
นิตยา  ศภุฤทธ์ิ     ผูเ้ช่ียวชาญฯ
ส่วนกลาง ส านักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ
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3. กฎกระทรวง
ก าหนดเง่ือนไข วิธีการขอรบัใบอนุญาต 
และการด าเนินการเก่ียวกบัวสัดนิุวเคลียร์
พิเศษ  วสัดตุ้นก าลงั  วสัดพุลอยได้ หรือ
พลงังานปรมาณู พ.ศ. 2550

2

ภายใต้พระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพ่ือสนัติ 
พ.ศ. 2504



  

กฎกระทรวงน้ีออกโดยใช้อ านาจ ม. 4 และ ม. 24 แห่ง
พระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพ่ือสนัติ พ.ศ.2504 

ข้อก าหนดประกอบด้วย 54 ข้อ

ประกาศราชกิจจานุเบกษาวนัท่ี 17 ส.ค. 2550
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 สาระส าคญัท่ี regulator และ operator ควรรู้

หมายเหต ุ: ปส.  เป็นช่ือย่อของส านักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ
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ข้อก าหนดภายใต้กฎกระทรวง

ข้อ 1 : บงัคบัใช้เมื่อพ้น 180 วนันับแต่วนัประกาศ
             ราชกิจจานุเบกษา (ตัง้แต่ 13  ก.พ. 2551)

ข้อ 2 :  ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดเง่ือนไข วิธีการขอรบัใบ   
            อนุญาตฯ พ.ศ. 2546

ข้อ 3 :  การบงัคบัใช้ ระเบียบ/ประกาศ ท่ีออกภายใต้กฎ
            กระทรวงฯ น้ี  เม่ือมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
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ข้อ 4 : นิยามค าวา่ 
(1) “รงัสี”  พลงังานปรมาณูในรปูคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าหรอือนุภาคใดๆที่
มคีวามเรว็ ทีส่ามารถก่อใหเ้กดิการแตกตวัเป็นไอออนไดท้ัง้โดยทางตรง
หรอืโดยทางออ้มในตวักลางทีผ่า่นไป เชน่ รงัสแีอลฟา รงัสบีตีา รงัสี
แกมมา รงัสเีอกซ ์อนุภาคนิวตรอน อนุภาคอเิลก็ตรอน อนุภาคโปรตอน
(2) “วสัดนิุวเคลียร”์ วสัดุนิวเคลยีรพ์เิศษ  หรอืวสัดุตน้ก าลงัซึง่พน้
จากสภาพทีเ่ป็นอยูต่ามธรรมชาตใินทางเคมี
(3) “กากกมัมนัตรงัสี”  วสัดุกมัมนัตรงัสใีนรปู ของแขง็ ของเหลว 
ก๊าซ ทีไ่มใ่ชง้านอกี หรอืสิง่ปนเป้ือนดว้ยวสัดุกมัมนัตรงัส ีทีม่คีา่กมัมนัต
ภาพสงูกว่าเกณฑป์ลอดภยั  
(“เกณฑป์ลอดภยั” ก าหนดใน “ประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพื่อ
สนัติ เร่ืองมาตรฐานความปลอดภยัทางรงัสีฯ -พ.ศ.2549”)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Ionizing_radiation  สืบค้นวนัที่ 12 ก.พ. 2559

รงัสีท่ีสามารถก่อให้เกิดการแตกตวัเป็นไอออนในตวักลางท่ีผา่นไป
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6



วสัดนิุวเคลียร์

Highly Enriched Uranium- วสัดุนิวเคลยีรพ์เิศษ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Special_nuclear_material#/media/File:HEUra
niumC.jpg      สืบคน้วนัท่ี 11 มี.ค. 2559
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ข้อ 4 (ต่อ) : นิยามค าว่า 

(4) “เครือ่งปฏิกรณ์ปรมาณู”  ระบบอุปกรณ์ทีท่ าใหเ้กดิพลงังาน
ปรมาณู โดยเกดิจากการแยกหรอืรวมนิวเคลยีสของปรมาณู และสามารถ
ควบคุมปฏกิริยิาได้
(5) “เครือ่งก าเนิดรงัสี” ระบบอุปกรณ์ทีท่ าใหเ้กดิปลดปล่อยรงัสี
ออกมาเมือ่ป้อนพลงังานไฟฟ้า หรอืพลงังานอื่นเขา้ไป
(6) “บริเวณรงัสี” บรเิวณใดๆทีม่รีงัสใีนปรมิาณทีค่ณะกรรมการ
ก าหนด และมาจากวสัดุกมัมนัตรงัส ีและเครือ่งก าเนิดรงัส ี 
(ก าหนดอยูใ่น “ประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสนัติ เร่ืองมาตรฐาน
ความปลอดภยัทางรงัสีฯ -พ.ศ.2549”)
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เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจยั
Thai Research Reactor at TINT

http://www0.tint.or.th/en/trr1.html  สืบคน้วนัท่ี 11 มี.ค. 2559
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http://www.nuclear-power.net/nuclear-power-plant/ 
Nuclear Power Plants with PWR-type (Pressurized Water Reactor) Reactor

เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูก าลงั

สืบคน้วนัท่ี 11 มี.ค. 2559 
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http://www.intelfreepress.com/news/computing-power-speeds-safer-ct-
scans/186/    สืบค้นวนัที่ 12 ก.พ. 2559

ตวัอย่างเคร่ืองก าเนิดรงัสี  -  Computed Tomography Scanner
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11



ข้อ 4 (ต่อ) : นิยามค าว่า 

(7) “พืน้ท่ีควบคมุ” บรเิวณรงัสทีี ่   ตอ้งควบคุมการเขา้ออกตาม
มาตรการป้องกนัรงัส ี& ความปลอดภยัทางรงัส ีเพือ่ควบคุมการไดร้บั
รงัสจีากการแผร่งัสปีกต ิ หรอื   ป้องกนัการแพรก่ระจายจากการเปรอะ
เป้ือนของรงัสรีะหวา่งการท างานปกต ิ และ   จ ากดัขอบเขตการแผร่งัสี
ทีม่อียู่

(8) “ปริมาณรงัสียงัผล” มหีน่วยเป็น “ซเีวริต์” คอืผลรวมของ
ปรมิาณรงัสสีมมลูหลงัจากปรบัเทยีบความไวรงัสขีองเน้ือเยือ่/อวยัวะทัว่
รา่งกาย
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ข้อ 4 (ต่อ) : นิยามค าว่า 

(9) “ปริมาณรงัสีสมมลู” มหีน่วยเป็น “ซเีวริต์” คอืผลรวมของ
ปรมิาณรงัสดีดูกลนืในเนื้อเยือ่หรอือวยัวะใดๆ  หลงัจากปรบัเทยีบ
การก่ออนัตรายของรงัสทีุกชนิดทีอ่วยัวะนัน้ไดร้บั โดยเทยีบการก่อ
อนัตรายจากรงัสแีกมมา

(10) “ส านักงาน”   ส านกังานปรมาณูเพือ่สนัต ิ 

(11) “เลขาธิการ” เลขาธกิารส านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ

