หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๔ ก

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐

กฎกระทรวง
กําหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ
วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และวรรคสอง และมาตรา ๒๔
แหงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๓ ระเบียบและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหใชบังคับได
ขอ ๔ ในกฎกระทรวงนี้
“รังสี” หมายความวา พลังงานปรมาณูในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรืออนุภาคใด ๆ ที่มี
ความเร็ว ซึ่งสามารถกอใหเกิดการแตกตัวเปนไอออนไดทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางออมในตัวกลางที่
ผานไป เชน รังสีแกมมา รังสีเอกซ รังสีบีตา รังสีแอลฟา อนุภาคนิวตรอน อนุภาคโปรตอน และ
อนุภาคอิเล็กตรอน
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๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐

“วัสดุนิวเคลียร” หมายความวา วัสดุนิวเคลียรพิเศษ หรือวัสดุตน กําลังซึ่งพน จากสภาพที่
เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี
“กากกัม มัน ตรังสี”

หมายความวา วัสดุใ นรูปของแข็ง ของเหลว หรือกาซที่เปน วัส ดุ

กัม มั น ตรัง สี หรือ ประกอบหรื อปนเป อนดว ยวั สดุ กัม มัน ตรั งสี ที่มีค ากั ม มั น ตภาพต อปริม าณหรื อ
กัม มัน ตภาพรวมสูงกว าเกณฑปลอดภัยที่กํา หนดโดยคณะกรรมการ และผู ครอบครองวัสดุนั้น ไม
ประสงคจะใชงานอีกตอไป และใหหมายความรวมถึงวัสดุอื่นใดที่คณะกรรมการกําหนดใหเปนกาก
กัมมันตรังสี
“เครื่องปฏิกรณปรมาณู” หมายความวา ระบบอุปกรณที่ใชสําหรับกอใหเกิดพลังงานปรมาณู
อันเกิดจากปฏิกิริยาการแยกหรือการรวมนิวเคลียสของปรมาณูอยางตอเนื่องและสามารถควบคุมได
“เครื่องกําเนิดรังสี” หมายความวา เครื่องหรือระบบอุปกรณที่กอใหเกิดการปลดปลอยรังสี
ออกมาเมื่อมีการใหพลังงานไฟฟาหรือพลังงานรูปแบบอื่นเขาไป
“บริเวณรังสี” หมายความวา บริเวณใด ๆ ที่มีรังสีในปริมาณที่คณะกรรมการกําหนดไมวา
รังสีนั้นจะมาจากวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกําเนิดรังสี
“พื้นที่ควบคุม” หมายความวา บริเวณรังสีซึ่งตองควบคุมการเขาออกตามมาตรการปองกัน
รังสีและมาตรการความปลอดภัยทางรังสี เพื่อควบคุมการไดรับรังสีจากการแผรังสีตามสภาพปกติ หรือ
ปองกันการแพรกระจายของการเปรอะเปอนทางรังสีในระหวางการทํางานตามสภาพปกติ และปองกัน
หรือจํากัดขอบเขตการแผรังสีที่มีอยู
“ปริมาณรังสียังผล” หมายความวา ผลรวมของปริมาณรังสีสมมูลหลังจากปรับเทียบสภาพ
ไวตอรังสีของแตละเนื้อเยื่อหรืออวัยวะทั่วรางกาย มีหนวยเปนซีเวิรต
“ปริมาณรังสีสมมูล” หมายความวา ผลรวมของปริมาณรังสีดูดกลืนในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะใด ๆ
ของมนุษย หลังจากปรับเทียบการกออันตรายของรังสีทุกชนิดที่อวัยวะนั้น ไดรับ โดยเทียบกับการ
กออันตรายของรังสีแกมมา มีหนวยเปนซีเวิรต
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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หมวด ๑
เงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาต
สวนที่ ๑
เงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได
หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี
ขอ ๕ ผูใดจะผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชซึ่งวัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณูจาก
เครื่องกําเนิดรังสี ใหยื่นคําขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน
ขอ ๖ ผูใดจะนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุ
พลอยได ใหยื่นคําขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน
ขอ ๗ แบบคําขออนุญาตตามขอ ๕ และขอ ๖ ใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด
ขอ ๘ ผูยื่น คําขออนุญาตตามขอ ๕ หรือขอ ๖ ตองระบุผูรับผิ ดชอบดําเนิน การทาง
เทคนิคเกี่ยวกับรังสี สถานที่จัดเก็บและสถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับรังสี เครื่องมือตรวจวัดรังสีและ
เครื่องใชอันจําเปนเพื่อระงับหรือปองกันอันตรายจากรังสีซึ่งอาจมีแกบุคคล ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม
หรือเพื่อคุมครองอนามัยของบุคคล พรอมทั้งตองเสนอวิธีการดังตอไปนี้ เทาที่จําเปนและเกี่ยวของใน
การขออนุญาตแตละกรณีมาพรอมคําขออนุญาตนั้น ๆ ดวย
(๑) วิธีการจัดเก็บวัสดุพลอยไดที่ขออนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง หรือใช
(๒) วิธีการในการติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสี
(๓) วิธีการปองกันอันตรายจากรังสี ระบบประกันคุณภาพการใชรังสี เครื่องกําเนิดรังสี และ
แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จากการรั่วไหลหรือแพรก ระจายรังสี ใ นภาวะไม ปกติหรือกรณี
ฉุกเฉินอื่น
