอบจากเลขาธิการ
ข้ อ ๔๑ ในขั้ น ตอนการด าเนิ น การจั ด เก็ บ กากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ข้ อ จ ากั ด ในการ
ดาเนินการที่มีการกาหนดไว้ในการประเมินความปลอดภัยโดยข้อจากัดด้านการดาเนินการและการจัดเก็บควร
พิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้
(๑) ลักษณะเฉพาะของหีบห่อบรรจุ (กล่องบรรจุ ความเข้มข้นของนิวไคลด์รังสี ลักษณะเฉพาะของ
ภาชนะบรรจุ) จะต้องมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การรับกากกัมมันตรังสี
(๒) ข้อจากัดด้านความเข้มข้นของกากกัมมันตรังสีที่เป็นของเหลว เช่น การพิจารณาว่าอาจเกิดการ
ตกตะกอนหรือไม่

(๓) อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการทดสอบตามระยะเวลา เช่น ระบบการสารองการทางานในภาวะฉุกเฉินที่
สามารถจะใช้ในเหตุฉุกเฉิน
(๔) ระดับการแผ่รังสีและการเปรอะเปื้อนทางรังสีบนพื้นผิวภาชนะบรรจุกากกัมมันตรังสี
(๕) ขีดจากัดของการรองรับกากกัมมันตรังสีในสถานทีจ่ ัดเก็บ
ข้อ ๔๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องระมัดระวังมิให้บุคคลที่ทางานในบริเวณรังสีได้รับรังสีเกินปริมาณที่
กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ปริมาณรังสียังผล (effective dose) ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วงห้าปีติดต่อกัน ทั้งนี้ ใน
แต่ละปีจะรับรังสีได้ไม่เกิน ๕๐ มิลลิซีเวิร์ต และตลอดในช่วงห้าปีติดต่อกันนั้นจะต้องได้รับรังสีไม่เกิน ๑๐๐
มิลลิซีเวิร์ต
(๒) ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) ๑๕๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี สาหรับเลนซ์ของดวงตา
(๓) ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) ๕๐๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี สาหรับส่วนที่เป็นผิวหนังมือ และ
เท้า
ข้อ ๔๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องระมัดระวังมิให้หญิงมีครรภ์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี ได้รับรังสีตลอด
ระยะเวลาที่ตั้งครรภ์เกิน ๑ มิลลิซีเวิร์ต และต้องเฉลี่ยไม่เกิน ๐.๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อเดือน
ข้ อ ๔๔ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งระมั ด ระวั ง มิ ใ ห้ ป ระชาชนทั่ ว ไป ได้ รั บ รั ง สี เ กิ น ปริ ม าณที่ ก าหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ปริมาณรังสียังผล (effective dose) ๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
(๒) ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) ๑๕ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี สาหรับเลนซ์ของดวงตา
(๓) ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) ๕๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี สาหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง
ข้อ ๔๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่ให้บุคคลที่มีอายุต่ากว่า สิบหกปีเข้าไปในบริเวณรังสีหรือปฏิบัติงานใด
ๆ ที่เกี่ยวกับรังสีและต้องไม่ให้บุคคลที่มีอายุตั้งแต่สิบหกปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุม เว้นแต่
เป็นการฝึกอบรมซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้รับผิดชอบดาเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี
ข้อ ๔๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องตรวจวัดระดับกัมมันตรังสีในสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ระดับการเปรอะเปื้อนทางรังสีบนพื้นผิววัสดุ ปริมาณกัมมันตภาพรังสีในน้าทิ้ง
ข้อ ๔๗ ผู้รับใบอนุญาตต้องติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสีพร้อมข้อความหรือคาเตือนภัยที่
เหมาะสมและเห็นได้ชัดเจนที่จุดทางเข้าบริเวณรังสี พื้นที่ควบคุม บริเวณที่มีกากกัมมันตรังสี และตาแหน่งอื่นที่
เหมาะสม และต้องมีร ะบบเตือนภัย รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน ณ จุดที่เป็นทางเข้า และตาแหน่งอื่นที่
เหมาะสมภายในพื้นที่ควบคุม

เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๔๘ ผู้รับใบอนุญาตต้องทารายงานแสดงปริมาณของกากกัมมันตรังสีที่มีไว้ในครอบครองโดยยื่น
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้เข้าครอบครองกากกัมมันตรังสีนั้น ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องทารายงานแสดงปริมาณของกากกัมมันตรังสีที่มีไว้ในครอบครองต่อคณะกรรมการว่าได้เพิ่มขึ้น
หรือลดลงเท่าใด รวมทั้งเหตุแห่งการเพิ่มขึ้นและการลดลงนั้นด้วย โดยยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน
ตามระยะเวลาทีเ่ ลขาธิการกาหนด
แบบรายงานให้เป็นไปตามแบบทีเ่ ลขาธิการกาหนด
ข้อ ๔๙ ในกรณีที่กากกัมมันตรังสีที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับใบอนุญาตเกิดการรั่วไหลออก
จากภาชนะที่กักเก็บหรืออุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพลันและผู้รับ
ใบอนุญาตต้องดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากการรั่วไหลที่ได้แจ้งไว้และที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
และให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทารายงานตามแบบที่เลขาธิการกาหนดยื่นต่อสานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิด
การรัว่ ไหล
ในกรณีที่กากกัมมันตรังสีที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันทีตามแบบที่เลขาธิการกาหนด
ข้อ ๕๐ ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสีต้องเก็บรักษากากกัมมันตรังสีไว้ ณ สถานที่ตามที่
ระบุไว้ในใบอนุญาต
การย้ายกากกัมมันตรังสีไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่อื่นที่มิได้ระบุไว้ในใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบทีเ่ ลขาธิการกาหนด
ส่วนที่ ๕
การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
ข้ อ ๕๑ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตด าเนิ น การให้ บ ริ ก ารจั ด การกากกั ม มั น ตรั ง สี ที่ ป ระสงค์ จ ะขอต่ อ อายุ
ใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานไม่น้อย
กว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปีก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ข้อ ๕๒ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาคาขอต่ออายุใบอนุญาตดาเนินการให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสีให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการพิจารณาในขั้นตอนการขอใบอนุญาตประเภทนั้น

ข้อ ๕๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตชารุดในสาระสาคัญ หรือสูญหาย หรือถูกทาลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลัก ฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับทราบถึงการชารุดในสาระสาคัญ หรือสูญหาย หรือถูกทาลาย
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุคาว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของ
ใบอนุญาต
ส่วนที่ ๖
การพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตและระงับการดาเนินการตามใบอนุญาตชั่วคราว
ข้อ ๕๔ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดไว้ในใบอนุญาต หรือในกฎกระทรวงนี้ หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการหรือเลขาธิการที่
กาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ให้ เลขาธิการมีอานาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต
นั้นปฏิบัติหรือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือไม่ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคาสั่งของเลขาธิการตามวรรคหนึ่ง
ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งพักใช้ใบอนุญาตจนกว่าจะปฏิบัติหรือปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง
ข้อ ๕๕ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วและฝ่าฝืนคาสั่งของเลขาธิการที่สั่งการ
อีก ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้อ ๕๖ ในการออกคาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เลขาธิการอาจกาหนดวิธีการดาเนินการ
เกี่ยวกับกากกัมมัน ตรังสี ที่ผู้รับใบอนุ ญาตมีไว้ในความครอบครอง ในระหว่างที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรื อ
ภายหลังจากที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้
ข้อ ๕๗ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนที่หากปล่อยเนิ่นช้าอาจมีอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน หรือ
เพื่อคุ้มครองอนามัยของบุคคล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งผู้รับใบอนุญาตระงับการดาเนินการตามใบอนุญาต
ชั่วคราว และรีบรายงานต่อเลขาธิการเพื่อดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ ๕๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ใบอนุญาต
ก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และใบอนุญาตดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
หมดอายุ ถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอน ให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการดาเนินการตามที่กาหนดในใบอนุญาตนั้นๆ
ทั้งหมดหรือแต่เฉพาะบางกิจกรรมชั่วคราวจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมัน ตรั งสี ใบอนุ ญาตก่อสร้ างสถานที่ให้ บริการจัดการกากกัมมัน ตรังสี และใบอนุญาตดาเนิน การ
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี แล้วแต่กรณี