(หมายเหต ุ ส านกังานปรมาณูเพือ่สนัต ิมชีื่อยอ่ว่า “ปส.”)
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ข้อ 5 : ยืน่ค าขออนุญาต ผลติ มไีวใ้นครอบครอง หรอืใช ้ฯ ต่อ
พนกังานเจา้หน้าที ่ ณ  ปส.
ข้อ 6 : ยืน่ค าขออนุญาต น าหรอืสง่ออก น าหรอืสัง่เขา้มาใน
ราชอาณาจกัร ต่อพนกังานเจา้หน้าที ่ ณ  ปส.
(หมายเหต ุ: ปัจจบุนัสามารถย่ืนค าขออนุญาตได้ทางอิเลก็ทรอนิกส ์หรือ
ทางไปรษณียไ์ด้ด้วย ตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยการย่ืนแบบค าขอทาง
อิเลก็ทรอนิกสฯ์ พ.ศ. 2558 โดยอาศยัอ านาจ พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534)

ข้อ 7 : แบบค าขออนุญาต ใหเ้ลขาธกิารก าหนด  
(ก าหนดในระเบียบ ปส. ว่าด้วยแบบค าขออนุญาตฯ พ.ศ. 2552)
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หมวด 1  เง่ือนไขและวิธีการขอรบัใบอนุญาต
ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัวสัดพุลอยได้หรือพลงังานฯจากเคร่ืองก าเนิดรงัสี
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หมวด 1 ส่วนท่ี 1 (ต่อ)

ข้อ 8 :  ใหร้ะบุในแบบค าขออนุญาตดงันี้
   ชือ่ผูร้บัผดิชอบด าเนินการทางเทคนิคเกีย่วกบัรงัสี       
   สถานทีจ่ดัเกบ็ & สถานทีป่ระกอบกจิการทางรงัส ี
   เครือ่งมอืตรวจวดัรงัส ี& เครือ่งใชส้ าหรบัป้องกนัรงัสี

          และตอ้งเสนอวธิกีารต่างๆตามทีค่ณะกรรมการ
ก าหนด เท่าทีจ่ าเป็นตามทีร่ะบุในแบบค าขออนุญาตฯ ดงันี้

นิตยา ศุภฤทธิ ์
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วธิกีารจดัเกบ็วสัดุพลอยได ้ (ระเบยีบคณะกรรมการวา่ดว้ย วธิกีารจดัเกบ็วสัดุ
พลอยไดท้ีข่ออนุญาตผลติ มไีวใ้นครอบครองหรอืใช ้พ.ศ. 2554)

 วธิกีารตดิตัง้เครือ่งก าเนิดรงัส ี(ระเบยีบคณะกรรมการวา่ดว้ย วธิกีารในการ
ตดิตัง้เครือ่งก าเนิดรงัส ีพ.ศ. 2554)

 วธิกีารป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี ระบบประกนัคุณภาพการใชร้งัส ี
เครือ่งก าเนิดรงัส ี และแผนปฏบิตักิารกรณมีกีารรัว่ไหลหรอืแพรก่ระจาย
ของรงัสใีนภาวะไมป่กต ิ(อยูร่ะหวา่งด าเนินการประกาศใชร้ะเบยีบคณะกรรมการฯ)

 วธิจีดัการ และวธิกีารสง่คนืกากกมัมนัตรงัส ี(ระเบยีบคณะกรรมการ วา่
ดว้ย วธิกีารจดัการและวธิกีารในการสง่คนืกากกมัมนัตรงัส ีพ.ศ. 2554)

ข้อ 8 (ต่อ) : เสนอวธิกีารต่างๆแนบมากบัใบค าขออนุญาต
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วธิกีารขนสง่วสัดุกมัมนัตรงัสแีละกากกมัมนัตรงัส ี(อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
ประกาศใชร้ะเบยีบคณะกรรมการฯ)

วธิกีารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของวสัดพุลอยได ้(ระเบยีบคณะ 
กรรมการวา่ดว้ย วธิกีารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของวสัดุพลอยได ้พ.ศ. 2554)

วธิกีารเลกิด าเนินการ หรอืใบอนุญาตสิน้อายุ (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
ประกาศใชร้ะเบยีบคณะกรรมการฯ)

 วธิกีารอื่นตามทีก่รรมการก าหนด  เป็นตน้

ข้อ 8 (ต่อ) : เสนอวธิกีารต่างๆแนบมากบัใบค าขออนุญาต
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หมวด 1 :  เงื่อนไขและวิธีการขอรบัใบอนุญาต
ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัวสัดนิุวเคลียรพิ์เศษหรอืวสัดตุ้นก าลงั

ข้อ 9 : ยืน่ค าขออนุญาต ผลติ มไีวใ้นครอบครอง หรอืใช ้ฯ ต่อพนกังาน
เจา้หน้าที ่ ณ  ปส.
ข้อ 10 : ยืน่ค าขออนุญาต เมือ่กระท าการใดๆ แก่วสัดุตน้ก าลงัใหพ้น้จาก
สภาพทีเ่ป็นอยูต่ามธรรมชาตใินทางเคม ีต่อพนกังานเจา้หน้าที ่ณ  ปส.
ข้อ 11 : ยืน่ค าขออนุญาต น าหรอืสง่ออก น าหรอืสัง่เขา้ ซึง่วสัดุนิวเคลยีร์
พเิศษ หรอืวสัดุตน้ก าลงั ต่อพนกังานเจา้หน้าที ่ ณ  ปส.

(หมายเหต ุ: ปจัจุบนัสามารถยืน่ค าขออนุญาตทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Licence) 
หรอืทางไปรษณีย ์ตามระเบยีบส านกังานฯ วา่ดว้ยการยืน่แบบค าขอทาง
อเิลก็ทรอนิกสฯ์ พ.ศ. 2558)
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หมวด 1 ส่วนท่ี 2 (ต่อ)

ข้อ 12 : แบบค าขออนุญาต ใหเ้ลขาธกิารก าหนด  
(ก าหนดในระเบียบ ปส. ว่าด้วยแบบค าขออนุญาตฯ พ.ศ. 2552)

ข้อ 13 : แบบค าขออนุญาตใหร้ะบุ
    ชื่อผูร้บัผดิชอบด าเนินการทางเทคนิคเกีย่วกบัวสัดุนิวเคลยีร ์   

    สถานทีจ่ดัเกบ็ & สถานทีป่ระกอบกจิการ

          และตอ้งเสนอวธิกีารต่างๆ (แนบมากบัแบบค าขออนุญาต) 
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนดดงัน้ี
         - วธิกีารพทิกัษ์ไมใ่หแ้พรข่ยายวสัดุนิวเคลยีร ์(ระเบยีบคณะ 
กรรมการวา่ดว้ย วธิกีารพทิกัษ์ไมใ่หม้กีารแพรข่ยายวสัดุนิวเคลยีร ์พ.ศ. 2554)

นิตยา ศภุฤทธ์ิ 19



ข้อ 13  (ต่อ) : เสนอวธิกีารต่างๆแนบมากบัใบค าขออนุญาต

 -  วธิรีกัษาความมัน่คงปลอดภยัของวสัดุนิวเคลยีรใ์นสถานทีเ่กบ็  
ระหวา่งใชง้าน  ระหวา่งขนสง่ หรอืในกระบวนการแปรสภาพวสัดุ
นิวเคลยีร ์ (ระเบยีบคณะกรรมการฯ วา่ดว้ยวธิกีารรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัของวสัดุนิวเคลยีรฯ์ พ.ศ. 2554) 

