
- 1 - 
 

  
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

พ.ศ. .... 
   

 
 

หลักการ 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงาน
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 บัญญัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตการออกใบแทนใบอนุญาตสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสีจึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต 
การออกใบแทนใบอนุญาตสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 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 
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
ข้อ ๑ สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) สถานที่ให้บริการในการจัดการกากกัมมันตรังสีก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสีที่ด าเนินการ

เกี่ยวกับการรวบรวม การคัดแยก การจ าแนก การจัดเก็บ การบ าบัด การปรับสภาพ หรือการขนส่งกาก
กัมมันตรังสี แต่ไม่รวมถึงการขจัดกากกัมมันตรังสี 

(๒) สถานที่ให้บริการขจัดกากกัมมันตรังสีที่ด าเนินการจัดเก็บกากกัมมันตรังสีในสถานที่หรือที่ตั้ง
ใดที่ตั้งหนึ่งโดยจะไม่มีการน ากากกัมมันตรังสีนั้นมาด าเนินการอ่ืนใดอีก 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

   
 

ข้อ ๒ ผู้ใดจะตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้ง
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และ
ใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ตามล าดับ 

 
ข้อ ๓ ผู้ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
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(๒) มีศักยภาพทางเทคนิคและการเงินตามหมวด ๒ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
(๔) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ เว้นแต่ได้ถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตมาแล้วห้าปีก่อนวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
(๖) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษเนื่องจากกระท าความผิดตาม กฎหมายว่าด้วย

พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วห้าปีก่อนวันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
 
ข้อ ๔ กรรมการและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 
(๒) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเนื่องจากกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางนิวเคลียร์และรังสี เว้นแต่ได้พ้นโทษ
มาแล้วห้าปีก่อนวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๓) (๔) และ (๕)  
 

หมวด ๒ 
ศักยภาพทางเทคนิคและการเงิน 

   
 

ข้อ ๕ ผู้ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักส าหรับความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  ทั้งนี้ ผู้ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องสามารถ 

(๑) ควบคุมการรับรังสีของบุคลากรในสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีและประชาชน
ทั่วไปและควบคุมการปล่อยสารกัมมันตรังสีจากสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม 

(๒) จ ากัดความน่าจะเป็นที่อาจน าไปสู่เหตุการณ์หรืออุบัติเหตุทางรังสีที่เกิดจากการด าเนินการ
ของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

(๓) ระงับหรือบรรเทาผลจากการเกิดเหตุการณ์ตาม (๒) 
 

ข้อ ๖ ผู้ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องมีความสามารถ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีของตน

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานสากลที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ว่า ได้มีการ
ด าเนินการตามสิ่งทีต่้องปฏิบัติดังกล่าว 
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(๒) ควบคุมคุณภาพของโครงสร้าง ระบบ และส่วนประกอบของสถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี 

(๓) น าหลักการป้องกันเชิงลึก (defence in depth principle) มาใช้กับสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี 

(๔) ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติในสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีส าหรับทุกสภาพการณ์ 
รวมถึงขณะที่สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีนั้นอยู่ระหว่างการบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

(๕) จัดท าระบบการบริหารงานคุณภาพและการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

(๖) ท าให้เกิดการด าเนินงานอย่างปลอดภัยในสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีโดยการ
ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 

(๗) ก าหนดแผนการเลิกด าเนินการ ที่ค านึงถึงการรับรังสีของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานระหว่างการเลิก
ด าเนินการและการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม 

(๘) สรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี 

(๙) ก าหนดนโยบายความปลอดภัยและการบริหารจัดการส าหรับการด าเนินงานอย่างความ
ปลอดภัยและสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายและการบริหารจัดการดังกล่าว 

(๑๐) ก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรและก าหนดแผนการฝึกอบรมบุคลากร 
(๑๑) ก าหนดนโยบายที่เหมาะสมส าหรับสมรรถภาพในการปฏิบัติงานที่สถานที่ให้บริการจัดการ

กากกัมมันตรังสี ทั้งสมรรถภาพร่างกายและสมรรถภาพจิตใจของบุคลากร ผู้รับเหมางาน และผู้เข้าเยี่ยมชม 
(๑๒) จัดหาทรัพยากร การบริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ฝ่ายบริหารจัดการสถานสถานที่

ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และสามารถควบคุมดูแลงานที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ด าเนินการโดยผู้รับเหมางาน 

(๑๓) เตรียมแผนการบริหารจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี และข้ันตอนการปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

