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หลักการ 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการกากกัมมันตรังสี และก าหนด
กากกัมมันตรังสีที่ต้องส่งให้หน่วยงานของรัฐจัดการ 

 
เหตุผล 

 
โดยที่มาตรา ๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การจัดการกากกัมมันตรังสี และก าหนดกากกัมมันตรังสีที่ต้องส่งให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ  
และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีมีหน้าที่จัดการ 
กากกัมมันตรังสีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งก าหนด 
กากกัมมันตรังสีที่ต้องส่งให้หน่วยงานของรัฐจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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การจัดการกากกัมมันตรังสี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๑๔) และมาตรา ๗๙ 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“การจัดการกากกัมมันตรังสี” หมายความว่า กระบวนการรวบรวม คัดแยก  

จ าแนก จัดเก็บ บ าบัด ปรับสภาพ หรือขจัดกากกัมมันตรังสี และใหห้มายความรวมถึงการขนส่ง 
และการด าเนินการใด ๆ ในระหว่างกระบวนการดังกล่าวด้วย 

“การขจัดกากกัมมันตรังสี” หมายความว่า การจัดเก็บกากกัมมันตรังสีในสถานที่
หรือที่ตั้งใดที่ตั้งหนึ่ง โดยไม่ประสงค์จะให้มีการน ากากกัมมันตรังสีมาด าเนินการอ่ืนใดอีก 

“ระดับค่ากัมมันตภาพ” หมายความว่า ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพ ค่ากัมมันตภาพ
จ าเพาะ หรือค่ากัมมันตภาพรวม 

“เกณฑ์ปลอดภัย” หมายความว่า ระดับค่ากัมมันตภาพของวัสดุที่ประกอบ 
หรือปนเปื้อนด้วยวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้  
ซ่ึงสามารถปลดออกจากการก ากับดูแลหรือปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ตามที่คณะกรรมการ 
ประกาศก าหนด 

“ค่าครึ่งชีวิต” หมายความว่า ระยะเวลาที่นิวไคลด์กัมมันตรังสีลดระดับค่ากัมมันตภาพ
ลงครึ่งหนึ่งด้วยกระบวนการสลายตัว 

“เกณฑ์การรับกากกัมมันตรังสี” หมายความว่า ข้อก าหนดในการรับกากกัมมันตรังสี
ของผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีเพ่ือให้สามารถรับกากกัมมันตรังสีไว้จัดการได้ 

 
ข้อ ๒  กากกัมมันตรังสีจ าแนกตามค่าครึ่งชีวิตและระดับค่ากัมมันตภาพเป็น ๕ ประเภท

ดังต่อไปนี้ 
(๑) กากกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้นมาก (very short lived waste : VSLW)  

คือ กากกัมมันตรังสีที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตไม่เกินหนึ่งร้อยวัน  
และมีระดับค่ากัมมันตภาพสูงกว่าเกณฑ์ปลอดภัยส าหรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีนั้น 

(๒) กากกัมมันตรังสีที่มรีะดับค่ากัมมันตภาพต่ ามาก (very low level waste : VLLW) 
คือ กากกัมมันตรังสีที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตเกินหนึ่งร้อยวัน และมีระดับ 
ค่ากัมมันตภาพไม่เกินหนึ่งร้อยเท่าของเกณฑ์ปลอดภัยส าหรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีนั้น 

(๓) กากกัมมันตรังสีที่มีระดับค่ากัมมันตภาพต่ า (low level waste : LLW) ได้แก่ 
     (ก) กากกัมมันตรังสีที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิต 

เกินหนึ่งร้อยวันแต่ไม่เกินสามสิบปี และมีระดับค่ากัมมันตภาพเกินหนึ่งร้อยเท่าของเกณฑ์ปลอดภัย
ส าหรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีนั้น 



 

 
 

๒ 

     (ข) กากกัมมันตรังสีที่ให้รังสีแอลฟาที่มีค่าครึ่งชีวิตเกินสามสิบปี และมีระดับ 
ค่ากัมมันตภาพแต่ละหีบห่อไม่เกิน ๔,๐๐๐ เบ็กเคอเรลต่อกรัม และในกรณีท่ีกากกัมมันตรังสี 
มีหลายหีบห่อ เมื่อรวมทุกหีบห่อแล้วมีระดับค่ากัมมันตภาพเฉลี่ยไม่เกิน ๔๐๐ เบ็กเคอเรลต่อกรัม 

