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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต
การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
พ.ศ. ....

หลักการ
กาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญ าต การออกใบอนุญ าต การต่ออายุ
ใบอนุ ญ าต การออกใบแทนใบอนุ ญ าตสถานที่ ให้ บ ริการจัดการกากกัมมั นตรังสี ตามพระราชบั ญ ญั ติพ ลั งงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๐ ประกอบมาตรา ๔๖ (๒) มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา
๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๗๐ บั ญ ญั ติ ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตการออกใบแทนใบอนุญาตสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสีจึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ร่าง
กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาตสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ....
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๐ ประกอบมาตรา๔๖ (๒) มาตรา ๕๑
มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๗๐
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีมี ๒ ประเภท คือ
(๑) สถานที่ให้ บริการในการจัดการกากกัมมันตรังสีก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสีที่ดาเนินการ
เกี่ ย วกั บ การรวบรวม การคั ด แยก การจ าแนก การจั ด เก็ บ การบ าบั ด การปรั บ สภาพ หรื อ การขนส่ ง กาก
กัมมันตรังสี แต่ไม่รวมถึงการขจัดกากกัมมันตรังสี
(๒) สถานที่ให้บริการขจัดกากกัมมันตรังสีที่ดาเนินการจัดเก็บกากกัมมันตรังสีในสถานที่หรือที่ตั้ง
ใดที่ตั้งหนึ่งโดยจะไม่มีการนากากกัมมันตรังสีนั้นมาดาเนินการอื่นใดอีก

ส่วนที่ ๑
เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี

ข้อ ๒ ผู้ใดจะตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้ง
สถานที่ ให้ บ ริ ก ารจั ด การกากกั ม มั น ตรั งสี ใบอนุ ญ าตก่อ สร้างสถานที่ ให้ บ ริก ารจั ด การกากกั ม มั น ตรังสี และ
ใบอนุ ญ าตดาเนิ น การให้ บ ริการจั ดการกากกั มมันตรังสี จากเลขาธิการโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
ตามลาดับ
ข้อ ๓ ผู้ตั้งสถานที่ให้ บ ริการจัดการกากกัมมันตรังสี ต้องมีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
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(๒) มีศักยภาพทางเทคนิคและการเงินตามหมวด ๒
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
(๔) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เว้นแต่ได้ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตมาแล้วห้าปีก่อนวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(๖) ไม่เคยต้อ งค าพิ พ ากษาถึงที่ สุ ด ให้ ล งโทษเนื่ องจากกระท าความผิ ดตาม กฎหมายว่าด้ ว ย
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วห้าปีก่อนวันที่ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๔ กรรมการและผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
(๒) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเนื่องจากกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางนิวเคลียร์และรังสี เว้นแต่ได้พ้นโทษ
มาแล้วห้าปีก่อนวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๓) (๔) และ (๕)
หมวด ๒
ศักยภาพทางเทคนิคและการเงิน

ข้อ ๕ ผู้ ตั้ งสถานที่ ให้ บ ริ ก ารจั ด การกากกั ม มั น ตรังสี ต้ อ งเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก ส าหรับ ความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ทั้งนี้ ผู้ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องสามารถ
(๑) ควบคุมการรับรังสีของบุคลากรในสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และประชาชน
ทั่วไปและควบคุมการปล่อยสารกัมมันตรังสีจากสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม
(๒) จากัดความน่าจะเป็น ที่อาจนาไปสู่เหตุการณ์หรืออุบัติเหตุทางรังสี ที่เกิดจากการดาเนินการ
ของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
(๓) ระงับหรือบรรเทาผลจากการเกิดเหตุการณ์ตาม (๒)
ข้อ ๖ ผู้ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องมีความสามารถ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ของตน
ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และมาตรฐานสากลที่ เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ ว่า ได้ มี ก าร
ดาเนินการตามสิ่งทีต่ ้องปฏิบัติดังกล่าว
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(๒) ควบคุมคุณภาพของโครงสร้าง ระบบ และส่วนประกอบของสถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี
(๓) นาหลักการป้องกันเชิงลึก (defence in depth principle) มาใช้กับสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี
(๔) กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีสาหรับทุกสภาพการณ์
รวมถึงขณะที่สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีนั้นอยู่ระหว่างการบารุงรักษาซ่อมแซม
(๕) จัดทาระบบการบริหารงานคุณภาพและการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
(๖) ทาให้เกิดการดาเนินงานอย่างปลอดภัยในสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีโดยการ
กาหนดโครงสร้างองค์กรและการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
(๗) กาหนดแผนการเลิกดาเนินการ ที่คานึงถึงการรับรังสีของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานระหว่างการเลิก
ดาเนินการและการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม
(๘) สรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดาเนินงานสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี
(๙) กาหนดนโยบายความปลอดภัยและการบริหารจัดการสาหรับการดาเนินงานอย่างความ
ปลอดภัยและสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายและการบริหารจัดการดังกล่าว
(๑๐) กาหนดคุณสมบัติของบุคลากรและกาหนดแผนการฝึกอบรมบุคลากร
(๑๑) กาหนดนโยบายที่เหมาะสมสาหรับสมรรถภาพในการปฏิบัติงานที่สถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี ทั้งสมรรถภาพร่างกายและสมรรถภาพจิตใจของบุคลากร ผู้รับเหมางาน และผู้เข้าเยี่ยมชม
(๑๒) จัดหาทรัพยากร การบริการ และสิ่งอานวยความสะดวกแก่ฝ่ายบริหารจัดการสถานสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และสามารถควบคุมดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ดาเนินการโดยผู้รับเหมางาน
(๑๓) เตรียมแผนการบริหารจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี และขั้นตอนการปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
(๑๔) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกากับดูแลเพื่อทาความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ
(๑๕) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การก่อสร้างของสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างหน่วยงานกับผู้ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีรวมทั้งมี
การส่งมอบข้อมูลและประสบการณ์จากหน่วยงานดังกล่าวมายังผู้ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
(๑๖) ให้ข้อมูลที่เพียงพอสาหรับการติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์แก่สาธารณะ
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(๑๗) ต้ อ งให้ มี ก ารเก็ บ รวบรวมและประเมิ น ผลประสบการณ์ ก ารด าเนิ น งานรวมถึ งการน า
ประสบการณ์การดาเนินงานนั้นไปปฏิบัติและเผยแพร่แก่ผู้ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีอื่นด้วย
(๑๘) ก าหนดกระบวนการตั ด สิ น ใจที่ ค านึ งถึ งการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ และที่ มี ผ ลต่อ ความ
ปลอดภัย
ข้อ ๗ ผู้ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงิ นทุน
มารองรับการดาเนินการของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามใบอนุญาต
ข้อ ๘ ผู้ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ต้องมีความสามารถในการดารงสภาพคล่อง
ทางการเงินที่จะดาเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีได้อย่างต่อเนื่องมั่นคงตามที่ได้รับใบอนุญาต
หมวด ๓
ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๙ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) คาขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คาขอชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมกับค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
(๓) เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล
(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิ
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการและผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล
(ค) หนังสือมอบอานาจตามกฎหมายพร้อมสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนของผู้
มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
(๔) รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
(๕) ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
(๖) แผนการก่อสร้างและแผนประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการก่อสร้าง
(๗) แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
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(๘) หลักฐานการจัดทาระบบบริหารจัดการ หรือ การประกันคุณภาพ สาหรับการประเมินความ
เหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
(๙) หนังสือแสดงการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิ์ในที่ดินอย่างอื่น สาหรับ
ที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ข้อ ๑๐ รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ตามข้อ ๙(๔) ให้เป็นไปตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๒
การรับฟังความเห็นของประชาชน

ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ให้สานักงานจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตด้วย
ทั้งนี้ การกาหนดบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้เป็นไปตาม
ประเภทของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ตามที่กาหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่
เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีทสี่ านักงานประกาศกาหนด
ข้อ ๑๒ ส านั กงานต้องเผยแพร่ข้อมูล อย่างน้ อยดังต่อไปนี้แก่ ประชาชนที่ อยู่ อาศั ยในบริเวณ
โดยรอบพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
(๑) เหตุผลความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
(๒) คาอธิบายและสาระสาคัญของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาต
(๔) ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ
(๕) การออกแบบตามข้อกาหนดหรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยและทางวิศวกรรม
(๖) ลักษณะของพื้นที่ตั้ง
(๗) มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
(๘) คาอธิบายวิธีป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข
หรือเยียวยาความเดือดร้อน หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการควบคุมกากับดูแล
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ให้ ส านั ก งานประกาศข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งเผยแพร่ แ ก่ ป ระชาชนตามวรรคหนึ่ ง ในระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศของสานักงานอย่างน้อยเก้าสิบวันก่อนวันแรกของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยใน
บริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ข้อ ๑๓ การรับฟังความเห็นของประชาชนอาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การสารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทาโดยวิธีดังต่อไปนี้
(ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล
(ข) การเปิ ด ให้ แ สดงความเห็ น ทางไปรษณี ย์ ทางโทรศั พ ท์ ทางโทรสาร ทางระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด
(ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูล และแสดงความเห็นต่อสานักงาน
(ง) การสนทนากลุ่มย่อย
(๒) การประชุม ปรึกษา หารือ ซึ่งอาจทาได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
(ก) การประชาพิจารณ์
(ข) การอภิปรายสาธารณะ
(ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
(ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
ข้อ ๑๔ สานักงานต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความเห็น ระยะเวลา สถานที่
ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความเห็นได้
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของสานักงาน พื้นที่ตั้งสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และสถานที่ทาการของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้ง
สถานที่ให้ บ ริการจัดการกากกัมมัน ตรังสีเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้ าวัน ก่อนเริ่มดาเนินการรับฟังความเห็ นของ
ประชาชน
ทั้งนี้ ให้สานักงานประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสานักงานด้วย
ข้อ ๑๕ เมื่อดาเนิ นการรับ ฟังความเห็ นของประชาชนแล้ว ให้ส านักงานสรุปรวบรวมประเด็น
ความเห็ น ของประชาชนในบริเวณโดยรอบพื้ น ที่ ตั้งสถานที่ ให้ บ ริการจัด การกากกัม มัน ตรังสี และประกาศให้
ประชาชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความเห็นของประชาชน
ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๑๔ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การประกาศตามข้อนี้โดยอนุโลม
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ข้อ ๑๖ เมื่อรับฟังความเห็นของประชาชนแล้ว ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่
ให้บริการจัดการกากัมมันตรังสี ส่งคาชี้แจงตามประเด็นความเห็นของประชาชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เป็นรายประเด็นแก่สานักงาน และให้สานักงานประกาศคาชี้แจงรายประเด็นให้
ประชาชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สานักงานได้รับคาชี้แจงดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๑๔ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การประกาศตามข้อนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ เมื่อสานักงานรับฟังความเห็นของประชาชนและคาชี้แจงจากผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่
เพื่ อตั้งสถานที่ให้ บ ริการจัดการกากัมมัน ตรังสี แล้วเห็ นว่า การตั้งสถานที่ให้ บริการจัดการกากัมมันตรังสี อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี มากกว่าข้อมูล
ที่เผยแพร่ตามข้อ ๑๒ (๗) และ (๘)หากผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากัมมันตรังสี
มีความประสงค์จ ะด าเนิ น การขอรับ ใบอนุ ญ าตต่อไป ต้องก าหนดมาตรการป้ องกั น แก้ไข หรือเยียวยาความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และให้สานักงาน
ประกาศให้ประชาชนทราบ
ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๑๔ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การประกาศตามข้อนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ ให้ สานั กงานสรุปรวบรวมประเด็นความเห็นของประชาชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้ง
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และคาชี้แจงรายประเด็น รวมถึงหากมีมาตรการตามข้อ ๑๗ ให้นามา
ผนวกไว้กับเอกสารประกอบการพิจารณาของเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ส่วนที่ ๓
เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต

ข้อ ๑๙ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
และค่าธรรมเนียมตามข้อ ๙ แล้ว ให้สานักงานตรวจสอบคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคาขอให้ครบถ้วน
ในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ดาเนินการส่งข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกาหนด
ในกรณี ที่ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใช้ พื้ น ที่ เพื่ อ ตั้ ง สถานที่ ให้ บ ริ ก ารจั ด การกากกั ม มั น ตรั ง สี ไ ม่
ดาเนิน การ หรือดาเนิน การไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ เลขาธิการสั่งไม่รับคาขอรับ
ใบอนุญาตและแจ้งคาสั่งดังกล่าวพร้อมคืนค่าธรรมเนียมและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอรับใบอนุ ญาตให้แก่ผู้
ขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
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ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่ยื่น หรือที่ยื่น
เพิ่มเติมครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้เลขาธิการออกใบรับคาขอรับใบอนุญาตให้ แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุ ญ าตและเสนอคาขอรับ ใบอนุ ญ าตให้ ใช้พื้นที่เพื่ อตั้งสถานที่ให้ บ ริการจัดการกากกัมมันตรังสี พร้อมด้ว ย
ความเห็นต่อคณะกรรมการต่อไป
ข้อ ๒๐ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่
เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้
ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่ควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการสั่งไม่อนุญาตและแจ้งคาสั่ง
ดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผ ล
ของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิและระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย
ข้อ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี อาจ
กาหนดเงื่อนไขเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ข้อ ๒๒ ระยะเวลาดาเนิ น การในการพิ จารณาคาขอรับ ใบอนุ ญ าตตามข้ อ ๑๙ และข้อ ๒๐
รวมกันแล้วต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่สานักงานได้รับคาขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๒๓ ใบอนุ ญาตให้ ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ให้มีอายุตามที่
กาหนดในใบอนุญาตแต่ไม่เกินสิบปี และอาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้เพียงครั้งเดียวเป็นระยะเวลาไม่เกินสิบปี
ส่วนที่ ๔
เงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาต
ข้อ ๒๔ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น หรือสภาพพื้นที่ตั้งสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีเปลี่ยนแปลงไปอันอาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม ให้เลขาธิการโดย
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการมี ค าสั่ ง ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใช้ พื้ น ที่ เพื่ อ ตั้ งสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารจั ด การกาก
กัมมันตรังสี ยื่นรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ได้วิเคราะห์
ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งให้สอดคล้องกับกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจยื่นรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการ
จั ดการกากกั มมั น ตรังสี ได้ ภ ายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให้ ยื่น ค าขอขยายระยะเวลาต่ อ เลขาธิการและให้
เลขาธิการมีอานาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่นรายงานดังกล่าวได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้ งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
และหากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ยื่นรายงานวิเคราะห์ความ
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เหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่งหรือภายใน
ระยะเวลาที่มีการขยายออกไป ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่
เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ในกรณี ที่เลขาธิการโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณารายงานวิเคราะห์ ความ
เหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่า พื้นที่ตั้งนั้นไม่เข้าเงื่อนไข
ในการอนุ ญ าตให้ ใช้พื้ น ที่ เพื่ อตั้ งสถานที่ ให้ บ ริก ารจัดการกากกัม มัน ตรังสี อีก ต่อไป ให้ เลขาธิการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีคาสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ส่วนที่ ๕
การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ประสงค์จะต่อ
อายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาต ภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่าหนึ่ งปีแต่ไม่เกินสามปีก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมด้วยรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่
เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ได้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ขณะยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริ การ
จัดการกากกัมมันตรังสีจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในหมวด ๑
ข้อ ๒๖ ในการพิจารณาคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี ให้นาความในส่วนที่ ๓ หมวด ๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตชารุดในสาระสาคั ญ หรือสูญหาย หรือถูกทาลาย ให้ผู้รับใบอนุญาต
ให้ ใช้พื้ น ที่ เพื่ อตั้ งสถานที่ ให้ บ ริ ก ารจั ด การกากกั มมั น ตรังสี ยื่ น คาขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตพร้อ มด้ ว ยเอกสาร
หลักฐาน ณ สานักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการชารุดในสาระสาคัญ หรือสูญหาย หรือถูก
ทาลาย
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุคาว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของ
ใบอนุญาต
ทั้งนี้ แบบคาขอใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กาหนดแนบท้ายกฎกระทรวงนี้
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หมวด ๔
ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๒๘ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องยื่น
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ยังไม่สิ้นอายุ
(2) คาขอรั บ ใบอนุ ญ าตก่อสร้างสถานที่ให้ บริการจัดการกากกัม มันตรังสี ตามแบบแนบท้าย
กฎกระทรวงนี้
(3) คาขอชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมกับค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
(4) เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล
(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิ
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการและผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล
(ค) หนังสือมอบอานาจตามกฎหมายพร้อมสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนของผู้
มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
(ง) ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
ไทย ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้แต่งตั้งให้มีหน้าที่
รับผิดชอบดาเนินกิจการในราชอาณาจักรไทยแทนนิติบุคคลด้วย
(5) รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น
(6) ข้อมูลการออกแบบเบื้องต้น
(7) แผนการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง การก่อสร้างและการติดตั้งระบบอุปกรณ์รวมทั้งเส้นทางการขนส่ง
วัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือสาหรับการก่อสร้าง
(8) แผนการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์
(9) ขั้นตอนการดาเนินการก่อสร้าง
(10) ข้อมูล ความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือขององค์กรและบุคลากรหลั กที่รับผิ ดชอบงาน
ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(11) ข้อมูลระบบการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างและระบบประกันคุณภาพการก่อสร้าง
(12) แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