 -  วธิกีารป้องกนัอนัตรายจากรงัส ีและแผนปฏบิตักิารกรณมีกีาร
รัว่ไหล หรอืแพรก่ระจายของรงัส ีจากการผลติ ครอบครอง หรอืใช้
วสัดุนิวเคลยีร ์(อยูร่ะหวา่งการจดัท าระเบยีบคณะกรรมการฯ)

 - วธิกีารเลกิด าเนินการ หรอืใบอนุญาตสิน้อายุ (อยูร่ะหวา่งการจดัท า
ระเบยีบคณะกรรมการฯ)

 - วธิกีารอื่นตามทีก่รรมการก าหนด
นิตยา ศุภฤทธิ ์ 20



หมวด 1 :  เง่ือนไขและวิธีการขอรบัใบอนุญาต
ส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัพลงังานปรมาณูจากเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู

นิตยา ศภุฤทธ์ิ

ข้อ 14 : ยืน่ค าขออนุญาต ผลติ มไีวใ้นครอบครอง หรอืใช ้พลงังาน
ปรมาณูจากเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูต่อพนกังานเจา้หน้าที ่ ณ  ปส.
(แบบค าขออนุญาตอยูใ่นระเบยีบ ปส. วา่ดว้ยแบบค าขออนุญาตฯ พ.ศ. 2552)

ข้อ 15 :  คุณสมบตัขิองผูย้ืน่ค าขออนุญาต (1) หน่วยงานของรฐั  สถาบนั
ศกึษาระดบัอุดมศกึษา สถาบนัวจิยัทีเ่ป็นนิตบิุคคล หรอืนิตบิุคคลอื่นทีม่ทีุนจด
ทะเบยีนตามทีค่ณะกรรมการก าหนด (ยงัไมก่ าหนด)  (2) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย

ข้อ 16 : ใหย้ืน่เอกสารรายงานการวเิคราะหค์วามปลอดภยัของเครือ่ง
ปฏกิรณ์ปรมาณู (มรีายละเอยีด 13 หวัขอ้) มากบัใบค าขออนุญาต

21



หมวด 2 : การออกใบอนุญาต (ข้อ 17 ถึงข้อ 21)

  ข้อ 17 : พนักงานฯรบัค าขอ              ตรวจสอบค าขอ/เอกสาร (ภายใน30วนั)
                                            
  เสนอคณะกรรมการ          ครบถ้วน / ไม่ครบถ้วน       แจ้งผูข้อด าเนินการให้ถกูต้อง                        
  พร้อมความเหน็                                                                    
                                                                                                 ถ้าผูข้อฯไม่ด าเนินการ 

 ข้อ 18 : คณะกรรมการ เหน็ควรอนุญาต /ไม่อนุญาต        พนักงานฯสัง่ไม่รบัค าขอ
                                                                                                       และคืนเอกสาร
                                                                                          (ข้อ 17 )               
 ข้อ 19:  ออกใบอนุญาต                   แจ้งผลเป็นหนังสือพร้อม
ตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด    ระบเุหตผุล และให้สิทธ์ิอทุธรณ์
 (อาจก าหนดเงื่อนไข)                       หรือโต้แย้ง และแจ้งระยะเวลาอทุธรณ์ (ข้อ 18 )
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ข้อ 20 : ระยะเวลาด าเนินการของพนกังานเจา้หน้าทีต่ามทีเ่ลขาธกิาร
ก าหนด  (ระเบยีบส านกังานฯ วา่ดว้ยระยะเวลาในการด าเนินการของพนกังาน 
เจา้หน้าทีใ่นการออกใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2552)
   -พนกังานเจา้หน้าทีต่รวจสอบใบค าขออนุญาตและหลกัฐานภายใน 30 
วนั นับแต่ได้รบัค าขอฯ
   - กรณเีอกสารค าขอฯไมค่รบถว้น  ปส. ตอ้งแจง้ผูข้อฯเป็นหนงัสอื โดย
ใหผู้ข้อฯ ส่งให้ครบถ้วนภายใน 30 วนันับแต่ได้รบัหนังสือแจ้ง 
    แต่ผูข้อฯท าหนงัสอืขอขยายเวลาได ้โดยระบุเหตุผล และเวลาทีจ่ะสง่
ให ้ปส.  แต่รวมเวลาแล้วไม่เกิน 60 วนั 
    - กรณผีูข้อฯ ไมส่ง่ขอ้มลูเอกสารเพิม่เตมิตามที ่ปส. แจง้ไป หรอืสง่มา
ไมค่รบถว้นตามก าหนดเวลา  พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะสัง่ไม่รบัค าขอ 
และจดัส่งเอกสารคืนภายใน 15 วนั หลงัครบก าหนดให้ส่งเพ่ิมเติม  
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ข้อ 21:  ใบอนุญาต  อายใุบอนุญาต    ก าหนดในระเบยีบคณะกรรมการฯ 
วา่ดว้ย แบบใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2554 และวา่ดว้ย อายใุบอนุญาตฯ พ.ศ. 2554 

ข้อ 20 (ต่อ): ระยะเวลาด าเนินการของพนกังานเจา้หน้าทีต่ามที่
เลขาธกิารก าหนด

     - กรณีตรวจสอบเอกสารครบถว้นแลว้ ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีเ่สนอ
ค าขออนุญาต และความเหน็ ต่อคณะกรรมการ พ.ป.ส. เพือ่พจิารณา
ออกใบอนุญาต
     - หากคณะกรรมการเหน็ชอบอนุญาต ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีท่ า
ใบอนุญาตและจดัสง่ภายใน 15 วนั นบัแต่คณะกรรมการมคีวามเหน็

     - กรณคีณะกรรมการไมเ่หน็ชอบ ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีแ่จง้ผล
เป็นหนงัสอืใหผู้ข้อฯ โดยแจง้เหตุผล ใหส้ทิธิอุ์ทธรณ์/โตแ้ยง้ ภายใน 
15 วนั นบัแต่คณะกรรมการใหค้วามเหน็
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การต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 22 : ยืน่ค าขอพรอ้มเอกสารต่อพนกังานเจา้หน้าที ่ณ ปส. ไม่น้อยกว่า 
30 วนัก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ(วสัดุพลอยได้ พลงังานปรมาณูจากเครือ่ง
ก าเนิดรงัส ีวสัดุนิวเคลยีรพ์เิศษ หรอื วสัดุตน้ก าลงั)

ข้อ 23 : ยืน่ค าขอต่ออายุใบอนุญาตพลงังานปรมาณูจากเครือ่งปฏกิรณ์
ปรมาณูพรอ้มเอกสารต่อพนกังานเจา้หน้าที ่ณ ปส. ไม่น้อยกว่า 180 วนั
ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ

ข้อ 24 : การพจิารณาการต่ออายใุบอนุญาต บงัคบัใชต้ามความในหมวด 1 
และ 2 โดยอนุโลม
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หมวด 3 (ข้อ 22 - ข้อ 25)
การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
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การออกใบแทนใบอนุญาต

ข้อ 25 : กรณีใบอนุญาต- ช ารุดในสาระส าคญั / สญูหาย / ถูก
ท าลาย  ใหย้ื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตพรอ้มเอกสาร ต่อพนกั 
งานเจา้หน้าที ่ณ ปส. ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทราบถึงเหตุ
ดงักล่าว
 แบบใบแทนใบอนุญาต
ใชแ้บบใบอนุญาต และระบุ “ใบแทน” ดว้ยอกัษรสแีดง ไว้
ดา้นบนของใบอนุญาต

