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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งการด าเนินการเพ่ือน าวัสดุกัมมันตรังสี 

ขึ้นมาจากหลุมส ารวจปิโตรเลียม และกรณีไม่สามารถน าวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นจากหลุมส ารวจปิโตรเลียมได้  
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการด าเนินการเพื่อน าวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นมาจากหลุมส ารวจ
ปิโตรเลียม และกรณีไม่สามารถน าวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นจากหลุมส ารวจปิโตรเลียมได้ 

 
 

เหตุผล 
 

โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๑๕) และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการด าเนินการเพ่ือน าวัสดุ
กัมมันตรังสีขึ้นมาจากหลุมส ารวจปิโตรเลียม และกรณีไม่สามารถน าวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นจากหลุมส ารวจ
ปิโตรเลียมได้เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งการด าเนินการเพ่ือน าวัสดุกัมมันตรังสี 
ขึ้นมาจากหลุมส ารวจปิโตรเลียมและกรณีไม่สามารถน าวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นจากหลุมส ารวจปิโตรเลียมได้  

พ.ศ. .... 
   

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๑๕) และมาตรา ๘๓ แห่ง

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุ

กัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
“ผู้รับสัมปทาน” หมายความว่า ผู้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมหรือบุคคลอ่ืนใดที่ได้รับ

อนุญาตให้ด าเนินการเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 
“ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า ผู้ด าเนินการส ารวจหลุมปิโตรเลียมโดยใช้เครื่องมือที่มีวัสดุ

กัมมันตรังสี 
“บริษัทให้บริการเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ” หมายความว่า บริษัทให้บริการเฉพาะ

ทางหรือ บริษัทผู้ รับจ้างเหมา (service company) ที่ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ (specialist) ในการเข้า
ด าเนินการกู้คืนเครื่องมือที่มีวัสดุกัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ในหลุมส ารวจปิโตรเลียม โดยเครื่องมือพิเศษและ
วิธีการพิเศษ เช่น การฟิชชิ่ง (fishing operations) 

“หลุมส ารวจปิโตรเลียม” หมายความว่า หลุมที่มีการด าเนินการตามมาตรฐานในการ
ค้นหาปิโตรเลียมโดยใช้วิธีการทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และอ่ืน ๆ และให้หมายความรวมถึงหลุมที่มีการเจาะ
เพ่ือทดสอบชั้นหินเพ่ือให้ทราบว่ามีปิโตรเลียมอยู่หรือไม่เพียงใด เพ่ือก าหนดวงเขตแหล่งสะสมปิโตรเลียม หรือ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างอ่ืนอันเป็นสาระส าคัญที่จ าเป็นแก่การผลิตปิโตรเลียม และหลุมที่มีการด าเนินการใดๆ เพ่ือ
น าปิโตรเลียมขึ้นจากแหล่งสะสม ทั้งนี้ ไม่ว่าหลุมดังกล่าวจะอยู่บนบกหรือในทะเล 

“การสละวัสดุกัมมันตรังสี” หมายความว่า การสละวัสดุกัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ในหลุม
ส ารวจปิโตรเลียม ด้วยเหตุที่ไม่สามารถน าวัสดุกัมมันตรังสีนั้นขึ้นมาจากหลุมส ารวจปิโตรเลียมได้ หรือการ
พยายามกู้ต่อไปอาจท าให้วัสดุกัมมันตรังสีเกิดการรั่วเพ่ิมมากข้ึน 

“การปิดหลุมส ารวจปิโตรเลียม” หมายความว่า การปิดและสละหลุมส ารวจปิโตรเลียม
อย่างถาวร โดยมีเครื่องมือพร้อมวัสดุกัมมันตรังสีตกค้างอยู่ 

 
ข้อ ๒  เมื่อปรากฏว่ามีการตกค้างของวัสดุกัมมันตรังสีในหลุมส ารวจปิโตรเลียม ให้ผู้รับ