- ๑๑ -

(13) เอกสารหลักฐานทางการเงินที่แสดงถึง
(ก) แผนการเงินสาหรับการดาเนินโครงการก่อสร้าง
(ข) แผนการจัด หาเงินทุ น การก่อสร้าง และการประมาณการค่ าใช้จ่าย พร้อมข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องอื่นซึ่งสามารถสะท้อนถึงความเหมาะสมของแผน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่แสดงถึงแหล่งที่มาของการ
จัดหาเงินทุน สมมุติฐานในการจัดทาแผน ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนของผู้ขอรับใบอนุญาต รวมถึงความ
เกี่ยวข้องทางกฎหมายและทางการเงินระหว่างแหล่งเงินทุนกับผู้ขอรับใบอนุญาตด้วย
(14) แผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการก่อสร้าง
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดของรายงานวิ เคราะห์ ค วามปลอดภั ย ของสถานที่ ให้ บ ริ ก ารจั ด การกาก
กัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น ให้เป็นไปตามสานักงานประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๒
เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต

ข้อ ๒๙ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีและ
ค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒๘ แล้ว ให้สานักงานตรวจสอบคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคาขอให้ครบถ้วน
ในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีดาเนินการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกาหนด
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ดาเนินการ หรือ
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ให้เลขาธิการสั่งไม่รับคาขอรับใบอนุญาตและแจ้ง
คาสั่งดังกล่าวพร้อมคืนค่าธรรมเนียมและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้
ก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่ยื่น หรือที่ยื่น
เพิ่มเติมครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้เลขาธิการออกใบรับคาขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและเสนอคาขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีพร้อมด้วยความเห็นต่อ
คณะกรรมการต่อไป
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้
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ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่ควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการสั่งไม่อนุญาตและแจ้งคาสั่ง
ดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่
อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิและระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย
ข้อ ๓๑ ในการออกใบอนุญ าตก่อสร้างสถานที่ให้ บริการจัดการกากกัมมันตรังสี อาจกาหนด
เงื่อนไขเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสีให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ข้อ ๓๒ ระยะเวลาดาเนิ น การในการพิ จารณาคาขอรับ ใบอนุ ญ าตตามข้ อ ๒๙ และข้อ ๓๐
รวมกันแล้วต้องไม่เกินสามปีนบั แต่วันที่สานักงานได้รับคาขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๓๓ ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ให้มีอายุตามที่กาหนดใน
ใบอนุญาตแต่ไม่เกินสิบปี
ส่วนที่ ๓
เงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาต
ข้อ ๓๔ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น หรือสภาพพื้นที่ตั้งสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีเปลี่ยนแปลงไปอันอาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม ให้เลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการมีคาสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ยื่น
รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น ที่ได้วิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้สอดคล้องกับกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจยื่นรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้นได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาขอขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการและให้
เลขาธิการมีอานาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่นรายงานดังกล่าวได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
และหากผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ยื่นรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของ
สถานที่ ให้ บ ริ ก ารจั ดการกากกัม มั น ตรั งสี ฉ บั บ เบื้ องต้น ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดตามวรรคหนึ่ งหรือ ภายใน
ระยะเวลาที่มีการขยายออกไป ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ในกรณี ที่เลขาธิการโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณารายงานวิเคราะห์ ความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้นตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่า การก่อสร้างสถานที่
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ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่อาจดาเนินการได้อีกต่อไป ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
คาสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ข้อ ๓๕ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตก่ อ สร้างสถานที่ ให้ บ ริก ารจัด การกากกั มมั น ตรังสี ต้อ งรายงานความ
คืบหน้าในการก่อสร้างต่ อเลขาธิการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น
ข้อ ๓๖ ห้ ามมิให้ ผู้ รับ ใบอนุญ าตก่อสร้างสถานที่ให้ บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ดาเนินการ
ก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างที่ปรากฏในรายงานวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น
ในกรณี ที่มีการก่อสร้างโดยผิดไปจากที่ได้รับ ใบอนุญ าต ให้ เลขาธิการโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการมีอานาจสั่งระงับการกระทาดังกล่าว และหากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็น
ว่าการก่อสร้างที่ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาตนั้นยังคงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ความปลอดภัยที่ยอมรับได้เลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจมีคาสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างตามวรรคหนึ่ง