หมวด 3 (ข้อ 22 - ข้อ 25)  ต่อ

นิตยา ศุภฤทธิ ์

ม ี“ระเบียบ ปส. ว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาออกใบอนุญาตฯ 
กรณีจ าเป็นเร่งด่วน พ.ศ. 2556” ใชใ้นกรณีผูข้ออนุญาตฯ ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเรง่ดว่น 
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ผูร้บัใบอนุญาตต้อง :

ข้อ 26 : ปฏบิตัติามเงือ่นไข ในค าขออนุญาต ระเบยีบฯ และในใบ 
อนุญาต
ข้อ 27 : อบรมบุคคลทีท่ างานในบรเิวณรงัสเีรือ่งการป้องกนัอนัตรายจาก
รงัสตีามทีค่ณะกรรมการก าหนด (อยูใ่นประกาศคณะกรรมการฯ เรือ่ง
มาตรฐานความปลอดภยัทางรงัสฯี พ.ศ. 2549)
ข้อ 28 : จดัใหม้หีลกัประกนั/ประกนัภยั ทีคุ่ม้ครองผูป้ฏบิตังิานและ
บุคคลทีอ่าจไดร้บัรงัส ี(อยูร่ะหวา่งด าเนินการระเบยีบคณะกรรมการ)
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หมวดท่ี 4 : เงื่อนไขท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องปฏิบติั
ส่วนท่ี 1 : เก่ียวกบัวสัดพุลอยได้ หรือพลงังานปรมาณูจากเคร่ืองก าเนิดรงัสี

(ข้อ 26 – 38)
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ผูร้บัใบอนุญาตต้อง :

ข้อ 29 : ระมดัระวงัมใิหผู้ป้ฏบิตังิานทางรงัส ีไดร้บัรงัสเีกนิปรมิาณที่
ก าหนดดงัน้ี
 ปริมาณรังสียงัผล 20 mSv/y โดยเฉล่ีย 5 ปีติดต่อกนั   แต่ละปีไม่เกิน 50 

mSv และ 5 ปีติดต่อกนัไม่เกิน 100 mSv
 ปริมาณรังสีสมมูล ท่ีเลนซ์ดวงตา ไม่เกิน 150 mSv/y  และท่ีผวิหนงั มือ    
และเทา้ ไม่เกิน 500 mSv/y

ข้อ 30 : มใิหห้ญงิมคีรรภไ์ดร้บัรงัสเีกนิปรมิาณทีก่ าหนด
 ตลอดการตั้งครรภไ์ม่เกิน 1 mSv และเฉล่ียไม่เกิน 0.1 mSv/month
            

หมวดท่ี 4 : เง่ือนไขท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องปฏิบติั
ส่วนท่ี 1 (ต่อ)                         (ข้อ 26 – 38)

นิตยา ศุภฤทธิ ์
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ผูร้บัใบอนุญาตต้อง :

ข้อ 31 : ระวงัมใิหป้ระชาชนไดร้บัรงัสเีกนิปรมิาณทีก่ าหนด (เวน้แต่
ผูม้ารบับรกิารทางการแพทย)์
 ปริมาณรังสียงัผล  1 mSv/y 
 ปริมาณรังสีสมมูล ท่ีเลนซ์ดวงตาไม่เกิน 15 mSv/y  และท่ีผวิหนงัไม่
เกิน  50 mSv/y

ข้อ 32 : ไม่ให้บคุคลอายนุ้อยกว่า 16 ปี เขา้ไปหรอืปฏบิตังิาน
เกีย่วกบัรงัส ี เวน้แต่ผูม้ารบับรกิารทางการแพทย์

หมวดท่ี 4 : เง่ือนไขท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องปฏิบติั
ส่วนท่ี 1 (ต่อ)                       (ข้อ 26 – 38)

นิตยา ศุภฤทธิ ์
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ผูร้บัใบอนุญาตต้อง :

ข้อ 33 : ไมใ่หบุ้คคลอายุตัง้แต่ 16 ปี แต่ไมเ่กนิ 18 ปี ปฏบิตังิานในพืน้ที่
ควบคุม   เว้นแต่เป็นการฝึกอบรมซ่ึงผูร้บัผิดชอบทางเทคนิคเก่ียวกบั
รงัสีต้องดแูลใกล้ชิด     

ข้อ 34: ตดิตัง้เครือ่งหมายสญัลกัษณ์ทางรงัส ี พรอ้มขอ้ความ/ค าเตอืนภยั           
ณ  จุดทางเขา้บรเิวณรงัส ี    พืน้ทีค่วบคุม    บรเิวณวสัดุพลอยได/้เครือ่ง
ก าเนิดรงัส ี     และต าแหน่งทีเ่หมาะสม
           ตอ้งมรีะบบเตอืนภยั และ วธิปีฏบิตักิรณเีกดิฉุกเฉิน ณ จุดทางเขา้ 
และต าแหน่งทีเ่หมาะสมในพืน้ทีค่วบคุม
           เครือ่งหมายสญัลกัษณ์ทางรงัส ีก าหนดอยูใ่น “ประกาศคณะกรรมการฯ
เรือ่งมาตรฐานความปลอดภยัทางรงัสฯี -พ.ศ.2549” 30

หมวดท่ี 4 : เง่ือนไขท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องปฏิบติั
ส่วนท่ี 1 (ต่อ)                       (ข้อ 26 – 38)



ผูร้บัใบอนุญาตต้อง :

ข้อ 35 : ท ารายงานแสดงปรมิาณวสัดุพลอยไดท้ีค่รอบครอง (ใชแ้บบ
รายงาน สร ๑) ยืน่ที ่ปส.  ภายใน 15 วนันบัแต่วนัครอบครอง หลงัจาก
นัน้จดัสง่รายงาน (ใชแ้บบรายงาน สร ๑) ตามเวลาทีค่ณะกรรมการ
ก าหนด    (ใชร้ะเบยีบคณะกรรมการ พปส. ๒๕๕๔  ดงัน้ี
   - อายใุบอนุญาต ๑ ปี ใหร้ายงานทุก ๖๐ วนั
   - อายใุบอนุญาต ๒ ปี ใหร้ายงานทุก ๙๐ วนั
   - อายุใบอนุญาต ๓ ปี ใหร้ายงานทุก ๑๒๐ วนั
   - อายใุบอนุญาต ๔ และ ๕ ปี ใหร้ายงานทุก ๑๘๐ วนั
โดยจดัท ารายงานแยกและเรยีงล าดบัรายการตามใบอนุญาต )