ใบอนุญาตซึ่งใช้วัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวน าวัสดุกัมมันตรังสีนั้นขึ้นจากหลุมส ารวจโดยเร็ว และให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 



๒ 
 

 
 

(๑) แจ้งข้อมูลการตกค้างของวัสดุกัมมันตรังสีทางโทรศัพท์หรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมให้
เลขาธิการทราบโดยทันที และ 

(๒) แจ้งข้อมูลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
วัสดุกัมมันตรังสีตกค้าง  

ทั้งนี้ แบบการแจ้งให้เป็นไปตามแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 
ข้อ ๓ ในกรณีท่ีไม่สามารถน าวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นมาจากหลุมส ารวจปิโตรเลียมได้ หลังจาก

ที่ได้มีความพยายามด าเนินการเพ่ือน าวัสดุกัมมันตรังสีนั้นขึ้นมาอย่างสุดความสามารถ และได้รับความเห็นให้
สละวัสดุกัมมันตรังสีจากบริษัทให้บริการเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งไปยังเลขาธิการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผลที่เกิดจากการไม่สามารถน าวัสดุ
กัมมันตรังสีกลับขึ้นมาจากหลุมส ารวจปิโตรเลียมได้ทางโทรศัพท์หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม และ 

(ก) ต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการก่อนด าเนินการสละวัสดุกัมมันตรังสีและ
ปิดหลุมส ารวจปิโตรเลียม หรือ 

(ข) ผู้รับใบอนุญาตอาจด าเนินการสละวัสดุกัมมันตรังสีและปิดหลุมส ารวจ
ปิโตรเลียมไปก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการก็ได้ หากพิจารณาแล้วพบว่าหากล่าช้าจะก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสี สิ่งแวดล้อม และประชาชน ทั้งนี้ จะต้องแจ้งเลขาธิการโดยพลันถึง
เหตุผลที่จะต้องด าเนินการไปก่อนการได้รับความเห็นชอบ 

(๒) ให้ค าแนะน าแก่ผู้รับสัมปทานและผู้ด าเนินการถึงขั้นตอนการสละวัสดุกัมมันตรังสี
และปิดหลุมส ารวจปิโตรเลียม ดังนี้ 

(ก) ต้องมีการตรวจสอบการปนเปื้อนของวัสดุกัมมันตรังสีโดยใช้เครื่องส ารวจรังสี 
(ข) หากสิ่งแวดล้อม เครื่องมืออุปกรณ์ หรือบุคคลได้รับการปนเปื้อนจากการรั่วไหล

ของวัสดุกัมมันตรังสีของผู้รับใบอนุญาต จะต้องรีบแก้ไขโดยทันที 
(ค) เมื่อได้รับความเห็นชอบตามข้อ ๓ (๑) (ก) จะต้องมีการด าเนินการสละวัสดุ

กัมมันตรังสีและปิดหลุมส ารวจปิโตรเลียมให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน  
(ง) ขั้นตอนการด าเนินการสละวัสดุกัมมันตรังสีและปิดหลุมส ารวจปิโตรเลียม      

มีดังนี ้
๑) วัสดุกัมมันตรังสีแต่ละชิ้นที่ตกค้างอยู่ในหลุมส ารวจปิโตรเลียมจะต้องถูกท า

ให้ยึดติดอยู่กับที่และลงซีเมนต์ (cement plug) ชนิดผสมสีมาตรฐาน (red iron oxide) ปิดทับ 
๒) ติดตั้งอุปกรณ์หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือป้องกันมิให้มีการเจาะหลุมอ่ืนๆ    

มากระทบกระเทือนหลุมส ารวจปิโตรเลียมที่มีวัสดุกัมมันตรังสีตกค้างอยู่ ยกเว้นกรณีท่ีถึงอย่างไรการเจาะหลุม
ครั้งต่อไปก็ไม่กระทบกระเทือนหลุมส ารวจปิโตรเลียมที่มีวัสดุกัมมันตรังสีติดค้างนี้อาจไม่ต้องมีการติดตั้ง
อุปกรณ ์