หากการก่อ สร้ างที่ ผิ ด ไปจากที่ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตนั้ น อาจก่ อ ให้ เกิ ด อั น ตรายแก่ ป ระชาชนและ
สิ่งแวดล้อมให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่งระงับการกระทาดังกล่าว และให้ผู้รับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคารทั้งหมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ แตกต่างไปจากในรายงานวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น ให้นาความในวรรคก่อนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ ๓๗ ในกรณี ที่ ก ารก่ อ สร้ างสถานที่ ให้ บ ริ ก ารจั ด การกากกั ม มั น ตรั งสี แ ล้ ว เสร็ จ ให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ดาเนินการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตาม
แผนที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ ๒๘ (๘) โดยแจ้งวัน เวลา และระยะเวลาทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เลขาธิการ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการทดสอบดังกล่าว
เมื่อดาเนินการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์แล้วเสร็จ ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องจัดทารายงานการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์เสนอเลขาธิการเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ
ส่วนที่ ๔
การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๓๘ ผู้ รับ ใบอนุญ าตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ประสงค์จะต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาต ภายในระยะเวลาไม่น้อย
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กว่าหนึ่ งปี แต่ไม่เกินสามปีก่อนวัน ที่ใบอนุ ญาตสิ้ นอายุ พร้อมด้วยรายงานวิเคราะห์ความปลอดภั ยของสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้นที่ได้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ขณะยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในหมวด ๑
ข้อ ๓๙ ในการพิจารณาคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ให้นาความในส่วนที่ ๒หมวด๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตชารุดในสาระสาคัญ หรือสูญหาย หรือถูกทาลาย ให้ผู้รับใบอนุญาต
ให้ ใช้พื้ น ที่ เพื่ อตั้ งสถานที่ ให้ บ ริ ก ารจั ด การกากกั มมั น ตรังสี ยื่ น คาขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตพร้อ มด้ ว ยเอกสาร
หลักฐาน ณ สานักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการชารุดในสาระสาคัญ หรือสูญหาย หรือถูก
ทาลาย
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุคาว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของ
ใบอนุญาต
ทั้งนี้ แบบคาขอใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กาหนดแนบท้ายกฎกระทรวงนี้
หมวด ๕
ใบอนุญาตดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๔๑ ผู้ที่ป ระสงค์จ ะขอรับใบอนุญ าตดาเนินการให้ บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ต้องยื่น
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ยังไม่สิ้นอายุ
(๒) ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตด าเนิ น การให้ บ ริ ก ารจั ด การกากกั ม มั น ตรั ง สี ต ามแบบแนบท้ า ย
กฎกระทรวงนี้
(๓) คาขอชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมกับค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
(๔) เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล
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(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิ
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการและผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล
(ค) หนังสือมอบอานาจตามกฎหมายพร้อมสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนของผู้
มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
(ง) ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
ไทย ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้แต่งตั้งให้มีหน้าที่
รับผิดชอบดาเนินกิจการในราชอาณาจักรไทยแทนนิติบุคคลด้วย
(๕) รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ฉบับสมบูรณ์
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น และรายงานการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
เลขาธิการ
(๖) เอกสารหลักฐานทางการเงินที่แสดงถึง
(ก) การประมาณการค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินการตลอดอายุใบอนุญาต
(ข) แผนการจัดหาเงินทุน และการประมาณการรายได้ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซึ่ง
สามารถสะท้อนถึงความเหมาะสมของแผน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่แสดงถึงแหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน
สมมุติฐานในการจัดทาแผน ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนของผู้ขอรับใบอนุญาตรวมถึงความเกี่ยวข้องทาง
กฎหมายและทางการเงิน (legal and financial relationships) ระหว่างแหล่งเงินทุนกับผู้ขอรับใบอนุญาตด้วย
(ค) รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่
งบดุล งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่คานวณจากรายงานดังกล่าว ข้อมูลโครงสร้าง
รายได้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น รวมถึงผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พิจารณา
ได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต
(ง) แผนการจัดหาหลักประกันในการจัดการกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการดาเนินการ
ตามแผนการเลิกดาเนินการสถานที่ให้บริการจัดการจัดการกากกัมมันตรังสี
ส่วนที่ ๒
เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต

ข้อ ๔๒ เมื่ อ ได้ รั บ ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตด าเนิ น การให้ บ ริ ก ารจั ด การกากกั ม มั น ตรั ง สี และ
ค่าธรรมเนียมตามข้อ ๔๑ แล้ว ให้สานักงานตรวจสอบคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคาขอให้ครบถ้วน