หมวดท่ี 4 : เง่ือนไขท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องปฏิบติั
ส่วนท่ี 1 (ต่อ)                       (ข้อ 26 – 38)
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ผูร้บัใบอนุญาตต้อง :
ข้อ 36 : กรณีเกิดการรัว่ไหลของวสัดพุลอยได้ ออกจากภาชนะทีก่กั
เกบ็หรอือุปกรณ์ทีบ่รรจุอยู่
แจง้ต่อพนกังานเจา้หน้าที ่ปส. ทนัที
ด าเนินการตามแผนฉุกเฉินทีแ่จง้ไวใ้นใบอนุญาต และ
ท ารายงานภายใน 7 วนัต่อ ปส. นบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุรัว่ไหล (ใชแ้บบ
รายงาน สร ๒ ตามระเบยีบคณะกรรมการ พ.ป.ส. ฯ 2554)  
        : กรณีเกิดการสญูหายของวสัดพุลอยได้ 
แจง้ต่อพนกังานเจา้หน้าทีท่นัท ี   (โดยใชแ้บบแจง้การสญูหายฯ      
ป.ส. ๐๓ส ตามระเบยีบ ปส. ฯ 2552)     
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หมวดท่ี 4 : เง่ือนไขท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องปฏิบติั
ส่วนท่ี 1 (ต่อ)                       (ข้อ 26 – 38)
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ผูร้บัใบอนุญาตต้อง :

ข้อ 37 :  เกบ็รกัษาวสัดุพลอยไดไ้วใ้นทีร่ะบุในใบอนุญาต                
            กรณมีกีารยา้ยวสัดุพลอยได ้ตอ้งท าตามระเบยีบคณะกรรม 
การ พ.ป.ส. ฯ 2554 (การรายงาน : ใชแ้บบรายงาน สร ๓) 
การรายงาน :
การยา้ยวสัดุพลอยได ้ตอ้งแจง้ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีท่ราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรลว่งหน้าทุกครัง้
    แต่กรณยีา้ยไมเ่กนิ ๗ วนั ใหแ้จง้พนกังานเจา้หน้าทีท่ราบโดยทาง
โทรศพัท ์โทรสาร หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์
ตอ้งจดัท าสถติกิารยา้ยประจ าเดอืน (ยอ้นหลงั) และสง่ใหพ้นกังาน
เจา้หน้าทีอ่ยา่งน้อยเดอืนละครัง้

หมวดท่ี 4 : เง่ือนไขท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องปฏิบติั
ส่วนท่ี 1 (ต่อ)                       (ข้อ 26 – 38)
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ผูร้บัใบอนุญาตต้อง :
ข้อ 38 :  วสัดุพลอยไดต้อ้งจดัการกากกมัมนัตรงัสตีามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้น
ใบอนุญาต และตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิจีดัการกาก
กมัมนัตรงัส ีพ.ศ. 2546

หมายเหต ุ: วิธีการจดัเกบ็วสัดพุลอยได้ประเภท 1, 2, 3, 4, 5 
ใหใ้ชร้ะเบยีบคณะกรรมการ พปส. วา่ดว้ย วธิกีารจดัเกบ็วสัดุพลอยได้
ทีข่ออนุญาตผลติ มไีวใ้นครอบครองหรอืใช ้พ.ศ. ๒๕๕๔
           

หมวดท่ี 4 : เง่ือนไขท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องปฏิบติั
ส่วนท่ี 1 (ต่อ)                       (ข้อ 26 – 38)
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หมวดท่ี 4 : เง่ือนไขท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องปฏิบติั
ส่วนท่ี 2   เก่ียวกบัวสัดนิุวเคลียร ์    (ข้อ 39 – 44)

ผูร้บัใบอนุญาตต้อง :

ข้อ 39 : ปฏบิตัติามเงือ่นไข ในค าขออนุญาต ระเบยีบฯ และในใบ 
อนุญาต

ข้อ 40 : จดับุคลากรทีป่ฏบิตังิานกบัวสัดุนิวเคลยีรใ์หม้จี านวน
เพยีงพอและคุณสมบตัเิหมาะสม  และอบรมบุคคลตามทีค่ณะ 
กรรมการก าหนด (ยงัไมม่รีะเบยีบคณะกรรมการฯ)
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ข้อ 41 : ท ารายงานแสดงปรมิาณวสัดุนิวเคลยีรท์ีค่รอบครอง ยืน่ที ่
ปส.  ภายใน 7 วนันบัแต่วนัครอบครอง จากนัน้รายงานทุกๆ ๕ เดอืน 
และท ารายงานการเพิม่ขึน้หรอืลดลง รวมถงึสาเหตุ ตามเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด ซึง่แบบรายงานใช ้แบบ ง ๑ ข
        : ในกรณทีีว่สัดุนิวเคลยีรเ์กดิการสญูหายหรอืเสยีหายหรอืถูก
ขม่ขูว่า่จะกระท าการอยา่งหนึ่งอยา่งใดแก่วสัดุนิวเคลยีร ์ใชแ้บบ
รายงาน แบบ ง ๒ ข  และรายงานภายใน 7 วนั นบัจากวนัทีเ่กดิเหตุ
(ระเบยีบคณะกรรมการ พปส. วา่ดว้ย แบบรายงานแสดงปรมิาณของวสัดุ
นิวเคลยีรท์ีม่ไีวใ้นครอบครองและแบบรายงานในกรณทีีว่สัดุนิวเคลยีรเ์กดิ
การสญูหายหรอืเสยีหายหรอืถูกขม่ขูว่า่จะกระท าการอยา่งหนึ่งอยา่งใดแก่
วสัดุนิวเคลยีร ์พ.ศ. 2554)

หมวดท่ี 4 : เง่ือนไขท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องปฏิบติั
ส่วนท่ี 2   เก่ียวกบัวสัดนิุวเคลียร ์    (ข้อ 39 – 44)
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หมวดท่ี 4 : เง่ือนไขท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องปฏิบติั
ส่วนท่ี 2   เก่ียวกบัวสัดนิุวเคลียร ์    (ข้อ 39 – 44)

ข้อ 42 :  (1) เกบ็รกัษาวสัดนิุวเคลียร ์ไวใ้นทีร่ะบุในใบอนุญาต
            กรณีมีการย้าย วสัดนิุวเคลียร ์ตอ้งท าตามระเบยีบคณะกรรม 
การ พ.ป.ส. ฯ 2554  โดยผูร้บัอนุญาตจะตอ้งยืน่ค าขออนุญาตยา้ยวสัดุ
นิวเคลยีร ์(แบบ ป.ส. ๔ข) ต่อ ปส. ไม่น้อยกว่าหน่ึงเดือนก่อนวนั
ก าหนดการย้าย และแนบเอกสาร
•แผนทีแ่สดงสถานทีท่ีเ่กบ็รกัษาวสัดุนิวเคลยีรท์ีจ่ะยา้ยไป 
•แผนผงับรเิวณหรอือาคารใกลเ้คยีง 
•แผนการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัวสัดุนิวเคลยีร ์
•แผนการเคลือ่นยา้ย  แผนผงัเสน้ทางการขนสง่ แผนผงัเสน้ทางส ารองเมือ่เกดิ
เหตุฉุกเฉินหรอืมาตรการอื่นตามความจ าเป็น และ
•แผนระวงัความเสยีหายระหวา่งทาง           37นิตยา ศุภฤทธิ ์



ข้อ 42 (ต่อ) : ตามระเบยีบคณะกรรมการ พปส.ฯ 2554
เม่ือการย้ายวสัดนิุวเคลียรม์าถึงสถานท่ีแห่งใหม่ 
    -ผูร้บัอนุญาตหรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายตอ้งตรวจสอบวนัทีร่บั 
ชื่อและทีอ่ยูข่องผูท้ีท่ าการยา้ย ลกัษณะทางกายภาพของภาชนะ
บรรจุ การระบุวสัดุ  น ้าหนกัหรอืกมัมนัตภาพ และขอ้มลูอื่นๆ ซึง่ตรง
กบัทีไ่ดร้บัอนุญาต
    -ผูร้บัใบอนุญาตตอ้งแจง้บญัชรีายการวสัดุ (book inventory) และ
บรเิวณท าบญัชงีบดุลวสัดุ (material balance area) ใหเ้ป็นปจัจุบนัสง่
ให ้ปส. ภายใน 7 วนั หลงัการตรวจรบั ณ สถานท่ีจดัเกบ็แห่ง
ใหม่ 