(๑๔) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานก ากับดูแลเพื่อท าความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

(๑๕) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การก่อสร้างของสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีเพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างหน่วยงานกับผู้ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีรวมทั้งมี
การส่งมอบข้อมูลและประสบการณ์จากหน่วยงานดังกล่าวมายังผู้ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

(๑๖) ให้ข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์แก่สาธารณะ 
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(๑๗) ต้องให้มีการเก็บรวบรวมและประเมินผลประสบการณ์การด าเนินงานรวมถึงการน า
ประสบการณ์การด าเนินงานนั้นไปปฏิบัติและเผยแพร่แก่ผู้ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีอ่ืนด้วย 

(๑๘) ก าหนดกระบวนการตัดสินใจที่ค านึงถึงการจัดล าดับความส าคัญและที่มีผลต่อความ
ปลอดภัย  
 

ข้อ ๗ ผู้ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน
มารองรับการด าเนินการของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามใบอนุญาต 
 

ข้อ ๘ ผู้ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องมีความสามารถในการด ารงสภาพคล่อง
ทางการเงินที่จะด าเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีได้อย่างต่อเนื่องมั่นคงตามท่ีได้รับใบอนุญาต 

 
หมวด ๓ 

ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
   

ส่วนที่ ๑ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับใบอนุญาต 

   
 

ข้อ ๙ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค าขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้  
(๒) ค าขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมกับค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
(๓) เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล 

(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิ 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
(ค) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้

มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 
(๔) รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
(๕) ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
(๖) แผนการก่อสร้างและแผนประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการก่อสร้าง 
(๗) แผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
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(๘) หลักฐานการจัดท าระบบบริหารจัดการ หรือ การประกันคุณภาพ ส าหรับการประเมินความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

(๙) หนังสือแสดงการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิ์ในที่ดินอย่างอ่ืน ส าหรับ
ที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
 

ข้อ ๑๐ รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ตามข้อ ๙(๔) ให้เป็นไปตามท่ีส านักงานประกาศก าหนด 

 
ส่วนที่ ๒ 

การรับฟังความเห็นของประชาชน 
   

 
ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี

ให้ส านักงานจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีเพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตด้วย 

ทั้งนี้ การก าหนดบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้เป็นไปตาม
ประเภทของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่
เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีทีส่ านักงานประกาศก าหนด 

 
ข้อ ๑๒ ส านักงานต้องเผยแพร่ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณ

โดยรอบพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
(๑) เหตุผลความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
(๒) ค าอธิบายและสาระส าคัญของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๔) ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
(๕) การออกแบบตามข้อก าหนดหรอืมาตรฐานด้านความปลอดภัยและทางวิศวกรรม 
(๖) ลักษณะของพ้ืนที่ตั้ง 
(๗) มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 
(๘) ค าอธิบายวิธีป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับประชาชน รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข 

หรือเยียวยาความเดือดร้อน หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการควบคุมก ากับดูแล 
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ให้ส านักงานประกาศข้อมูลที่ต้องเผยแพร่แก่ประชาชนตามวรรคหนึ่งในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส านักงานอย่างน้อยเก้าสิบวันก่อนวันแรกของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยใน
บริเวณโดยรอบพื้นท่ีตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
 

ข้อ ๑๓ การรับฟังความเห็นของประชาชนอาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  
(๑) การส ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจท าโดยวิธีดังต่อไปนี้ 

(ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
(ข) การเปิดให้แสดงความเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางระบบ

เครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
(ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูล และแสดงความเห็นต่อส านักงาน 
(ง) การสนทนากลุ่มย่อย 

(๒) การประชุม ปรึกษา หารือ ซึ่งอาจท าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้  
(ก) การประชาพิจารณ์  
(ข) การอภิปรายสาธารณะ  
(ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
(ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
(จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 

 
ข้อ ๑๔ ส านักงานต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความเห็น ระยะเวลา สถานที่ 

ตลอดจนรายละเอียดอื่นท่ีเพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความเห็นได้ 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของส านักงาน พื้นที่ตั้งสถานที่

ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และสถานที่ท าการของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ตั้ง
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มด าเนินการรับฟังความเห็นของ
ประชาชน 
 ทั้งนี้ ให้ส านักงานประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส านักงานด้วย 
 

ข้อ ๑๕ เมื่อด าเนินการรับฟังความเห็นของประชาชนแล้ว ให้ส านักงานสรุปรวบรวมประเด็น
ความเห็นของประชาชนในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และประกาศให้
ประชาชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความเห็นของประชาชน 