- ๑๖ -

ในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้ แจ้งผู้ขอรับ ใบอนุญาตดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีดาเนินการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกาหนด
ในกรณี ที่ ผู้ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตด าเนิ น การให้ บ ริการจั ด การกากกั ม มั น ตรังสี ไม่ ด าเนิ น การ หรื อ
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ให้เลขาธิการสั่งไม่รับคาขอรับใบอนุญาตและแจ้ง
คาสั่งดังกล่าวพร้อมคืนค่าธรรมเนียมและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
ดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่ยื่น หรือที่ยื่น
เพิ่มเติมครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้เลขาธิการออกใบรับคาขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุ ญ าตและเสนอคาขอรับ ใบอนุ ญ าตด าเนิ น การให้ บ ริก ารจัดการกากกัม มัน ตรังสี พ ร้อมด้ว ยความเห็ นต่ อ
คณะกรรมการต่อไป
ข้ อ ๔๓ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว่ าควรเห็ น ชอบ ให้ เลขาธิ ก ารออกใบอนุ ญ าต
ดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้
ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่ควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการสั่งไม่อนุญาตและแจ้งคาสั่ง
ดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินการให้ บริการจัดการกากกัมมันตรังสีทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่
อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิและระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย
ข้อ ๔๔ ในการออกใบอนุญาตดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี อาจกาหนดเงื่อนไข
เพื่ อ ความปลอดภั ย ของประชาชนและสิ่ ง แวดล้ อ มในบริ เวณโดยรอบพื้ น ที่ ตั้ ง สถานที่ ให้ บ ริ ก ารจั ด การกาก
กัมมันตรังสีให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ข้อ ๔๕ ระยะเวลาดาเนิ น การในการพิ จารณาคาขอรับ ใบอนุ ญ าตตามข้ อ ๔๒ และข้อ ๔๓
รวมกันแล้วต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่สานักงานได้รับคาขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ข้ อ ๔๖ ใบอนุ ญ าตด าเนิ น การให้ บ ริ ก ารจั ด การกากกั ม มั น ตรั งสี ให้ มี อ ายุ ต ามที่ ก าหนดใน
ใบอนุญาตแต่ไม่เกินหกสิบปี และอาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้ตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ ๔ ของหมวดนี้
ส่วนที่ ๓
เงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาต

- ๑๗ -

ข้อ ๔๗ ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีมีหน้าที่ทบทวนและปรับปรุง
รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ทุก ๆ สิบปี หรือเมื่อเลขาธิการเห็น
ว่ามีเหตุท าให้ ร ายงานวิเคราะห์ ความปลอดภัยของสถานที่ให้ บริการจัดการกากกัมมั นตรังสี ไม่ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยในระหว่างดาเนินการทบทวนความปลอดภัยผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานถึงความก้าวหน้า
ของการดาเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยต่อเลขาธิการ
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจยื่นรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาขอขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการและให้เลขาธิการมี
อานาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่นรายงานดังกล่าวได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และหากผู้รับ
ใบอนุญาตดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ยื่นรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสีภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่งหรือภายในระยะเวลาที่มีการขยายออกไป ให้
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดาเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี
ในกรณี ที่เลขาธิการโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณารายงานวิเคราะห์ ความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่า การดาเนินการให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีต่อไป จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีใหม่ให้
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของ
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีนั้น
หากเลขาธิก ารโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการไม่ เห็ น ชอบกั บ รายงานวิ เคราะห์ ความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามวรรคหนึ่งหรือที่แก้ไขตามวรรคสามหรือที่ผู้รับใบอนุญาต
ไม่แก้ไขรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามวรรคสอง ให้เลขาธิ การ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งพักใช้ใบอนุญาตดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี จนกว่าผู้รับ
ใบอนุญาตแก้ไขรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยและได้รับความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยที่แก้ไข
แล้วดังกล่าว
ข้อ ๔๘ ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีประเภทสถานที่ให้บริการขจัด
กากกัมมันตรังสี ต้องดาเนินการขอรับใบอนุญาตดาเนินการตลอดระยะเวลาอายุของสถานที่ให้บริการนั้น
ส่วนที่ ๔
การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
ข้ อ ๔๙ 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 ะต่ อ อายุ
ใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาต ภายในระยะเวลาไม่น้อย

- ๑๘ -

กว่าสามปี แต่ไม่เกิน สิบ ปี ก่อนวัน ที่ ใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ พร้อมด้วยรายงานวิเคราะห์ ความปลอดภั ยของสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ได้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ขณะยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสีจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในหมวด ๑
ข้อ ๕๐ ในการพิจารณาคาขอต่ออายุใบอนุญาตดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ให้
นาความในส่วนที่ ๒ หมวด ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๖
ใบอนุญาตเลิกดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๕๑ ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ประสงค์จะเลิกดาเนินการ
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ต้องได้รับใบอนุญาตเลิกดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี โดยให้ ยื่น
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ยังไม่สิ้นอายุ
(๒) คาขอรับใบอนุญาตเลิกดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามแบบที่กาหนดท้าย
กฎกระทรวงนี้
(๓) คาขอชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมกับค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
(๔) เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล
(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิ
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการและผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล
(ค) หนังสือมอบอานาจตามกฎหมายพร้อมสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนของผู้
มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
(ง) ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
ไทย ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้แต่งตั้งให้มีหน้าที่
รับผิดชอบดาเนินกิจการในราชอาณาจักรไทยแทนนิติบุคคลด้วย
(5) เอกสารหลักฐานทางการเงิน ที่แสดงถึง