หมวดท่ี 4 : เง่ือนไขท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องปฏิบติั
ส่วนท่ี 2   เก่ียวกบัวสัดนิุวเคลียร ์    (ข้อ 39 – 44)
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หมวดท่ี 4 : เง่ือนไขท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องปฏิบติั
ส่วนท่ี 2   เก่ียวกบัวสัดนิุวเคลียร ์    (ข้อ 39 – 44)

ข้อ 42 (ต่อ) : (2) ในกรณีท่ีวสัดนิุวเคลียรเ์กิดการสญูหายหรือ
เสียหายหรือถกูข่มขู่ว่าจะกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดแก่วสัดุ
นิวเคลียร์ ใหแ้จง้พนกังานเจา้หน้าที ่ปส. ทนัท ี และจดัท ารายงาน 
(แบบ ง ๒ ข) สง่ ปส. ภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุ

ข้อ 43 : จดัใหม้รีะบบการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของวสัดุนิวเคลยีร ์
เพือ่ป้องกนัการสญูหาย หรอืเสยีหาย และจดัใหม้กีารทดสอบระบบ
ดงักล่าวใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านได้
(ให้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ พ.ป.ส. วา่ดว้ย วธิกีารรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัของวสัดุนิวเคลยีรใ์นสถานทีจ่ดัเกบ็ในระหวา่งการใชง้าน ใน
ระหวา่งการขนสง่หรอืในกระบวนการแปรสภาพของวสัดุนิวเคลยีร ์พ.ศ. 2554)
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หมวดท่ี 4 : เง่ือนไขท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องปฏิบติั
ส่วนท่ี 2   เก่ียวกบัวสัดนิุวเคลียร ์    (ข้อ 39 – 44)

ข้อ 44 : ด าเนินการเชน่เดยีวกบัวสัดุพลอยไดโ้ดยอนุโลม เกีย่วกบั

 จดัใหม้หีลกัประกนั/ประกนัภยั ทีคุ่ม้ครองผูป้ฏบิตังิานและบุคคลที่
อาจไดร้บัรงัส ี(ขอ้ 28)
 ระมดัระวงัมใิหผู้ป้ฏบิตังิานทางรงัส ีไดร้บัรงัสเีกนิปรมิาณทีก่ าหนด 
(ขอ้ 29)
 มใิหห้ญงิมคีรรภไ์ดร้บัรงัสเีกนิปรมิาณทีก่ าหนด (ขอ้ 30)
 ระวงัมใิหป้ระชาชนไดร้บัรงัสเีกนิปรมิาณทีก่ าหนด (เวน้แต่ผูม้ารบั
บรกิารทางการแพทย)์ (ขอ้ 31)
 ไม่ให้บคุคลอายนุ้อยกว่า 16 ปี เขา้ไปหรอืปฏบิตังิานเกีย่วกบั
รงัส ี เวน้แต่ผูม้ารบับรกิารทางการแพทย ์(ขอ้ 32)
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ข้อ 44 (ต่อ): ด าเนินการเช่นเดยีวกบัวสัดุพลอยไดโ้ดยอนุโลม เกีย่วกบั

 ตดิตัง้เครือ่งหมายสญัลกัษณ์ทางรงัส ี(ขอ้ 33)
 กรณีเกดิการรัว่ไหลออกจากภาชนะทีก่กัเกบ็หรอือุปกรณ์ทีบ่รรจุอยู่ 
(ขอ้ 36)
     - แจง้ต่อพนกังานเจา้หน้าที ่ปส. ทนัที
     - ด าเนินการตามแผนฉุกเฉินทีแ่จง้ไวใ้นใบอนุญาต และ
     - ท ารายงานภายใน 7 วนัต่อ ปส. นบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุรัว่ไหล
 ตอ้งจดัการกากกมัมนัตรงัสตีามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบอนุญาต (ขอ้ 38)

หมวดท่ี 4 : เง่ือนไขท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องปฏิบติั
ส่วนท่ี 2   เก่ียวกบัวสัดนิุวเคลียร ์    (ข้อ 39 – 44)
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หมวดท่ี 4 : เง่ือนไขท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องปฏิบติั
ส่วนท่ี 3   เก่ียวกบัพลงังานปรมาณูจากเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู (ข้อ 45 – 47)

ผูร้บัใบอนุญาตต้อง :

ข้อ 45 : ปฏบิตัติามเงือ่นไข ในค าขออนุญาต ระเบยีบฯ และในใบ 
อนุญาต

ข้อ 46 : ตอ้งด าเนินการ
 เดนิเครือ่งและควบคุมเครือ่งปฏกิรณ์ฯ ตามระเบยีบคณะกรรมการ 
พ.ป.ส. (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ)
 รว่มมอืในการตรวจสอบและปฏบิตัติามค าแนะน าของพนกังาน
เจา้หน้าที ่ปส.
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ข้อ 47 : หากผูร้บัใบอนุญาตพบเหตุผดิปกตขิองการท างานของเครือ่ง
ปฏกิรณ์ปรมาณู ใหห้ยดุการเดนิเครือ่งฯ และแจง้พนกังานเจา้หน้าทีท่นัท ี
และรายงานขอ้บกพรอ่งเป็นหนงัสอืภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีพ่บเหตุ
         : หากพนกังานเจา้หน้าทีพ่บเหตุผดิปกตขิองการท างานของเครือ่ง
ปฏกิรณ์ฯ ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีส่ ัง่ใหห้ยดุการเดนิเครือ่งปฏกิรณ์ฯทนัที
         : กรณเีหตุผดิปกตใิหผู้ร้บัใบอนุญาตเสนอแผนการแกไ้ขซ่อมแซม
ต่อพนกังานเจา้หน้าที ่ปส. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีพ่บเหตุผดิปกติ
• ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีพ่จิารณาแผนและเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ
ภายใน 15 วนั
• คณะกรรมการไดร้บัแผนการแกไ้ขซ่อมแซมแลว้ ใหพ้จิารณาสัง่การตาม
มาตรา 14 ของ พ.ร.บ. พลงังานปรมาณูฯ 2504 ต่อไป

หมวดท่ี 4 : เง่ือนไขท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องปฏิบติั
ส่วนท่ี 3   เก่ียวกบัพลงังานปรมาณูจากเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู (ข้อ 45 – 47)
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 ข้อ 48 วรรค 1  : เหตขุองการพกัใช้ใบอนุญาต
ไมป่ฏบิตั/ิปฏบิตัไิมถู่กตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใน
      ใบอนุญาต  กฎกระทรวง  ระเบยีบหรอืประกาศ
คณะกรรมการสัง่ใหด้ าเนินการ แต่ผูร้บัใบอนุญาตไมป่ฏบิตั/ิไม่
ปรบัปรงุแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาก าหนด