ทั้งนี้ ให้น าความในข้อ ๑๔ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การประกาศตามข้อนี้โดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๖ เมื่อรับฟังความเห็นของประชาชนแล้ว ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่
ให้บริการจัดการกากัมมันตรังสี ส่งค าชี้แจงตามประเด็นความเห็นของประชาชนในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ตั้งสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีเป็นรายประเด็นแก่ส านักงาน  และให้ส านักงานประกาศค าชี้แจงรายประเด็นให้
ประชาชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส านักงานได้รับค าชี้แจงดังกล่าว 

ทั้งนี้ ให้น าความในข้อ ๑๔ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การประกาศตามข้อนี้โดยอนุโลม 
 
ข้อ ๑๗ เมื่อส านักงานรับฟังความเห็นของประชาชนและค าชี้แจงจากผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่

เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากัมมันตรังสี แล้วเห็นว่า การตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากัมมันตรังสีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีมากกว่าข้อมูล
ที่เผยแพร่ตามข้อ ๑๒ (๗) และ (๘)หากผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากัมมันตรังสี 
มีความประสงค์จะด าเนินการขอรับใบอนุญาตต่อไป ต้องก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าวเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม และให้ส านักงาน
ประกาศให้ประชาชนทราบ 

ทั้งนี้ ให้น าความในข้อ ๑๔ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การประกาศตามข้อนี้โดยอนุโลม 
 
ข้อ ๑๘ ให้ส านักงานสรุปรวบรวมประเด็นความเห็นของประชาชนในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ตั้ง

สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีและค าชี้แจงรายประเด็น รวมถึงหากมีมาตรการตามข้อ ๑๗ ให้น ามา
ผนวกไว้กับเอกสารประกอบการพิจารณาของเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
ส่วนที่ ๓ 

เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต 
   

 
ข้อ ๑๙ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี

และค่าธรรมเนียมตามข้อ ๙ แล้ว ให้ส านักงานตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ครบถ้วน 
ในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 

ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีด าเนินการส่งข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้ พ้ืนที่ เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ไม่
ด าเนินการ หรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ให้เลขาธิการสั่งไม่รับค าขอรับ
ใบอนุญาตและแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อมคืนค่าธรรมเนียมและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้
ขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
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ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่ยื่น หรือที่ยื่น
เพ่ิมเติมครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้เลขาธิการออกใบรับค าขอรับใบอนุญาตให้ แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและเสนอค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีพร้อมด้วย
ความเห็นต่อคณะกรรมการต่อไป 

 
ข้อ ๒๐ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่

เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่ควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการสั่งไม่อนุญาตและแจ้งค าสั่ง

ดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผล
ของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิและระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 
 

ข้อ ๒๑  ในการออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี  อาจ
ก าหนดเงื่อนไขเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

 
ข้อ ๒๒  ระยะเวลาด าเนินการในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ 

รวมกันแล้วต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ส านักงานได้รับค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
 
ข้อ ๒๓  ใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี  ให้มีอายุตามที่

ก าหนดในใบอนุญาตแต่ไม่เกินสิบปี และอาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้เพียงครั้งเดียวเป็นระยะเวลาไม่เกินสิบปี 
 

ส่วนที่ ๔ 
เงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาต 

   
 

ข้อ ๒๔  หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น หรือสภาพพ้ืนที่ตั้งสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีเปลี่ยนแปลงไปอันอาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม ให้เลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการมีค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี ยื่นรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ได้วิเคราะห์
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งให้สอดคล้องกับกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจยื่นรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสีได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการและให้
เลขาธิการมีอ านาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่นรายงานดังกล่าวได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้ งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
และหากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ยื่นรายงานวิเคราะห์ความ
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เหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งหรือภายใน
ระยะเวลาที่มีการขยายออกไป ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่
เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

ในกรณีที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณารายงานวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่า พื้นที่ตั้งนั้นไม่เข้าเงื่อนไข
ในการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีอีกต่อไป    ให้เลขาธิการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีค าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
 

ส่วนที่ ๕ 
การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 

   

ข้อ ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ประสงค์จะต่อ
อายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบค าขอต่ออายุใบอนุญาต ภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปีก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมด้วยรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่
เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ได้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ขณะยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสีจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในหมวด ๑ 

 
ข้อ ๒๖ ในการพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกาก

กัมมันตรังสี ให้น าความในส่วนที่ ๓ หมวด ๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ให้ผู้รับใบอนุญาต