- ๑๙ -

(ก) การประมาณการค่าใช้จ่ายสาหรับการรื้อถอน
(ข) เอกสารหรือหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการเลิกดาเนินการให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสีจนแล้วเสร็จ
(ค) รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ งบ
ดุล งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่คานวณจากรายงานดังกล่าว ข้อมูลโครงสร้างรายได้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น รวมถึงผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พิจารณาได้ว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๖) แผนการเลิ กด าเนิ น การตามที่กาหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ ความปลอดภัยของสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับสมบูรณ์ที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ก่อนการหยุดดาเนินการไม่น้อยกว่า
สามปี
ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการให้บริการจั ดการกากกัมมันตรังสีประเภทสถานที่ให้บริการขจัด
กากกัมมันตรังสีไม่สามารถขออนุญาตเลิกดาเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีตามหมวดนี้ได้
ส่วนที่ ๒
เงื่อนไขการออกใบอนุญาต

ข้ อ ๕๒ เมื่ อ ได้ รั บ ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตเลิ ก ด าเนิ น การให้ บ ริก ารจั ด การกากกั ม มั น ตรังสี แ ละ
ค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕๑ แล้ว ให้สานักงานตรวจสอบคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคาขอให้ครบถ้วน
ในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเลิกดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีดาเนินการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกาหนด
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเลิกดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ดาเนินการ หรือ
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ให้เลขาธิการสั่งไม่รับคาขอรับใบอนุญาตและแจ้ง
คาสั่งดังกล่าวพร้อมคืนค่าธรรมเนียมและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเลิก
ดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่ยื่น หรือที่ยื่น
เพิ่มเติมครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้เลขาธิการออกใบรับคาขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและเสนอคาขอรับใบอนุญาตเลิกดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีพร้อมด้วยความเห็นต่อ
คณะกรรมการต่อไป
ข้อ ๕๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตเลิก
ดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ทั้งนี้ ให้ระบุ
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ยกเลิกใบอนุญาตดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไว้ในใบอนุญาตเลิกดาเนินการให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสีด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่ควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการสั่งไม่อนุญาตและแจ้งคาสั่ง
ดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเลิกดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่
อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิและระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย
ข้อ ๕๔ ในการออกใบอนุญ าตเลิ ก ดาเนินการให้ บริการจัดการกากกัมมันตรังสี อาจกาหนด
เงื่อนไขเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสีให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ข้อ ๕๕ ระยะเวลาดาเนินการในการพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๕๒ และข้อ ๕๓ รวมกัน
แล้วต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่สานักงานได้รับคาขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๕๖ ใบอนุญาตเลิกดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ให้มีอายุไม่เกินระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในแผนการเลิกดาเนินการตามที่ได้ยื่นไว้ในข้อ ๕๑ (๖)
ส่วนที่ ๓
เงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาต

ข้อ ๕๗ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตเลิ ก ดาเนิ น การให้ บ ริการจั ดการกากกั มมั น ตรังสี ที่ ป ระสงค์ จะแก้ ไข
แผนการเลิ ก ด าเนิ น การ ให้ ยื่ น แผนเลิ ก ด าเนิ น การฉบั บ แก้ ไขต่ อ เลขาธิ ก ารล่ ว งหน้ าอย่ า งน้ อ ยหกเดื อ นก่ อ น
ดาเนินการตามแผนฉบับแก้ไข
ทั้งนี้ แผนเลิกดาเนินการฉบับแก้ไขจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการก่อนดาเนินการตาม
แผนฉบับแก้ไขนั้น
ข้อ ๕๘ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์ให้สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีทั้งหมดหรือบางส่วน
พ้ น จากการควบคุ ม ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยพลั งงานนิ ว เคลี ยร์ เพื่ อ สั น ติ ให้ ยื่ น ค าร้ องพร้อ มส่ งรายงานการเลิ ก
ดาเนินการและผลการสารวจรังสีที่อยู่ในระดับปลอดภัยต่อเลขาธิการ
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เมื่อเลขาธิการเห็นว่า การเลิกดาเนินการเป็นไปโดยถูกต้องตามแผนการเลิกดาเนินการสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่งให้สถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีนั้นหรือส่วนนั้นพ้นจากการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
ข้อ ๕๙ ผู้รับใบอนุญาตเลิกดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องดาเนินการให้แล้ว
เสร็จตามแผนการเลิกดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี หากเลขาธิการเห็นว่า การดาเนินการจะไม่แล้ว
เสร็จภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่ าว เลขาธิการมีอานาจมอบหมายให้ บุคคลอื่นดาเนินการรื้อ ถอนแทนหรือ
ร่ว มกับ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตเลิ กด าเนิ น การให้ บ ริการจั ดการกากกั มมั น ตรังสี โดยใช้จ่ายจากหลั กประกัน ของผู้ รับ
ใบอนุญาต ในกรณีที่หลักประกันไม่เพียงพอ ผู้รับใบอนุญาตเลิกดาเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด และหากมีหลักประกันเหลือให้คืนแก่ผู้รับใบอนุญาตเลิกดาเนินการให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๖๐ บรรดาผู้ให้บ ริการจัดการกากกัมมันตรังสี ที่ดาเนินการก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้
บั งคั บ ให้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตด าเนิ น การให้ บ ริก ารจั ด การกากกั ม มั น ตรังสี ภ ายใน ๑๘๐ วัน นั บ แต่ วั น ที่
กฎกระทรวงฉบั บ นี้ มี ผ ลใช้บั งคั บ โดยไม่ต้ อ งขอรับ ใบอนุ ญ าตให้ ใช้ พื้ น ที่ เพื่ อ ตั้งสถานที่ ให้ บ ริก ารจัด การกาก
กัมมันตรังสี และใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
กรณีทผี่ ู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามวรรคหนึ่งประสงค์จะดาเนินกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมหรือ
ประสงค์ที่จะตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เพิ่มเติมหลังจากกฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ผู้ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสีดังกล่าวต้องดาเนินการตามที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่รับ………………………....