(๔) กากกัมมันตรังสีที่มีระดับค่ากัมมันตภาพปานกลาง (intermediate level waste : ILW) 
ได้แก่ 

     (ก) กากกัมมันตรังสีที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิต 
เกินสามสิบปี และมรีะดับค่ากัมมันตภาพสูงกว่าเกณฑ์ปลอดภัยส าหรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีนั้น  
ซ่ึงให้ความร้อนไม่เกิน ๒ กิโลวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตร 

     (ข) กากกัมมันตรังสีที่ให้รังสีแอลฟาที่มีค่าครึ่งชีวิตเกินสามสิบปี  
และมีระดับค่ากัมมันตภาพแต่ละหีบห่อเกิน ๔,๐๐๐ เบ็กเคอเรลต่อกรัม หรือในกรณีที่กากกัมมันตรังสี 
มีหลายหีบห่อ มีหีบห่อใดหีบห่อหนึ่งมีระดับค่ากัมมันตภาพเกิน ๔,๐๐๐ เบ็กเคอเรลต่อกรัม  
หรือเมื่อรวมทุกหีบห่อแล้วมีระดับค่ากัมมนัตภาพเฉลี่ยเกิน ๔๐๐ เบ็กเคอเรลต่อกรัม 

(๕) กากกัมมันตรังสีที่มีระดับค่ากัมมันตภาพสูง (high level waste : HLW)   
คือ กากกัมมันตรังสีที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีระดับค่ากัมมันตภาพสูงกว่า 
เกณฑ์ปลอดภัยส าหรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีนั้น และให้ความร้อนเกิน ๒ กิโลวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตร  

 
ข้อ ๓  ผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีต้องควบคุมและวางแผนการด าเนินการ 

ให้เกิดกากกัมมันตรังสีให้น้อยที่สุด 
กรณีท่ีไม่ประสงค์จะใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีในลักษณะเดิมอีกต่อไป ให้พิจารณา

วิธีการใช้วัสดุกัมมันตรังสี โดยการน ากลับไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นหรือโอนให้ผู้อื่นไปใช้ประโยชน์   
ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ทีเ่ลขาธิการประกาศก าหนด 

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

จัดการกากกัมมันตรังสี หรือตามเกณฑ์การรับกากกัมมันตรังสี 
(๒) จัดท าบัญชีกากกัมมันตรังสี พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของนิวไคลด์

กัมมันตรังสี ระดับค่ากัมมันตภาพ น้ าหนักหรือปริมาตรของกากกัมมันตรังสี วันที่เก็บรวบรวม 
กากกัมมันตรังสี ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของกากกัมมันตรังสี รวมทั้งสถานทีแ่ละลักษณะ
การจัดเก็บกากกัมมันตรังสี 

(๓) ติดป้ายเตือนพร้อมสัญลักษณ์รังสีและข้อมูลที่ส าคัญ เช่น ชื่อนิวไคลด์กัมมันตรังสี 
ระดับค่ากัมมันตภาพ ระดับรังสีบนพ้ืนผิว ลงบนภาชนะหรือหีบห่อบรรจุกากกัมมันตรังสีให้เห็นชัดเจน 

 
ข้อ ๕  ผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีต้องส่งกากกัมมันตรังสีตามข้อ ๒ ของตน 

ใหผู้้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีหรือหน่วยงานของรัฐจัดการ เว้นแต่เป็นกากกัมมันตรังสี 
ทีผู่้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีสามารถด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีไดเ้องโดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) กากกัมมันตรังสีตามข้อ ๒ (๑) สามารถด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีโดยวิธีการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(ก) การจัดเก็บกากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่ท่ีเหมาะสมตามที่ระบุไว้ 
ในใบอนุญาต เพ่ือรอการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสีจนมีระดับค่ากัมมันตภาพเป็นไปตาม 
เกณฑ์ปลอดภัยแต่ไม่เกินห้าปี 

(ข) การบ าบัดเพ่ือลดปริมาตร แยกนิวไคลด์กัมมันตรังสี หรือเปลี่ยน
องค์ประกอบของกากกัมมันตรังสี โดยวิธีการใด ๆ เช่น เผา ท าให้ระเหย หรือท าให้ตกตะกอน  



 

 
 