ให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐาน ณ ส านักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูก
ท าลาย 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุค าว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของ
ใบอนุญาต 

ทั้งนี้ แบบค าขอใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่ก าหนดแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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หมวด ๔ 
ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

   
ส่วนที่ ๑ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับใบอนุญาต 

   
 

ข้อ ๒๘  ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องยื่น
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

(1) ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ยังไม่สิ้นอายุ 
(2) ค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามแบบแนบท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
(3) ค าขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมกับค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
(4) เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล 

(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิ 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
(ค) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้

มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 
(ง) ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร

ไทย ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้แต่งตั้งให้มีหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินกิจการในราชอาณาจักรไทยแทนนิติบุคคลด้วย 

(5) รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น  
(6) ข้อมูลการออกแบบเบื้องต้น 
(7) แผนการเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้าง การก่อสร้างและการติดตั้งระบบอุปกรณ์รวมทั้งเส้นทางการขนส่ง

วัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับการก่อสร้าง 
(8) แผนการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ ์
(9) ขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้าง 
(10) ข้อมูลความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือขององค์กรและบุคลากรหลักที่รับผิดชอบงาน

ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
(11) ข้อมูลระบบการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างและระบบประกันคุณภาพการก่อสร้าง 
(12) แผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
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(13) เอกสารหลักฐานทางการเงินที่แสดงถึง 
 (ก) แผนการเงินส าหรับการด าเนินโครงการก่อสร้าง  

(ข) แผนการจัดหาเงินทุนการก่อสร้าง และการประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอ่ืนซึ่งสามารถสะท้อนถึงความเหมาะสมของแผน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่แสดงถึงแหล่งที่มาของการ
จัดหาเงินทุน สมมุติฐานในการจัดท าแผน ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนของผู้ขอรับใบอนุญาต รวมถึงความ
เกี่ยวข้องทางกฎหมายและทางการเงินระหว่างแหล่งเงินทุนกับผู้ขอรับใบอนุญาตด้วย 

(14) แผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการก่อสร้าง 
ทั้งนี้  รายละเอียดของรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ ให้บริการจัดการกาก

กัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น ให้เป็นไปตามส านักงานประกาศก าหนด 

 
ส่วนที่ ๒ 

เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต 
   

 
ข้อ ๒๙ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีและ

ค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒๘ แล้ว ให้ส านักงานตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ครบถ้วน 

ในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีด าเนินการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ด าเนินการ หรือ
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ให้เลขาธิการสั่งไม่รับค าขอรับใบอนุญาตและแจ้ง
ค าสั่งดังกล่าวพร้อมคืนค่าธรรมเนียมและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้
ก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่ยื่น หรือที่ยื่น
เพ่ิมเติมครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้เลขาธิการออกใบรับค าขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและเสนอค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีพร้อมด้วยความเห็นต่อ
คณะกรรมการต่อไป 

 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่ควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการสั่งไม่อนุญาตและแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่
อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิและระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 
 

ข้อ ๓๑  ในการออกใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี อาจก าหนด
เงื่อนไขเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสีให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
 

ข้อ ๓๒  ระยะเวลาด าเนินการในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ 
รวมกันแล้วต้องไม่เกินสามปีนบัแต่วันที่ส านักงานได้รับค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

 
ข้อ ๓๓  ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ให้มีอายุตามที่ก าหนดใน

ใบอนุญาตแต่ไม่เกินสิบปี 
 

ส่วนที่ ๓ 
เงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาต 

   
 
ข้อ ๓๔  หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น หรือสภาพพ้ืนที่ตั้งสถานที่

ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีเปลี่ยนแปลงไปอันอาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม ให้เลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการมีค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ยื่น
รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น ที่ได้วิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้สอดคล้องกับกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจยื่นรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้นได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการและให้
เลขาธิการมีอ านาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่นรายงานดังกล่าวได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
และหากผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ยื่นรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของ
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งหรือภายใน
ระยะเวลาที่มีการขยายออกไป ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

ในกรณีที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณารายงานวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้นตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่า การก่อสร้างสถานที่
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ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่อาจด าเนินการได้อีกต่อไป ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
ค าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
 

ข้อ ๓๕ ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องรายงานความ
คืบหน้าในการก่อสร้างต่อเลขาธิการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น 

 
ข้อ ๓๖ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีด าเนินการ

ก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างที่ปรากฏในรายงานวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น 