๓) ติดตั้ งแผ่นป้ายถาวร (permanent identification plaque) ด้วยวัสดุ     
ที่คงทนเช่นเหล็กกล้า ทองเหลือง ทองแดงหรือโลหะผสมโมเนล (monel) ไว้เหนือหลุมส ารวจปิโตรเลียม        
มีขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า ๑๗ เซนติเมตร (๗ นิ้ว) และหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร (๑/๘ นิ้ว) เว้นแต่ 
ไม่สามารถติดตั้งแผ่นป้ายได้ โดยมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ แผ่นป้ายต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 



๓ 
 

 
 

๑. ข้อความระบุว่า “ระวังวัสดุกัมมันตรังสี” และ “CAUTION” 
๒. สัญลักษณ์เตือนภัยจากรังสีเป็นสีม่วงแดง หรือสีด าพ้ืนสีเหลือง ให้

เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. ชนิดไอโซโทปรังสี ค่ากัมมันตภาพ วันผลิต ผู้ผลิตและหมายเลขของ
วัสดุกัมมันตรังสี 

๔. วันที่ด าเนินการสละวัสดุกัมมันตรังสี 
๕. ชื่อหลุมส ารวจปิโตรเลียม ต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ ละติจูดและ

ลองจิจูด (Latitude & Longitude) และระดับความลึกในแนวดิ่งของวัสดุกัมมันตรังสีที่ตกค้างในหลุมส ารวจ
ปิโตรเลียม 

๖. ต าแหน่งความลึกของวัสดุกัมมันตรังสี และความลึกของซีเมนต์ปลั๊กที่
อัดปิดหลุม 

๗. ชื่อ ที่อยู่ของหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับสัมปทานและ
ผู้รับใบอนุญาต 

๘. ค าเตือนที่เหมาะสม เช่น “ห้ามขุดเจาะ” “DONOT RE-ENTER THIS 
WELL”  

(๓) ต้องด าเนินการสละวัสดุกัมมันตรังสีให้เสร็จสิ้นภายในสี่สิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากเลขาธิการตามข้อ ๓ (๑) (ก) หรือมิฉะนั้นต้องขออนุญาตขยายเวลาหากไม่สามารถท าให้
เสร็จสิ้นในเวลาที่ก าหนด 

(๔) จัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังเลขาธิการภายในสามสิบวันนับจากวันที่
ด าเนินการตามข้อ ๓ (๓) เสร็จสิ้น และแนบส าเนาการด าเนินการสละหลุมปิโตรเลียมที่มีอุปกรณ์พร้อมสาร
กัมมันตภาพรังสีติดค้างอยู่ในหลุมของผู้รับสัมปทานที่ได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หรือหนังสือ
แสดงความรับผิดชอบในกรณี เกิดความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจมีแก่บุคคล ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสี 

(๕) ส่งส าเนารายงานตามข้อ ๓ (๔) ไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในก ากับดูแลการ
ด าเนินการขุดหลุมส ารวจปิโตรเลียม ทั้งนี้รายงานลายลักษณ์อักษรนี้จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

(ก) วันที่เกิดเหต ุ
(ข)  รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ไม่สามารถน าวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นจากหลุม

เจาะได้ รวมถึงจ านวนนิวไคลด์ของวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวและปริมาณค่าทางเคมีและลักษณะทางกายภาพ 
(ค) พิกัดและลักษณะพ้ืนผิวบนดินของหลุมส ารวจปิโตรเลียม 
(ง) ผลที่เกิดจากการไม่สามารถกู้คืนวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นจากหลุมส ารวจปิโตรเลียม