แบบป.ส. ..............

วันที่…....……................………
รหัสหน่วยงาน…………..……..
ผู้รับคาขอ………………………..

คำขออนุญำต

(สาหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

ขอรับใบอนุญำต
ขอต่ออำยุใบอนุญำต

ให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถำนที่ให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี
ก่อสร้ำงสถำนที่ให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี
ดำเนินกำรให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี

วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ..................
๑. ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญำต
ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. ..............................................
จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนที่.......................................................................................................
ชื่อสถานที่ทาการ (ที่ติดต่อได้ ณ ปัจจุบัน)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ที่ตั้งเลขที่………..........……หมู่ที่.............ตรอก/ซอย….................................…..............................................................
ถนน…….................................….ตาบล/แขวง…………............………..…อาเภอ/............................................................
เขต………………………………....จังหวัด……………..........……….……………รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................…… หมายเลขโทรสาร……..........……........………........................................
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์………............................................ เว็บไซต์ ...........……...........……............………....................
โดยมี (ผู้มีอานาจขอรับใบอนุญาต) ชื่อ..............................................ตาแหน่ง ..........................................................
อายุ.........................…ปี สัญชาติ...............…...... เกิดวันที่ .......... เดือน.....................พ.ศ........................................
เลขประจาตัวประชาชน
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บ้านเลขที่……….......……หมู่ที่.............ตรอก/ซอย…...................................….…................…......................................
ถนน……...............................….... ตาบล/แขวง………....…....………..…อาเภอ/เขต………………….….............................
จังหวัด……………..........……….………………................…................รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................…… หมายเลขโทรสาร……..........……........………................…...................
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……….........................................................................………................…................................
๒. ชื่อผู้ยื่นขออนุญำต
ชื่อ..................................................................................... อาชีพ .............................................................................
อายุ....................…ปี สัญชาติ..........…...... เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ...................................
เลขประจาตัวประชาชน
บ้านเลขที่……….......……หมู่ที่.............ตรอก/ซอย…...................................…................…..................….....................
ถนน……...............................….... ตาบล/แขวง………....…....………..…อาเภอ/เขต………………….................................
จังหวัด……………..........……….………………................…................…....รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………….....................................
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……….........................................................................………................…................................
๓. รำยละเอียดพื้นที่ตั้งสถำนที่ให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี
ชื่อสถำนที่ให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี
....................................................................................................................................................................................
ชื่อสำกล.............................................................................................................................................................
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตั้งอยู่ที่
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..............................................
ละติจูดที่ ...................... ลองติจูดที่ ....................... พื้นที่.............. ไร่ ............... งาน ........... ตารางวา....................
กรรมสิทธิ์ที่ดินเลขที่ .......................... เล่มที่ .......................... ออกโดย ..................................................................
วัตถุประสงค์การดาเนินงานของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีโดยสังเขป
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .........................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

- ๒๕ -

พร้อมกับคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย
ดังนี้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ สาเนาบัตรประจาตัวพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้ยื่นขออนุญาต
หนังสือมอบอานาจ สาเนาบั ตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของทั้งผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจ ซึ่งหนังสือมอบอานาจต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐บาท หรือ ๓๐บาท เมื่อ
มอบอ านาจให้ ก ระท าการแทนมากกว่ า ๑อย่ าง ทั้ งนี้ ห นั ง สื อ มอบอ านาจของส่ ว นราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจไม่ต้องติดอากรแสตมป์ตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร
หนังสือรับรองนิติบุคคล
เอกสารหลักฐานทางการเงิน
รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
เอกสารหลักฐานอื่น (โปรดระบุ)
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................
.................................................................................................. ...........................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้เป็นจริงทุกประการ

ลายมือชื่อผู้มีอานาจขอรับใบอนุญาต....................................................................
(
)

ลายมือชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต ....................................................................
(
)

หน้าที่ ........................

แบบป.ส. .............

รหัสหน่วยงาน.............................

ใบอนุญาตเลขที่.....................

ใบอนุญำต
ให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถำนที่ให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี
ก่อสร้ำงสถำนที่ให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี
ดำเนินกำรให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี
วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ..................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติพ.ศ. ๒๕๕๙
เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
อนุญาตให้..............................................................................................................................................................
โดย ........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ........................................................................................................................................................................
สถานที่ทาการ ........................................................................................................................................................
ให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ดาเนินกิจการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ตามคาขออนุญาตเลขที่................................ลงวันที่ .............. เดือน .................... พ.ศ. .......................................
โดยใช้สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีชื่อ ................................................................................................
ชื่อสากล ................................................................................................................................................................
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตั้งอยู่ท.ี .....................................................................................................
ละติจูดที.่ ..................... ลองติจูดที.่ ...................... พื้นที่.............. ไร่ ............... งาน ........... ตารางวา
กรรมสิทธิ์ที่ดินเลขที่ .......................... เล่มที่ .......................... ออกโดย ..............................................................
วัตถุประสงค์สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีเพื่อ ....................................................................................
อนุญาตตั้งแต่วันที่ ............. เดือน ................ พ.ศ. ........... ถึงวันที่ ..... เดือน ............. พ.ศ. ..............................
ลงชื่อ.........................................................................
เลขำธิกำรสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
ประทับตรำสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ไว้เป็นสำคัญ