ในกรณีที่มีการก่อสร้างโดยผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งระงับการกระท าดังกล่าว และหากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็น
ว่าการก่อสร้างที่ผิดไปจากท่ีได้รับใบอนุญาตนั้นยังคงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ความปลอดภัยที่ยอมรับได้เลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจมีค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างตามวรรคหนึ่ง 

หากการก่อสร้างที่ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาตนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งระงับการกระท าดังกล่าว และให้ผู้รับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคารทั้งหมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ แตกต่างไปจากในรายงานวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น ให้น าความในวรรคก่อนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๓๗  ในกรณีที่การก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีแล้วเสร็จ ให้ผู้รับ

ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีด าเนินการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ตาม
แผนที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ ๒๘ (๘)  โดยแจ้งวัน เวลา และระยะเวลาทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เลขาธิการ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการทดสอบดังกล่าว 

เมื่อด าเนินการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์แล้วเสร็จ ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องจัดท ารายงานการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์เสนอเลขาธิการเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ 

 
ส่วนที่ ๔ 

การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 
   

ข้อ ๓๘ ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ประสงค์จะต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบค าขอต่ออายุใบอนุญาต ภายในระยะเวลาไม่น้อย
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กว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปีก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมด้วยรายงานวิเคราะห์ความปลอดภั ยของสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้นที่ได้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ขณะยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในหมวด ๑ 

 
ข้อ ๓๙ ในการพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

ให้น าความในส่วนที่ ๒หมวด๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ให้ผู้รับใบอนุญาต

ให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐาน ณ ส านักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูก
ท าลาย 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุค าว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของ
ใบอนุญาต 

ทั้งนี้ แบบค าขอใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่ก าหนดแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 

หมวด ๕ 
ใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

   
ส่วนที่ ๑ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับใบอนุญาต 

   
 

ข้อ ๔๑  ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องยื่น
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ยังไม่สิ้นอายุ 
(๒) ค าขอรับใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามแบบแนบท้าย

กฎกระทรวงนี้ 
(๓) ค าขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมกับค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
(๔) เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล 
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(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิ 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
(ค) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้

มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 
(ง) ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร

ไทย ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้แต่งตั้งให้มีหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินกิจการในราชอาณาจักรไทยแทนนิติบุคคลด้วย 

(๕) รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับสมบูรณ์ 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีฉบับเบื้องต้น และรายงานการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
เลขาธิการ 

(๖) เอกสารหลักฐานทางการเงินที่แสดงถึง 
(ก) การประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการตลอดอายุใบอนุญาต 
(ข) แผนการจัดหาเงินทุน และการประมาณการรายได้ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืนซึ่ง

สามารถสะท้อนถึงความเหมาะสมของแผน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่แสดงถึงแหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน 
สมมุติฐานในการจัดท าแผน ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนของผู้ขอรับใบอนุญาตรวมถึงความเกี่ยวข้องทาง
กฎหมายและทางการเงิน (legal and financial relationships) ระหว่างแหล่งเงินทุนกับผู้ขอรับใบอนุญาตด้วย 

(ค) รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ 
งบดุล งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่ค านวณจากรายงานดังกล่าว ข้อมูลโครงสร้าง
รายได้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น รวมถึงผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พิจารณา
ได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต 

(ง) แผนการจัดหาหลักประกันในการจัดการกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการด าเนินการ
ตามแผนการเลิกด าเนินการสถานที่ให้บริการจัดการจัดการกากกัมมันตรังสี 
 

ส่วนที่ ๒ 
เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต 

   
 

ข้อ ๔๒ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และ
ค่าธรรมเนียมตามข้อ ๔๑ แล้ว ให้ส านักงานตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ครบถ้วน 
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ในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีด าเนินการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ด าเนินการ หรือ
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ให้เลขาธิการสั่งไม่รับค าขอรับใบอนุญาตและแจ้ง
ค าสั่งดังกล่าวพร้อมคืนค่าธรรมเนียมและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
ด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่ยื่น หรือที่ยื่น
เพ่ิมเติมครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้เลขาธิการออกใบรับค าขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและเสนอค าขอรับใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีพร้อมด้วยความเห็นต่อ
คณะกรรมการต่อไป 

 
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการออกใบอนุญาต

ด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่ควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการสั่งไม่อนุญาตและแจ้งค าสั่ง

ดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่
อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิและระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

 

ข้อ ๔๔  ในการออกใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี อาจก าหนดเงื่อนไข
เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสีให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

 
 