หมวด ๕
การขจัดกากกัมมันตรังสี
ข้อ ๕๙ ผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีใดที่ประสงค์จะดาเนินการขจัดกากกัมมันตรังสี ให้เสนอ
แผนดาเนิ น การขจั ด กากกัมมัน ตรั งสี ต่อ เลขาธิก ารเพื่ อให้ ความเห็ นชอบ ซึ่งแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ด าเนิ น การตลอดระยะเวลาก าหนดพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง ก่ อ สร้ า ง ทดสอบการด าเนิ น การ ด าเนิ น การ ปิ ด การ
ดาเนินการและหลังจากปิดการดาเนินการ
ผู้ขออนุญาตดาเนินการตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้น
หมวด ๖
การยื่นคาขอเลิกดาเนินการและรายละเอียดของแผนการ
ข้อ ๖๐ ก่อนเลิกการดาเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีหรือเลิกการดาเนินกิจกรรม
บางกิจกรรมจะต้องมีการจัดทาแผนเลิกดาเนินการซึ่ง มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมีรายละเอียดตามที่
เลขาธิการประกาศกาหนด
การจัดทาแผนเลิกดาเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องคานึงถึงการปนเปื้อนทางรังสีที่ยังอยู่ในสถาน
จัดเก็บกากกัมมันตรังสี ปัจจัยทางเทคนิค ค่าใช้จ่าย การจัดการกากที่เกิดจากกิจกรรมการเลิกดาเนินการ
ข้อ ๖๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ที่ประสงค์จ ะเลิ ก
ดาเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี หรือเลิกการดาเนินกิจกรรมบางกิจกรรม ยื่นคาขอเลิก
ดาเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีพร้อมด้วยแผนการเลิกดาเนินการตามข้อ ๖๐ ต่อเลขาธิการ
เพื่อให้การพิจ ารณาเอกสารหลั กฐานมีความถูกต้องและเกิดความมั่นใจ ให้พนักงานเจ้าหน้า ที่มี
อานาจตรวจสอบพื้น ที่และเก็บ ข้ อมูล เพื่ อนามาประกอบการพิจ ารณาความครบถ้ว นถู กต้ องของเอกสาร
หลักฐานก่อนเสนอคาขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อเลขาธิการ
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขออนุญาตดาเนินการแจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ดาเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตามวรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งไม่รับคาขออนุญาต และแจ้งคาสั่งดังกล่าวพร้อมส่งเอกสารหลักฐานคาขอคืนให้แก่ผู้ขออนุญาต
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่
ยื่นหรือที่ยื่นเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้า ที่เสนอคาขออนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อ
เลขาธิการและคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ข้อ ๖๒ เมื่อได้รับคาขออนุญาตพร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาและความเห็นของพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว ให้เลขาธิ การพิจารณาคาขอดังกล่าวภายในเก้าสิบ วันนับแต่วันได้รับคาขอเช่นว่านั้นและให้
คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับความเห็นจากเลขาธิการ
ในกรณีที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นชอบให้เลิกดาเนินการสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสีหรือเลิกการดาเนินกิจกรรมบางกิจกรรม ให้เลขาธิการออกคาสั่งอนุญาตเลิกดาเนินการ
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี หรือเลิกการดาเนินกิจกรรมบางกิจกรรมให้กับผู้ยื่นคาขอตามมาตรา
๖๑ โดยระบุ ให้ ย กเลิ กใบอนุ ญาตดาเนิ น การสถานที่ให้ บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ห รือเลิ กการดาเนิน
กิจกรรมบางกิจกรรมไว้ในใบอนุญาตเลิกดาเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีด้วย
หมวด ๗
การกาหนดหลักประกันทางการเงิน
ข้อ ๖๓ ผู้ขออนุญาตดาเนินสถานจัดการกากกัมมันตรังสีมีหน้าทีย่ ื่นหลักฐานทางเงินวางหลักประกัน
ตั้ ง แต่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตด าเนิ น การสถานจั ด การกากกั ม มั น ตรั ง สี เ พื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ในการจั ด การกาก
กัมมันตรังสี
หลักประกันตามวรรคหนึ่งอาจอยู่ในรูปหลักฐานทางการเงินลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสดหรือเช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่าย
(๒) พันธบัตรของรัฐบาลไทย
(๓) สัญญาค้าประกันของธนาคาร
(๔) สแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ (invokable standby letter of credit)
(๕) หลักประกันอื่นใดตามที่เลขาธิการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่วางหรือวางหลักประกันไม่ครบตามจานวนและระยะเวลาที่กาหนดตามวรรค
หนึ่งให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนของจานวนหลักประกันที่ต้องวางหรือวางขาดแล้วแต่กรณีนับแต่วันที่
ครบกาหนดส่ง และให้เลขาธิการเตือนให้มีการวางหลักประกัน และเงินเพิ่มภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือเตือน และถ้ายังไม่มีการวางหลักประกันและเงินเพิ่มให้ถูกต้อง เลขาธิการอาจมี คาสั่งให้เพิก
ถอนใบอนุญาตได้
ในกรณีที่เลขาธิการมอบหมายให้บุคคลอื่นดาเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีแทนผู้รับใบอนุญาตให้
ใช้จ่ายจากหลักประกันตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่หลักประกันไม่เพียงพอ ผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส่วนที่ขาด และหากมีหลักประกันเหลือให้คืนแก่ผู้รับใบอนุญาต
หลักประกันตามวรรคหนึ่ง ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี แต่ไม่พ้นจากความรับผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
หมวด ๘
การจัดการวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (NORM)

ข้อ ๖๔ การดาเนิ น การเพื่อขอรั บใบอนุญาตจัดการวัสดุกัมมันตรังสี ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
(NORM) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตในกฎกระทรวงนี้
แต่ให้ดาเนินการขอใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการ ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการ
จัดการ และใบอนุญาตดาเนินการให้บริการจัดการวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวตามที่เลขาธิการประกาศกาหนด
หมวด ๙
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๖๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปตามเงื่อนไข
และระยะเวลาที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
ข้อ ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่จัดการกากกัมมันตรังสีอยู่ก่อนเวลาที่กฎกระทรวงฉบับ
นี้มีผลบังคับใช้ มีสิทธิยื่นขอใบอนุญาตดาเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตใช้สถานที่และก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีและได้รับยกเว้นไม่ต้องวางหลักประกัน
ตามข้อ ๖๓
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