 ข้อ 48 วรรค 2 : ระยะเวลาการพกัใช้ใบอนุญาต
จนกวา่จะปฏบิตั/ิปรบัปรงุ แกไ้ขใหถู้กตอ้ง

44

หมวด 5 : การพกัใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต (ข้อ 48 – 52)
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ข้อ 49 :  เหตแุห่งการเพิกถอนใบอนุญาต
          - ถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตมาแลว้ และ
          - ฝา่ฝืนค าสัง่ของคณะกรรมการฯ ตามขอ้ 47 (เครือ่งปฏกิรณ์ฯ) 

ข้อ 50 : การออกค าสัง่พกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
     คณะกรรมการอาจก าหนดวธิกีารด าเนินการเกีย่วกบั
วสัดุพลอยได้
วสัดุนิวเคลยีร์
วสัดุตน้ก าลงั
พลงังานปรมาณูจากเครือ่งก าเนิดรงัสี
พลงังานปรมาณูจากเครือ่งปฏกิรณ์ปรมาณู
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หมวด 5 : การพกัใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต (ข้อ 48 – 52)
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ข้อ 51 : พนักงานเจ้าหน้าท่ีระงบัการด าเนินการตามใบอนุญาต
ชัว่คราวเมื่อ   มเีหตุฉุกเฉนิเรง่ด่วนหากปล่อยเนิ่นชา้อาจมอีนัตรายต่อ   

บุคคล/ทรพัยส์นิ
อนามยัของบุคคล

ใหพ้นกังานเจา้หน้าที ่รบีรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อ
ด าเนินการตาม ม. 14, 15 ของ พ.ร.บ. ฯ 2504
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หมวด 5 : การพกัใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต (ข้อ 48 - 52)
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ข้อ 52 : ให้ผูร้บัใบอนุญาตระงบัการเดินเคร่ืองปฏิกรณ์ฯ ชัว่คราว
เมื่อ
  ใบอนุญาตวสัดุพลอยได,้ วสัดุนิวเคลยีรเ์กีย่วกบั พลงังานปรมาณู
จากเครือ่งปฏกิรณ์ฯ

หมดอายุ
ถูกพกัใช้
ถูกเพกิถอน  

  จนกวา่ ไดร้บัใบอนุญาตเกีย่วกบัวสัดุพลอยไดห้รอืวสัดุนิวเคลยีร์

ข้อ 53-54 : บทเฉพาะกาล ซึง่พน้ก าหนดเวลาแลว้
 กฎกระทรวงน้ีประกาศโดย รมว. ยงยทุธ ยทุธวงศ ์เม่ือ 9 ส.ค. 2550

หมวด 5 : การพกัใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต (ข้อ 48 - 52)
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ระเบียบส านักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ ว่าด้วยแบบ
ค าขอรบัใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดพุลอยได้ หรือ
พลงังานปรมาณูจากเคร่ืองก าเนิดรงัสี วสัดุ
นิวเคลียร ์หรือวสัดตุ้นก าลงั และพลงังาน
ปรมาณูจากเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. 2552

48นิตยา ศุภฤทธิ ์

อาศยัอ านาจข้อ 7, 12, 14 ของกฎกระทรวงก าหนดเง่ือนไข 
วิธีการขอรบัใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2550  
- ประกาศ ณ วนัท่ี 12 ม.ค. 2552 และบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัประกาศ



ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรอืใช้ซ่ึงวสัดพุลอยได้ ใช ้แบบ 
ป.ส. 1ก
ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรอืใช้ซ่ึงวสัดนิุวเคลียร ์ ใช ้แบบ 
ป.ส. 1ข 
ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรอืใช้ซ่ึงพลงังานปรมาณูจาก
เครือ่งก าเนิดรงัสี  ใช ้แบบ ป.ส. 1ค 
 ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรอืใช้พลงังานปรมาณูจากเครือ่ง
ปฏิกรณ์ปรมาณู  ใช ้แบบ ป.ส. 1ง
กระท าด้วยประการใดๆ แก่วสัดตุ้นก าลงั ให้พ้นจากสภาพท่ี
เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี   ใช ้แบบ ป.ส. 2

แบบค าขออนุญาต
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น าหรอืสัง่เข้ามาในราชอาณาจกัร น าหรือส่งออก
ราชอาณาจกัรซ่ึงวสัดพุลอยได้  ใช ้แบบ ป.ส. 3ก

น าหรอืสัง่เข้ามาในราชอาณาจกัร น าหรือส่งออก
ราชอาณาจกัรซ่ึงวสัดนิุวเคลียร ์  ใช ้แบบ ป.ส. 3ข

กรณีผูข้ออนุญาตมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นด าเนินการแทน ใช้
หนังสือมอบอ านาจตาม  แบบ ป.ส.01ม
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แบบค าขออนุญาต (ต่อ)



ตวัอย่างค าถามท้ายบท

1. “รงัส”ี ทีผ่า่นตวักลางแลว้ไมส่ามารถก่อใหเ้กดิการแตกตวัเป็นไอออน ถกู
บงัคบัใชด้ว้ยกฎกระทรวงน้ีหรอืไม่

2. “วสัดุนิวเคลยีร”์ ตามค านิยามของกฎกระทรวงน้ีหมายถงึวสัดุชนิดใด
3. แร ่หรอื สนิแร ่ทีม่ปีรมิาณ  U3O8 หรอื ThO2 ในหวัแรเ่ขม้ขน้ตัง้แต่รอ้ย

ละ 15 ขึน้ไป จดัเป็นวสัดุนิวเคลยีรห์รอืไม่
4. Pu, U หรอืสารประกอบของ Pu, U ทีม่ปีรมิาณ U-233 หรอื U-235 สงูกวา่ที่

มอียูต่ามธรรมชาติ  จดัเป็นวสัดุนิวเคลยีรห์รอืไม่
5. “พืน้ทีค่วบคุม” ตามค านิยามของกฎกระทรวงน้ีหมายถงึบรเิวณใด
6.   การยืน่ค าขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึง่ วสัดพุลอยได้ 

วสัดนิุวเคลียร ์พลงังานปรมาณูจากเคร่ืองก าเนิดรงัสี พลงังาน
ปรมาณูจากเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู  ใชแ้บบฟอรม์ใดบา้ง
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ตวัอย่างค าถามท้ายบท (ต่อ)

7. การยืน่ค าขออนุญาตกระท าด้วยประการใดๆ แก่วสัดตุ้นก าลงั ให้พ้นจาก
    สภาพท่ีเป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี ใชแ้บบฟอรม์ใด
8. การยืน่ค าขออนุญาตน าหรือสัง่เข้ามาในราชอาณาจกัร น าหรือส่งออก
    ราชอาณาจกัรซ่ึงวสัดพุลอยได้  วสัดนิุวเคลียร ์ใชแ้บบฟอรม์ใดบา้ง
9. การยืน่ค าขออนุญาตผลติ มไีวใ้นครอบครอง หรอืใชซ้ึง่พลงังานปรมาณูจาก
    เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู ใหย้ื่นเอกสารใดมากบัใบค าขออนุญาต
10. เมือ่พนกังานเจา้หน้าทีไ่ดร้บัค าขออนุญาต  ตอ้งตรวจสอบค าขอใหแ้ลว้ 
     เสรจ็ภายในกีว่นันบัแต่ไดร้บัค าขอ
11. กรณีทีพ่นกังานเจา้หน้าทีเ่หน็วา่เอกสารหลกัฐานในค าขออนุญาต ไมถ่กูตอ้ง
     ครบถว้น ใหแ้จง้ผูข้ออนุญาตเป็นหนงัสอื และผูข้ออนุญาตตอ้งสง่เอกสาร
     เพิม่เตมิภายในกีว่นันบัแต่ไดร้บัหนงัสอืแจง้จาก ปส.  แต่ผูข้อฯ ขอขยาย
     เวลาไดแ้ต่รวมแลว้ไมเ่กนิกีว่นั
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ตวัอย่างค าถามท้ายบท (ต่อ)