ข้อ ๔๕  ระยะเวลาด าเนินการในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔๒ และข้อ ๔๓ 

รวมกันแล้วต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ส านักงานได้รับค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

 
ข้อ ๔๖ ใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ให้มีอายุตามที่ก าหนดใน

ใบอนุญาตแต่ไม่เกินหกสิบปี และอาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้ตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๔ ของหมวดนี้  
 

ส่วนที่ ๓ 
เงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาต 
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ข้อ ๔๗ ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีมีหน้าที่ทบทวนและปรับปรุง
รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี  ทุก ๆ สิบปี หรือเมื่อเลขาธิการเห็น
ว่ามีเหตุท าให้รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  โดยในระหว่างด าเนินการทบทวนความปลอดภัยผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานถึงความก้าวหน้า
ของการด าเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยต่อเลขาธิการ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจยื่นรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการและให้เลขาธิการมี
อ านาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่นรายงานดังกล่าวได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และหากผู้รับ
ใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ยื่นรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสีภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งหรือภายในระยะเวลาที่มีการขยายออกไป ให้
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตด าเนินการสถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี 

ในกรณีที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณารายงานวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่า การด าเนินการให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีต่อไป จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีใหม่ให้
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของ
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีนั้น 

หากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไม่เห็นชอบกับรายงานวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามวรรคหนึ่งหรือที่แก้ไขตามวรรคสามหรือท่ีผู้รับใบอนุญาต
ไม่แก้ไขรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามวรรคสอง ให้เลขาธิ การ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งพักใช้ใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีจนกว่าผู้รับ
ใบอนุญาตแก้ไขรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยและได้รับความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยที่แก้ไข
แล้วดังกล่าว 

 
ข้อ ๔๘ ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีประเภทสถานที่ให้บริการขจัด

กากกัมมันตรังสี ต้องด าเนินการขอรับใบอนุญาตด าเนินการตลอดระยะเวลาอายุของสถานที่ให้บริการนั้น  
 

ส่วนที่ ๔ 
การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 

   

ข้อ ๔๙ ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ประสงค์จะต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบค าขอต่ออายุใบอนุญาต ภายในระยะเวลาไม่น้อย
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กว่าสามปีแต่ไม่เกินสิบปีก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมด้วยรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ได้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ขณะยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสีจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในหมวด ๑ 

 
ข้อ ๕๐ ในการพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ให้

น าความในส่วนที่ ๒ หมวด ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๖ 
ใบอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

   
ส่วนที่ ๑ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับใบอนุญาต 
   

ข้อ ๕๑ ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ประสงค์จะเลิกด าเนินการ
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ต้องได้รับใบอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี โดยให้ยื่น
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ยังไม่สิ้นอายุ 
(๒) ค าขอรับใบอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามแบบที่ก าหนดท้าย

กฎกระทรวงนี้  
(๓) ค าขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมกับค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
(๔) เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล 

(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิ 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
(ค) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้

มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 
(ง) ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างประเทศท่ีประกอบกิจการในราชอาณาจักร

ไทย ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้แต่งตั้งให้มีหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินกิจการในราชอาณาจักรไทยแทนนิติบุคคลด้วย 

(5) เอกสารหลักฐานทางการเงิน ที่แสดงถึง  
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(ก)   การประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับการรื้อถอน 
(ข) เอกสารหรือหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการเลิกด าเนินการให้บริการ

จัดการกากกัมมันตรังสีจนแล้วเสร็จ 
(ค) รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ งบ

ดุล งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่ค านวณจากรายงานดังกล่าว ข้อมูลโครงสร้างรายได้ 
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น รวมถึงผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พิจารณาได้ว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต 

(๖) แผนการเลิกด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีฉบับสมบูรณ์ที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ก่อนการหยุดด าเนินการไม่น้อยกว่า
สามปี 

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีประเภทสถานที่ให้บริการขจัด
กากกัมมันตรังสีไม่สามารถขออนุญาตเลิกด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีตามหมวดนี้ได้ 

 
ส่วนที่ ๒ 

เงื่อนไขการออกใบอนุญาต 
   

 

ข้อ ๕๒ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีและ
ค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕๑ แล้ว ให้ส านักงานตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ครบถ้วน 

ในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีด าเนินการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ด าเนินการ หรือ
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ให้เลขาธิการสั่งไม่รับค าขอรับใบอนุญาตและแจ้ง
ค าสั่งดังกล่าวพร้อมคืนค่าธรรมเนียมและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเลิก
ด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่ยื่น หรือที่ยื่น
เพ่ิมเติมครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้เลขาธิการออกใบรับค าขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและเสนอค าขอรับใบอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีพร้อมด้วยความเห็นต่อ
คณะกรรมการต่อไป 

 
ข้อ ๕๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตเลิก

ด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ทั้งนี้ ให้ระบุ
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ยกเลิกใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีไว้ในใบอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสีด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่ควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการสั่งไม่อนุญาตและแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่
อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิและระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

 

ข้อ ๕๔  ในการออกใบอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี อาจก าหนด
เงื่อนไขเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสีให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

 
ข้อ ๕๕ ระยะเวลาด าเนินการในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๕๒ และข้อ ๕๓ รวมกัน

แล้วต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ส านักงานได้รับค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

 
ข้อ ๕๖ ใบอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ให้มีอายุไม่เกินระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในแผนการเลิกด าเนินการตามที่ได้ยื่นไว้ในข้อ ๕๑ (๖) 
 

ส่วนที่ ๓ 
เงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาต 

   
 

ข้อ ๕๗ ผู้รับใบอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ที่ประสงค์จะแก้ไข
แผนการเลิกด าเนินการ ให้ยื่นแผนเลิกด าเนินการฉบับแก้ไขต่อเลขาธิการล่วงหน้าอย่างน้อยหกเดือนก่อน
ด าเนินการตามแผนฉบับแก้ไข  

ทั้งนี้ แผนเลิกด าเนินการฉบับแก้ไขจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการก่อนด าเนินการตาม
แผนฉบับแก้ไขนั้น 

 
ข้อ ๕๘ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์ให้สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีทั้งหมดหรือบางส่วน

พ้นจากการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  ให้ยื่นค าร้องพร้อมส่งรายงานการเลิก
ด าเนินการและผลการส ารวจรังสีที่อยู่ในระดับปลอดภัยต่อเลขาธิการ 
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เมื่อเลขาธิการเห็นว่า การเลิกด าเนินการเป็นไปโดยถูกต้องตามแผนการเลิกด าเนินการสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่งให้สถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสีนั้นหรือส่วนนั้นพ้นจากการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  

 
ข้อ ๕๙ ผู้รับใบอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องด าเนินการให้แล้ว

เสร็จตามแผนการเลิกด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี หากเลขาธิการเห็นว่า การด าเนินการจะไม่แล้ว
เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว เลขาธิการมีอ านาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการรื้อถอนแทนหรือ
ร่วมกับผู้รับใบอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี โดยใช้จ่ายจากหลักประกันของผู้รับ
ใบอนุญาต ในกรณีที่หลักประกันไม่เพียงพอ ผู้รับใบอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด และหากมีหลักประกันเหลือให้คืนแก่ผู้รับใบอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ข้อ ๖๐ บรรดาผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ด าเนินการก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้

บังคับ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่
กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี และใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี  

กรณีท่ีผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตามวรรคหนึ่งประสงค์จะด าเนินกิจกรรมอ่ืนเพ่ิมเติมหรือ
ประสงค์ที่จะตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เพ่ิมเติมหลังจากกฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ผู้ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสีดังกล่าวต้องด าเนินการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 





 

        แบบป.ส. .............. 

 

 

ค ำขออนุญำต 

 

 

ขอรับใบอนุญำต 

ขอต่ออำยุใบอนุญำต 

ให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถำนที่ให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี 

ก่อสร้ำงสถำนที่ให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี 

ด ำเนินกำรให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี 

 

 

วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. .................. 
๑. ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญำต 
ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. .............................................. 
จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนที่.......................................................................... ............................. 
ชื่อสถานที่ท าการ (ที่ติดต่อได้ ณ ปัจจุบัน) 
.................................................................... ............................................................................................ .................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
ที่ตั้งเลขท่ี………..........……หมู่ที่.............ตรอก/ซอย….................................…..............................................................
ถนน…….................................….ต าบล/แขวง…………............………..…อ าเภอ/............................................................
เขต………………………………....จังหวัด……………..........……….……………รหัสไปรษณีย์                                       
หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................…… หมายเลขโทรสาร……..........……........………........................................ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์………............................................ เว็บไซต์ ...........……...........……............……….................... 
โดยมี (ผู้มีอ านาจขอรับใบอนุญาต) ชื่อ..............................................ต าแหน่ง ........................... ............................... 
อายุ.........................…ปี สัญชาติ...............…......  เกิดวันที่ .......... เดือน.....................พ.ศ........................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน     

เลขที่รับ………………………....     