ได้และสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามในการด าเนินการเพ่ือกู้คืนวัสดุกัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ ในหลุม
ส ารวจปิโตรเลียม 

(จ) วิธีการสละวัสดุกัมมันตรังสี และการปิดหลุมส ารวจปิโตรเลียม 
(ฉ) วันที่ด าเนินการสละวัสดุกัมมันตรังสีและปิดหลุมส ารวจปิโตรเลียม 
(ช) ต าแหน่งความลึกของวัสดุกัมมันตรังสี 
(ซ) ความลึกของซีเมนต์ปลั๊กที่อัดปิดหลุม 



๔ 
 

 
 

(ฌ) ความลึกของหลุมส ารวจปิโตรเลียม 
(ญ) รายละเอียดเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสี สิ่งแวดล้อม และ

ประชาชน ที่เป็นเหตุให้ผู้รับใบอนุญาตตัดสินใจสละวัสดุกัมมันตรังสีก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบจาก
เลขาธิการตามกรณีข้อ ๓ (๑) (ข)  

(ฎ) ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น รายละเอียดค าเตือน ที่ปรากฏอยู่บนแผ่นป้ายถาวรเหนือ
บริเวณหลุมส ารวจปิโตรเลียมที่อุดซีเมนต์แล้ว 

(ฏ) องค์กรของรัฐที่เก่ียวข้องได้รับส าเนารายงานนี้แล้ว 
(๖) ในการด าเนินการปิดหลุมส ารวจปิโตรเลียม ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์การสละหลุมปิโตรเลียมที่มีอุปกรณ์พร้อมสารกัมมันตภาพรังสีตกค้างอยู่ในหลุมจากกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที่                                    พ.ศ. .... 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 



๕ 
 

 
 

แบบการแจ้งเหตุวัสดุกัมมันตรังสีตกค้างในหลุมส ารวจปิโตรเลียม 
ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
            วันที่   ............................................ 

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ/ชื่อผู้รับใบอนุญาต   ......................................................................................... 
.......................................................................... ................ รหัสหน่วยงาน ...............................................  
ตั้งอยู่เลขท่ี ................................. หมู่ที่ .............................. ........... ตรอก/ซอย ........................................ 
ถนน ..........................................แขวง/ต าบล ....................... ..............เขต/อ าเภอ .................................. 
จังหวัด ......................................... รหสัไปรษณีย ์................................ โทรศัพท์ ....................................... 
โทรสาร ...................................... E-mail ………………........................................................……..…….…...….. 
ใบอนุญาตเลขท่ี ............................................................................................................................................ 
 

๒. ชนิดไอโซโทป ...................................... ค่ากัมมันตภาพ/น้ าหนัก ...................................... (Ci,Bq, /Kg,Lb) 
วันผลิต ........................................ ชื่อผู้ผลิต ......................................  หมายเลข ..................................... 
คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก 
                ของแข็ง    ของเหลว 

  ของก๊าซ   อ่ืนๆ เช่น ผงฝุ่น โปรดระบุ ..................................... 
 

๓. ชื่อแท่นส ารวจปิโตรเลียม ..........................................................................................................................
ชื่อหลุมส ารวจปิโตรเลียม ............................................................. .............................................................. 
ระดับความลึกในแนวดิ่งของหลุมส ารวจปิโตรเลียม.................................................................................... 
ต าแหน่งพิกัดหลุมส ารวจปิโตรเลียม .......................................................................................................... 
ชื่อผู้รับสัมปทาน ...................................................... .................................................................................. 

 
๔. ต าแหน่งความลึกของวัสดุกัมมันตรังสีในหลุมส ารวจปิโตรเลียม................................................................

พิกัดของวัสดุกัมมันตรังสีในหลุมส ารวจปิโตรเลียม.................................................................................... 
 

๕. วันที่เกิดเหตุวัสดุกัมมันตรังสีตกค้างในหลุมส ารวจปิโตรเลียม..................................................................... 
 