12. กรณีคณะกรรมการเหน็ชอบใหอ้อกใบอนุญาต พนกังานเจา้หน้าทีต่อ้ง
     จดัท าและจดัสง่ใบอนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตภายในกีว่นั นบัแต่คณะ
     กรรมการมคีวามเหน็ชอบ 
13. กรณีคณะกรรมการไมเ่หน็ชอบออกใบอนุญาต ใหพ้นกังานเจา้หน้าที่
     ด าเนินการอยา่งไร และด าเนินการภายในกีว่นั นบัแต่คณะกรรมการให้
     ความเหน็
14. การต่ออายใุบอนุญาต (วสัดุพลอยได้ พลงังานปรมาณูจากเครือ่งก าเนิด
     รงัส ีวสัดุนิวเคลยีรพ์เิศษ หรอื วสัดุตน้ก าลงั)  ผูข้ออนุญาตตอ้งด าเนิน
     การอยา่งไร 
15. การต่ออายใุบอนุญาต (พลงังานปรมาณูจากเครือ่งปฏกิรณ์ปรมาณู) ผูข้อ
     อนุญาตตอ้งด าเนินการอยา่งไร 
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ตวัอย่างค าถามท้ายบท (ต่อ)

16. กรณีใบอนุญาตช ารดุ หรอื สญูหาย ผูร้บัใบอนุญาตตอ้งด าเนินการ
อยา่งไร และตอ้งด าเนินการภายในกีว่นันบัแต่วนัทราบเหตุ

17. “ใบแทนใบอนุญาต” มลีกัษณะอยา่งไร
18. บุคคลทัว่ไปทีท่ างานในบรเิวณรงัส ีตามกฎหมายตอ้งไดร้บัปรมิาณรงัสี

ในชว่งหา้ปีตดิต่อกนัโดยเฉลีย่มคีา่เทา่ไร และแต่ละปีไมเ่กนิเท่าไร
19.  หญงิมคีรรภ ์ทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกบัรงัส ีกฎหมายมขีอ้ก าหนดใหไ้ดร้บั

ปรมิาณรงัสเีฉลีย่เท่าไร และตลอดการตัง้ครรภไ์มเ่กนิเท่าไร
20. ประชาชนทัว่ไป ยกเวน้ผูร้บับรกิารทางการแพทย ์กฎหมายมขีอ้ก าหนด

ใหไ้ดร้บัปรมิาณรงัสสีมมลูทีผ่วิหนงัไมเ่กนิเทา่ไร
21. หา้มบุคคลอายเุทา่ใดเขา้ไปในบรเิวณพืน้ทีค่วบคุม กรณีทีไ่มไ่ดเ้ขา้อบรม
22. ผูร้บัใบอนุญาตตอ้งตดิตัง้เครือ่งหมายสญัลกัษณ์ทางรงัสบีรเิวณใดบา้ง
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ตวัอย่างค าถามท้ายบท (ต่อ)

23. นบัแต่วนัครอบครองวสัดุพลอยได ้ผูร้บัใบอนุญาตตอ้งท ารายงานแสดง
     ปรมิาณวสัดุพลอยไดท้ีค่รอบครอง ยืน่ที ่ปส. ภายในกีว่นั และใชแ้บบ
     ฟอรม์ใด
24. หลงัจากผูร้บัใบอนุญาตด าเนินการในขอ้ 23 แลว้ หลงัจากนัน้ตอ้งจดัสง่
     รายงานทุกๆกีว่นั หากใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปี 
25. กรณีทีว่สัดุพลอยไดท้ีค่รอบครองอยูเ่กดิการสญูหาย ผูร้บัใบอนุญาต
     จะตอ้งด าเนินการอยา่งไร โดยกรอกแบบฟอรม์ใด
26. กรณีเกดิการรัว่ไหลของวสัดุพลอยไดอ้อกจากภาชนะ ผูร้บัใบอนุญาต
     จะตอ้งด าเนินการอยา่งไร
27. กรณีมกีารยา้ยวสัดุพลอยได ้ออกจากทีร่ะบุไวใ้นการเกบ็วสัดุพลอยไดใ้น
     ใบอนุญาต ผูร้บัใบอนุญาตจะตอ้งด าเนินการอยา่งไร
28. เอกสารใดทีไ่มต่อ้งแนบมากบัแบบค าขออนุญาตใชพ้ลงังานปรมาณูจาก
     เครือ่งก าเนิดรงัส ี(กรณีทีข่ออนุญาตครัง้แรก หรอืมกีารเปลีย่นแปลง)
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29. กรณีไดร้บัใบอนุญาตครอบครองวสัดุนิวเคลยีร ์ ผูร้บัใบอนุญาตตอ้ง
     รายงานแสดงปรมิาณวสัดุนิวเคลยีรอ์ยา่งไร 
30. ในกรณีทีว่สัดุนิวเคลยีรเ์กดิการสญูหายหรอืเสยีหายหรอืถกูขม่ขูว่า่จะ
     กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแก่วสัดุนิวเคลยีร ์ผูร้บัใบอนุญาตตอ้ง
     ด าเนินการอยา่งไร
31. หากพบวา่การท างานของเครือ่งปฏกิรณ์ปรมาณูเกดิเหตุผดิปกต ิผูร้บั
     ใบอนุญาตตอ้งด าเนินการอยา่งไร
32. หากพนกังานเจา้หน้าทีพ่บเหตุผดิปกตขิองการท างานของเครือ่ง
     ปฏกิรณ์ฯ  ผูใ้ดมอี านาจสัง่ใหห้ยดุการเดนิเครือ่งปฏกิรณ์ฯทนัท ีและ  
     นบัแต่วนัทีพ่บเหตุผดิปกตใิหผู้ร้บัใบอนุญาตเสนอแผนการแกไ้ข
     ซ่อมแซมภายในกีว่นั
33. ตามกฎกระทรวงน้ี บุคคลใดทีไ่มอ่นุญาตใหเ้ขา้ไปในบรเิวณรงัสไีด้

ตวัอย่างค าถามท้ายบท (ต่อ)
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ตวัอย่างค าถามท้ายบท (ต่อ)

34. การน าเครือ่งก าเนิดรงัสไีปใชน้อกสถานที ่ตอ้งท าการกัน้บรเิวณ โดยขอบ 
     เขตทีก่ ัน้บรเิวณตอ้งมรีะดบัรงัสไีมเ่กนิเท่าไร
35. การสัง่ใหผู้ร้บัใบอนุญาตระงบัการเดนิเครือ่งปฏกิรณ์ฯ ชัว่คราว เกดิขึน้ไดใ้น
     กรณีใดบา้ง