วันที่…....……................……… 

รหัสหน่วยงาน…………..…….. 

ผู้รับค าขอ……………………….. 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 
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บ้านเลขท่ี……….......……หมู่ที่.............ตรอก/ซอย…...................................….…................…......................................
ถนน……...............................….... ต าบล/แขวง………....…....………..…อ าเภอ/เขต………………….…............................. 
จังหวัด……………..........……….………………................…................รหัสไปรษณีย์                                       
หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................…… หมายเลขโทรสาร……..........……........………................…................... 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……….........................................................................………................…................................ 
 
๒. ชื่อผู้ย่ืนขออนุญำต 
ชื่อ..................................................................................... อาชีพ ............................. ................................................ 
อายุ....................…ปี สัญชาติ..........…......  เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ......... .......................... 
เลขประจ าตัวประชาชน     
บ้านเลขท่ี……….......……หมู่ที่.............ตรอก/ซอย…...................................…................…..................….....................
ถนน……...............................….... ต าบล/แขวง………....…....………..…อ าเภอ/เขต…………………................................. 
จังหวัด……………..........……….………………................…................…....รหัสไปรษณีย์                                       
หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........…………..................................... 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……….........................................................................………................…................................ 
๓. รำยละเอียดพื้นที่ตั้งสถำนที่ให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี 

ชื่อสถำนที่ให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี
............................................................................................................................. ....................................................... 

ชื่อสำกล................................................................... ..........................................................................................  
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตั้งอยู่ที่
..................................................................................................................... ...............................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
...................................................................................................................................... .............................................. 
ละติจูดที่ ...................... ลองติจูดที่ ....................... พ้ืนที่.............. ไร่ ............... งาน ........... ตารางวา.................... 
กรรมสิทธิ์ที่ดินเลขที่ .......................... เล่มที่ .......................... ออกโดย .................................................................. 
วัตถุประสงค์การด าเนินงานของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีโดยสังเขป 
............................................................................................................................. ..................................................... 
......................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
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พร้อมกับค ำขอนี้  ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย
ดังนี้ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้ยื่นขออนุญาต 
หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ของทั้งผู้มอบ

อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งหนังสือมอบอ านาจต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐บาท หรือ ๓๐บาท เมื่อ
มอบอ านาจให้กระท าการแทนมากกว่า ๑อย่าง ทั้งนี้หนังสือมอบอ านาจของส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจไม่ต้องติดอากรแสตมป์ตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
เอกสารหลักฐานทางการเงิน 
รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
เอกสารหลักฐานอื่น (โปรดระบุ) 

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้เป็นจริงทุกประการ 
 
 

  ลายมือชื่อผู้มีอ านาจขอรับใบอนุญาต.................................................................... 
       (               ) 

 
 

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

 
 





 
หน้าที่ ........................  แบบป.ส. ............. 

รหัสหน่วยงาน.............................  ใบอนุญาตเลขท่ี..................... 

 
ใบอนุญำต 

ให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถำนที่ให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี 

ก่อสร้ำงสถำนที่ให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี 

ด ำเนินกำรให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี 
 
วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. .................. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติพ.ศ. ๒๕๕๙
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
อนุญาตให้.............................................................................................................................................................. 
โดย ........................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ ........................................................................................................................................................................ 
สถานที่ท าการ ........................................................................................................................................................ 
ให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

ก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

ด าเนินกิจการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
ตามค าขออนุญาตเลขท่ี................................ลงวันที่ .............. เดือน .................... พ.ศ. ....................................... 
โดยใช้สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีชื่อ ................................................................................................ 
ชื่อสากล ................................................................................................................................................................ 
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีตั้งอยู่ท.ี..................................................................................................... 
ละติจูดที.่..................... ลองติจูดที.่...................... พ้ืนที่.............. ไร่ ............... งาน ........... ตารางวา 
กรรมสิทธิ์ที่ดินเลขท่ี .......................... เล่มที่ .......................... ออกโดย .............................................................. 
วัตถุประสงค์สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีเพ่ือ .................................................................................... 
อนุญาตตั้งแต่วันที่ ............. เดือน ................ พ.ศ. ........... ถึงวันที่ ..... เดือน ............. พ.ศ. .............................. 

 
ลงชื่อ......................................................................... 

เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
    ประทับตรำส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ไว้เป็นส ำคัญ 