๖. สาเหตุของการตกค้าง (ระบุโดยละเอียด) 
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
................................................................. ......................................................................................................
...................................................................................... ............................................................ .....................
..................................................................................................................................................................... .. 

 

 



๖ 
 

 
 

๗. รายละเอียดขนาดและขอบเขตของการรั่วของวัสดุกัมมันตรังสีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้  ประเมินผลกระทบที่
เกิดจากการแตก และแผนหรือความพยายามที่จะด าเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น (ระบุโดย
ละเอียด) (โปรดระบุว่า “ไม่พบรังสีรั่ว” ในกรณีที่ไม่พบการรั่วของวัสดุกัมมันตรังสี)  
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ........................ 

 
๘. ขั้นตอน/วิธีการกู้วัสดุกัมมันตรังสีในหลุมส ารวจปิโตรเลียม (ระบุโดยละเอียด) 

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
 
         ลงชื่อ .................................... ผู้รายงาน 
       (....................................) 
              ต าแหน่ง .......................................... 
 
 

หมายเหตุ กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้ 



๗ 
 

 
 

แบบรายงานสถานะ/การสละวัสดุกัมมันตรังสีถาวรในหลุมส ารวจปิโตรเลียม 
ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

     
  วันที่ ........................................ 

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ/ชื่อผู้รับใบอนุญาต......................................................... .................................. 
.................................................................................. ..รหัสหน่วยงาน ...................................................  
ตั้งอยู่เลขที่ ................................... หมู่ที่ .............................. ตรอก/ซอย ............................................. 
ถนน ..........................................แขวง/ต าบล ..................................... เขต/อ าเภอ .............................. 
จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์ ........................................ 
โทรสาร ............................................. E-mail ……………………………………………………………………............….. 
ใบอนุญาตเลขท่ี ......................................................... ............................................................................... 

 
๒. ชนิดไอโซโทป ................................. ค่ากัมมันตภาพ/น้ าหนัก ...................................... (Ci,Bq,/Kg,Lb) 

วันผลิต .................................. ชื่อผู้ผลิต ............................................ หมายเลข .................................... 
คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก 
                ของแข็ง    ของเหลว 

  ของก๊าซ   อ่ืนๆ เช่น ผงฝุ่น โปรดระบุ..................................... 
 

๓. ชื่อแท่นส ารวจปิโตรเลียม ..................................................................... ....................................................... 
ชื่อหลุมส ารวจปิโตรเลียม ........................................................................... ................................................. 
ระดับความลึกในแนวดิ่งของหลุมส ารวจปิโตรเลียม........................ ............................................................. 
ต าแหน่งพิกัดหลุมส ารวจปิโตรเลียม ............................................... ............................................................ 
ชื่อผู้รับสัมปทาน ..................................... .................................................................................................... 

 
๔. ต าแหน่งความลึกของวัสดุกัมมันตรังสีในหลุมส ารวจปิโตรเลียม................................................................... 

พิกัดของวัสดุกัมมันตรังสีในหลุมส ารวจปิโตรเลียม……….............................................................................. 
 

๕. วันที่เกิดเหตุวัสดุกัมมันตรังสีตกค้างในหลุมส ารวจปิโตรเลียม....................................................................... 
 

๖. หมายเลขหนังสือแจ้งเหตุวัสดุกัมมันตรังสีตกค้างในหลุมส ารวจปิโตรเลียมตามมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง 
เลขที่...........................................................................  ลงวันที่  ................................................................ 

 
๗. ผลการกู้วัสดุกัมมันตรังสีในหลุมส ารวจปิโตรเลียม สามารถกู้ได้ (ตอบเฉพาะข้อ ๘)  

จ าเป็นต้องสละวัสดุกัมมันตรังสีอย่างถาวร 

 



๘ 
 

 
 

 
๘. วิธีการและความพยายามในการกู้วัสดุกัมมันตรังสี (โดยย่อ) 

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

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

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

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

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

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

๙. วันที่เริ่มด าเนินการสละวัสดุกัมมันตรังสีและปิดหลุมส ารวจปิโตรเลียม........................................................ 
วันที่ด าเนินการสละวัสดุกัมมันตรังสีและปิดหลุมส ารวจปิโตรเลียมส าเร็จ………….…………........................... 
 