(๔) วิธีการจัดการและวิธีการในการสงคืนกากกัมมันตรังสี
(๕) วิธีการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี
(๖) วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได
(๗) วิธีการเมื่อเลิกดําเนินการตามที่ขอรับใบอนุญาต หรือเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุ
(๘) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
วิธีการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
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สวนที่ ๒
เงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง
ขอ ๙ ผูใดจะผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชซึ่งวัสดุนิวเคลียร ใหยื่นคําขออนุญาตตอ
พนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน
ขอ ๑๐ ผูใ ดจะกระทําดวยประการใด ๆ แกวัสดุตน กําลังใหพนจากสภาพที่เปน อยูตาม
ธรรมชาติในทางเคมี ใหยื่นคําขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน
ขอ ๑๑ ผูใดจะนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษหรือวัสดุตนกําลัง ใหยื่นคําขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน
ขอ ๑๒ แบบคําขออนุญาตตามขอ ๙ ขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด
ขอ ๑๓ ผูยื่นคําขออนุญาตตามขอ ๙ ขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ตองระบุผูรับผิดชอบดําเนินการ
ทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร สถานที่จัดเก็บและสถานที่ประกอบกิจการ พรอมทั้งตองเสนอวิธีการ
ดังต อไปนี้ เพื่อ ปอ งกั น หรื อระงั บอั น ตรายที่อ าจเกิด แก บุค คล ทรัพ ยสิ น หรื อสิ่ งแวดล อม หรื อ
เพื่อคุมครองอนามัยของบุคคลมาพรอมคําขออนุญาตนั้น ๆ ดวย
(๑) วิธีการพิทักษไมใหมีการแพรขยายวัสดุนิวเคลียร
(๒) วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียรในสถานที่จัดเก็บ ในระหวางการ
ใชงาน ในระหวางการขนสง หรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร
(๓) วิธีการปองกันอันตรายจากรังสีที่เกิดจากการผลิต การมีไวในครอบครอง หรือการใชซึ่ง
วัสดุนิวเคลียร และแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายรังสีจากการผลิต
การมีไวในครอบครอง หรือการใชซึ่งวัสดุนิวเคลียร
(๔) วิธีการเมื่อเลิกดําเนินการตามที่ขอรับใบอนุญาต หรือเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุ
(๕) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
วิธีการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
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สวนที่ ๓
เงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู
ขอ ๑๔ ผูใ ดจะผลิต มีไวใ นครอบครอง หรือ ใชซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณู ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบที่เลขาธิการกําหนด ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน
ขอ ๑๕ ผูยื่นคําขออนุญาตตามขอ ๑๔ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปน หนว ยงานของรัฐ สถาบัน การศึกษาระดับอุด มศึกษา สถาบัน วิจัยที่มีฐ านะเป น
นิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีทุนจดทะเบียน
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
ขอ ๑๖ การยื่น คําขออนุญาตตามขอ ๑๔ ผูยื่น คําขออนุญาตตองยื่น เอกสารรายงานการ
วิเคราะหความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณปรมาณูมาพรอมคําขอรับใบอนุญาตดวย
รายงานการวิเคราะหความปลอดภั ยของเครื่องปฏิกรณปรมาณูตามวรรคหนึ่ง ใหเปน ไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งอยางนอยตองมีรายละเอียดตามหัวขอ ดังตอไปนี้
(๑) การออกแบบตามขอกําหนดหรือมาตรฐานดานความปลอดภัยและทางวิศวกรรม
(๒) คุณลักษณะและความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง
(๓) ระบบเครื่องปฏิกรณปรมาณู อุปกรณ และระบบควบคุมเครื่องปฏิกรณปรมาณู
(๔) วิธีการดานความปลอดภัยทางรังสี
(๕) วิธีการดานบริหารจัดการบุคลากรและการดําเนิน การความปลอดภัย การเดินเครื่อง
ปฏิกรณปรมาณู การซอมแซมและการบํารุงรักษา
(๖) วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณปรมาณู
(๗) วิธีการพิทักษไมใหมีการแพรขยายวัสดุนิวเคลียร
(๘) วิธีการประเมินและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอม
(๙) การวิเคราะหความปลอดภัยของระบบเครื่องปฏิกรณปรมาณู และการประกันคุณภาพ
(๑๐) แผนการเริ่มดําเนินการและปลดระวางเครื่องปฏิกรณปรมาณู
(๑๑) แผนการดําเนินการและการเตรียมความพรอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
(๑๒) วิธีการเมื่อเลิกดําเนินการตามที่ขอรับใบอนุญาต หรือเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุ
(๑๓) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐

หมวด ๒
การออกใบอนุญาต
ขอ ๑๗ เมื่อพนัก งานเจ าหนาที่ไ ดรับคํา ขอตามกฎกระทรวงนี้แ ลว ให ตรวจสอบคําขอ
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอใหถูกตองครบถวน
ในกรณี ที่พ นั กงานเจ าหน าที่ เ ห็น ว าข อ มูล ประกอบการพิ จารณาไมเ พี ยงพอหรื อเอกสาร
หลักฐานไมถูกตองครบถวน ใหแจงผูขออนุญาตดําเนินการแจงขอมูลหรือสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ใหถูกตองครบถวน
ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมดําเนินการตามที่พนักงานเจาหนาที่แจงตามวรรคสอง ใหพนักงาน
เจาหนาที่สั่งไมรับคําขออนุญาต และแจงคําสั่งดังกลาวพรอมสงเอกสารหลักฐานคําขอคืนใหแกผูขออนุญาต
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลวเห็นวาขอมูลประกอบการพิจารณาและเอกสาร
หลักฐานที่ยื่นหรือที่ยื่นเพิ่มเติมถูกตองครบถวนแลว ใหพนักงานเจาหนาที่เสนอคําขออนุญาตพรอม
ดวยความเห็นตอคณะกรรมการตอไป
ขอ ๑๘ ในกรณี ที่คณะกรรมการมีความเห็น ว าควรอนุญาต ใหพ นักงานเจาหน าที่ออก
ใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขออนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณี ที่ค ณะกรรมการมี ความเห็น วา ไม ควรอนุ ญาต ให พนั กงานเจา หน าที่แ จง ผลการ
พิจารณาเปน หนังสื อ ใหผูยื่น คําขอทราบ ทั้ง นี้ ใหร ะบุเหตุผ ลของการไมอนุญ าตรวมทั้ งแจงสิท ธิ
อุทธรณหรือโตแ ยงผลการพิจารณา และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแ ยงดังกลาวใหผูขอ
อนุญาตทราบดวย
ขอ ๑๙ ในการออกใบอนุญาตคณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูใหผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติดวยก็ได
ขอ ๒๐ ระยะเวลาการดํ า เนิ น การของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามข อ ๑๗ และข อ ๑๘
ใหเปนไปตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด
ขอ ๒๑ ใบอนุ ญ าตที่ อ อกตามกฎกระทรวงนี้ ใ ห มี อ ายุ ใ บอนุ ญ าตตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐

หมวด ๓
การตออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี
วัส ดุ นิ ว เคลี ย รพิ เ ศษ หรื อ วัส ดุ ต น กํ า ลั ง ที่ ป ระสงค จ ะขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ให ยื่น คํ า ขอต อ อายุ
ใบอนุญาตพรอมดวยเอกสารหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานไมนอยกวาสามสิบวันกอน
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณูที่ประสงคจะขอ
ตออายุใบอนุญาต ใหยื่น คําขอตออายุใบอนุญาตพรอมดวยเอกสารหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงาน ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ขอ ๒๔ ในการพิจารณาคําขอตออายุใบอนุญาต ใหนําความในหมวด ๑ และหมวด ๒
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๕ ในกรณีที่ใ บอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ หรือสูญหาย หรือถูกทําลาย ใหผูรับ
ใบอนุ ญ าตยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตพร อ มด ว ยเอกสารหลั ก ฐานต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่
ณ สํานักงาน ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการชํารุดในสาระสําคัญ หรือสูญหาย หรือ
ถูกทําลาย
ใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบใบอนุญาต โดยระบุคําวา “ใบแทน” ดวยอักษรสีแดงไวดานบน
ของใบอนุญาต
หมวด ๔
เงื่อนไขที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ตองปฏิบัติ
สวนที่ ๑
เงื่อนไขที่ผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได
หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสีตองปฏิบัติ
ขอ ๒๖ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการตามที่ไดยื่น ไวในคําขออนุญาต
รวมทั้งระเบียบของคณะกรรมการและเงื่อนไขในใบอนุญาต

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐

ขอ ๒๗ ผูรับใบอนุญาตตองอบรมบุ คคลที่ทํางานในบริเวณรัง สี ใหเขาใจและทราบถึ ง
อันตรายจากรังสีและวิธีปองกันอันตรายจากรังสีตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๘ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตต อ งจั ด ให มี ห ลั ก ประกั น หรื อ การประกั น ภั ย ที่ มี ผ ลคุ ม ครอง
ผูปฏิบัติงานและบุคคลอื่นที่อาจไดรับผลกระทบทางรังสีตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๙ ผูรับใบอนุญาตตองระมัดระวังมิใ หบุคคลที่ทํางานในบริเวณรังสีไดรับรังสีเกิน
ปริมาณที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ปริมาณรังสียังผล (effective dose) ๒๐ มิลลิซีเวิรตตอป โดยเฉลี่ยในชวงหาปติดตอกัน
ทั้งนี้ ในแตละปจะรับรังสีไดไมเกิน ๕๐ มิลลิซเี วิรต และตลอดในชวงหาปติดตอกันนั้นจะตองไดรับ
รังสีไมเกิน ๑๐๐ มิลลิซีเวิรต
(๒) ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) ๑๕๐ มิลลิซีเวิรตตอป สําหรับเลนซของดวงตา
(๓) ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) ๕๐๐ มิลลิซีเวิรตตอป สําหรับสวนที่เปนผิวหนัง
มือ และเทา
ขอ ๓๐ ผูรับใบอนุญาตตองระมัดระวังมิใหหญิงมีครรภที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี ไดรับรังสี
ตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภเกิน ๑ มิลลิซีเวิรต และตองเฉลี่ยไมเกิน ๐.๑ มิลลิซีเวิรตตอเดือน
ขอ ๓๑ ผูรับใบอนุญาตตองระมัดระวังมิใ หประชาชนทั่วไป เวน แตผูที่ม ารับบริการทาง
การแพทยไดรับรังสีเกินปริมาณที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ปริมาณรังสียังผล (effective dose) ๑ มิลลิซีเวิรตตอป
(๒) ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) ๑๕ มิลลิซีเวิรตตอป สําหรับเลนซของดวงตา
(๓) ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) ๕๐ มิลลิซีเวิรตตอป สําหรับสวนที่เปนผิวหนัง
ขอ ๓๒ ผูรับใบอนุญาตตองไมใหบุคคลที่มีอายุต่ํากวาสิบหกป เวนแตผูที่มารับบริการทาง
การแพทย เขาไปในบริเวณรังสีหรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรังสี
ขอ ๓๓ ผูรับใบอนุญาตตองไมใหบุคคลที่มีอายุตั้งแตสิบหกปแตไมเกินสิบแปดปปฏิบัติงาน
ในพื้น ที่ควบคุม เวนแตเปน การฝกอบรมซึ่งอยูภายใตการควบคุม ดูแ ลอยางใกลชิดของผูรับผิดชอบ
ดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐

ขอ ๓๔ ผูรับใบอนุญาตตองติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณทางรังสีพรอมขอความหรือคําเตือนภัย
ที่เหมาะสมและเห็น ไดชัดเจนที่จุดทางเขาบริเวณรังสี พื้นที่ควบคุม บริเวณที่มีวัสดุพลอยได หรือ
เครื่องกําเนิดรังสี และตําแหนงอื่นที่เหมาะสม และตองมีระบบเตือนภัย รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน
ณ จุดที่เปนทางเขา และตําแหนงอื่นที่เหมาะสมภายในพื้นที่ควบคุม
เครื่องหมายสัญลักษณทางรังสีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๓๕ ผูรับใบอนุญาตตองทํารายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยไดที่มีไวในครอบครอง
โดยยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดเขาครอบครองวัสดุพลอยไดนั้น
ผู รั บ ใบอนุ ญ าตต อ งทํ า รายงานแสดงปริ ม าณของวั ส ดุ พ ลอยได ที่ มี ไ ว ใ นครอบครองต อ
คณะกรรมการวาไดเพิ่มขึ้นหรือลดลงเทาใด รวมทั้งเหตุแหงการเพิ่มขึ้นและการลดลงนั้นดวย โดยยื่น
ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
แบบรายงานใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๓๖ ในกรณีที่วัสดุพลอยไดที่อยูในความครอบครองของผูรับใบอนุญาตเกิดการรั่วไหล
ออกจากภาชนะที่กักเก็บหรืออุปกรณที่บรรจุอยู ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่โดยพลัน
และผูรับใบอนุญาตตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากการรั่วไหลที่ไดแจงไวและที่กําหนดไว
ในใบอนุญาต และใหผูรับใบอนุญาตจัดทํารายงานตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดยื่นตอสํานักงาน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เกิดการรั่วไหล
ในกรณี ที่ วั ส ดุ พ ลอยได ที่ อ ยู ใ นความครอบครองของผู รั บ ใบอนุ ญ าตสู ญ หาย ให ผู รั บ
ใบอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่โดยพลันตามแบบที่เลขาธิการกําหนด
ขอ ๓๗ ผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยไดตองเก็บรักษาวัสดุพลอยไดไว ณ สถานที่
ตามที่ระบุไวในใบอนุญาต
การยายวัสดุพลอยไดไปเก็บรักษาไว ณ สถานที่อ่ืนที่มิไดระบุไวใ นใบอนุญาต ตองปฏิบัติ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๓๘ ผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยไดตองจัดการกับกากกัมมัน ตรังสีที่เกิดขึ้นตาม
วิธีการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ไดแจงไว และตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการนั้น