๓ 

(๒) กากกัมมันตรังสีตามข้อ ๒ (๒) และข้อ ๒ (๓) ที่ไม่ได้เกิดจากวัสดุที่ประกอบด้วย
นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ (naturally occurring radioactive material : NORM) 
ซ่ึงน ามาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมหรือเกิดข้ึนจากอุตสาหกรรม สามารถด าเนินการจัดการ 
กากกัมมันตรังสีโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(ก) การจัดเก็บกากกัมมันตรังสีตาม (๑) (ก) 
(ข) การบ าบัดตาม (๑) (ข) 
(ค) การปรับสภาพกากกัมมันตรังสีให้อยู่ในสภาพที่สะดวกต่อการขนส่ง จัดเก็บ 

หรือก าจัด 
(๓) กากกัมมันตรังสีตามข้อ ๒ (๒) ข้อ ๒ (๓) และข้อ ๒ (๔) ที่เกิดจากวัสดุ 

ที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ (naturally occurring radioactive 
material : NORM) ซ่ึงน ามาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมหรือเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม  
สามารถด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(ก) การบ าบัดตาม (๑) (ข) 
(ข) การปรับสภาพตาม (๒) (ค) 
(ค) การขจัดกากกัมมันตรังสีตามประเภทกากกัมมันตรังสี ดังต่อไปนี้ 

๑) กากกัมมันตรังสีตามข้อ ๒ (๒) ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องมีการกักกัน 
(containment) และการแยกออก (isolation) จากเขตชีวภาคในระดับสูง ให้ใช้การขจัด 
กากกัมมันตรังสีโดยการฝังกลบใกล้ผิวดิน (near surface landfill)  

๒) กากกัมมันตรังสีตามข้อ ๒ (๓) ซ่ึงต้องมีการกักกัน (containment)  
และการแยกออก (isolation) จากเขตชีวภาคในระดับที่สามารถคงสภาพได้ไม่เกินสามร้อยปี  
ให้ใช้การขจัดกากกัมมันตรังสีโดยการฝังใต้ผิวดินที่ระดบัความลึกไม่ต่ ากว่าสามสิบเมตร 

๓) กากกัมมันตรังสีตามข้อ ๒ (๔) ซ่ึงต้องมกีารกักกัน (containment)  
และการแยกออก (isolation) จากเขตชีวภาคในระดับที่สามารถคงสภาพได้เกินกว่าสามร้อยปี  
ให้ใช้การขจัดกากกัมมันตรังสีโดยการฝังใต้ผิวดินที่ระดับความลึกเกินสามสิบเมตรแต่ไม่เกิน 
สามร้อยเมตร 

การจัดเก็บกากกัมมันตรังสีเพ่ือรอการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 
ตามวรรคหนึ่ง (๑) (ก) และ (๒) (ก) จะเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดเก็บกากกัมมันตรังสีไม่ได้  
เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ และเมื่อจัดเก็บกากกัมมันตรังสีจนมีระดับค่ากัมมันตภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ปลอดภัยซ่ึงไม่เกินห้าปีแล้ว ให้ผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีแจ้งต่อส านักงาน 
เพ่ือปลดกากกัมมันตรังสีออกจากการควบคุม  

การขจัดกากกัมมันตรังสีตามวรรคหนึ่ง (๓) นอกจากต้องด าเนินการตาม (๓) (ค) ๑) ๒)  
หรือ ๓) แลว้แต่กรณีแล้ว ยังต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการประกาศ
ก าหนดด้วย 

ในกรณีที่เป็นกากกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึกที่มีลักษณะเป็นของเหลว ก๊าซ ไอ  
หรือฝุ่น ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๓) และมาตรา ๗๘ และกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้องด้วย 

 
ข้อ ๖  ในระหว่างการด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี ผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสี 

ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๘) และมาตรา ๙๑ ด้วย 
 

ข้อ ๗  ในระหว่างการด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี หากมกีารขนส่ง 
กากกัมมันตรังสีออกสู่เส้นทางสาธารณะ ผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
ที่ออกตามมาตรา ๘ (๒๐) และมาตรา ๙๙ ด้วย 

 



 

 
 

๔ 

ข้อ ๘  เมื่อผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลการจัดการกากกัมมันตรังสีให้ส านักงานทราบภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้ด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีเสร็จเรียบร้อย 

การแจ้งผลการจัดการกากกัมมันตรังสีให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการประกาศก าหนด 
 

 
     ให้ไว้ ณ วันที่            ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
(นายสุวิทย์  เมษินทรีย์) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 