๑๐. วิธีการสละวัสดุกัมมันตรังสี และการปิดหลุมส ารวจปิโตรเลียม (ระบุโดยละเอียด) 
............................................................................................ ...........................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................................................................................................... ............................
............................................................................................ ...........................................................................
.................................................................................................................................. .....................................
...................................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. .................................................... 
 

๑๑. ความลึกของซีเมนต์ปลั๊กที่อัดปิดหลุม  ....................................................................................................... 
 

๑๒. การตรวจสอบการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ในเศษดิน หิน โคลน หรือของเหลวที่ติดขึ้นจากหลุมส ารวจ
ปิโตรเลียม 

    พบการปนเปื้อนอัตราปริมาณรังสี โปรดระบุ ............................... mSv/ ชั่วโมง 
 

    ไม่พบการปนเปื้อน 
 
 

๑๓. การตรวจสภาพความสมบูรณ์ของอุปกรณ์หยั่งธรณีหลุมเจาะ สภาพความสมบูรณ์ของวัสดุกัมมันตรังสี 
รวมทั้งตรวจสอบค่าระดับรังสีและตรวจสอบการรั่ว/การเปรอะเปื้อนของวัสดุกัมมันตรังสีทั้งภายในและ
ภายนอกแคปซูล (Inner/Outer Capsule) (เอกสารแนบ) 

    ปกต ิ

    ไม่ปกติ 
 



๙ 
 

 
 

๑๔. รายละเอียดเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสี สิ่งแวดล้อม และประชาชน ที่เป็นเหตุให้
ผู้รับใบอนุญาตตัดสินใจสละวัสดุกัมมันตรังสีก่อนได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการตามข้อ ๓ (๑) (ข) 
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ..........................................
.................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ........................................................ 
 

๑๕. ส าเนาการด าเนินการสละหลุมปิโตรเลียมที่มีอุปกรณ์พร้อมสารกัมมันตภาพรังสีตกค้างอยู่ในหลุมของผู้รับ
สัมปทานที่ได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หรือหนังสือแสดงความรับผิดชอบในกรณีเกิด
ความเสียหายใด ๆ ซึ่งอาจมีแก่บุคคล ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการแพร่กระจายของวัสดุ
กัมมันตรังสี (เอกสารแนบ) 

มี   ส าเนาการด าเนินการสละหลุมปิโตรเลียมที่มีอุปกรณ์พร้อมสารกัมมันตภาพรังสีตกค้าง 
อยู่ในหลุมของผู้รับสัมปทานที่ได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  

มี   หนังสือแสดงความรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจมีแก่บุคคล ทรัพย์สิน
หรือสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสี  

ไม่มี 
 

๑๖. ป้ายเตือนทางรังสีที่ปิดหัวหลุม (Well plaque) (ภาพถ่าย) 
๑๖.๑          มี  (ตอบข้อ ๑๖.๒)  ไม่มี 

๑๖.๒   รายละเอียดครบถ้วน  ครบถ้วน 
 ไม่ครบ   โปรดระบุ...................................................  

 
๑๗. รายงานฉบับนี้ได้ส าเนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้  

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................... ................... 

 
       

ลงชื่อ ............................................ ผู้รายงาน 
                (.............................................) 
     ต าแหน่ง .................................................... 
 
 

หมายเหตุกรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้ 



๑๐ 
 

 
 

จัดท าและเผยแพร่โดย 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

โทร ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๖๒ ๐๑๑๐ 
Facebook : Atoms4Peace 

๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
 