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐

สวนที่ ๒
เงื่อนไขที่ผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรตองปฏิบัติ
ขอ ๓๙ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการตามที่ไดยื่น ไวในคําขออนุญาต
รวมทั้งระเบียบของคณะกรรมการและเงื่อนไขในใบอนุญาต
ขอ ๔๐ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในจํานวนที่เพียงพอ และฝกอบรมบุคลากร
เหลานี้ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) ดําเนินการอื่นใดตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๔๑ ผูรับใบอนุญาตตองทํารายงานแสดงปริมาณของวัสดุนิวเคลียรที่มีไวในครอบครอง
โดยยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดเขาครอบครองวัสดุนิวเคลียรนั้น
ผูรั บ ใบอนุ ญ าตต อ งทํ ารายงานแสดงปริ ม าณของวั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร ที่มี ไ ว ใ นครอบครองต อ
คณะกรรมการวาไดเพิ่มขึ้นหรือลดลงเทาใด รวมทั้งเหตุแหงการเพิ่มขึ้นและการลดลงนั้นดวย โดยยื่น
ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
แบบรายงานใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๔๒ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ตองเก็บรักษาวัสดุนิวเคลียรตามที่ไดรบั อนุญาตไว ณ สถานที่ตามที่ระบุไวในใบอนุญาต
การยายวัสดุนิวเคลียรตามที่ไดรับอนุญาตไปเก็บรักษาไว ณ สถานที่อื่น ที่มิไดระบุไวใ น
ใบอนุญาต ตองปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) ในกรณีที่วัสดุนิวเคลียรเกิดการสูญหาย หรือเสียหาย หรือถูกขมขูวาจะกระทําการอยาง
หนึ่งอยางใดแกวัสดุนิวเคลียร ใหแจงเหตุการณดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่โดยพลัน และใหจัดทํา
รายงานตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดยื่นตอสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เกิดเหตุ
ขอ ๔๓ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร
เพื่อปองกันการสูญหาย หรือเสียหาย และจัดใหมีการทดสอบระบบดังกลาวใหอยูในสภาพที่ใชงานได
ขอ ๔๔ ใหนําความในขอ ๒๘ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ ขอ ๓๑ ขอ ๓๒ ขอ ๓๓ ขอ ๓๔
ขอ ๓๖ วรรคหนึ่ง และขอ ๓๘ มาใชบังคับกับผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรดวยโดยอนุโลม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐

สวนที่ ๓
เงื่อนไขที่ผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู
จากเครื่องปฏิกรณปรมาณูตองปฏิบัติ
ขอ ๔๕ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการตามที่ไดยื่น ไวในคําขออนุญาต
รวมทั้งระเบียบของคณะกรรมการและเงื่อนไขในใบอนุญาต
ขอ ๔๖ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) การเดิน เครื่องปฏิกรณปรมาณูและการควบคุมเครื่องปฏิกรณปรมาณูตองเปนไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) ใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบ
(๓) ปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๔๗ ในกรณีที่ผูรั บ ใบอนุญาตพบขอบกพรอ งหรือ เหตุผิ ดปกติของการทํางานของ
เครื่ อ งปฏิ ก รณ ป รมาณู ซึ่ ง เสี่ ย งต อ การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ แ ละมี ผ ลกระทบต อ ความปลอดภั ย ของบุ ค คล
ทรัพยสิน หรืออนามัยของบุคคล ใหผูรับใบอนุญาตหยุดการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูพรอมทั้งแจง
พนักงานเจาหนาที่ทราบทันที และรายงานขอบกพรองหรือเหตุผิดปกติดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่
ทราบเปนหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พบขอบกพรองหรือเหตุผิดปกตินั้น
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบขอบกพรองหรือเหตุผิดปกติของการทํางานของเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูซึ่งเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุและมีผลกระทบตอความปลอดภัยของบุคคล ทรัพยสิน หรืออนามัย
ของบุคคล ใหพนักงานเจาหนาที่สั่งใหผูรับใบอนุญาตหยุดการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูทันที
เมื่อมีเหตุตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหผูรับใบอนุญาตเสนอแผนการแกไขซอมแซมตอ
พนัก งานเจ าหนาที่ ภายในสิบ หาวั น นั บ แต วัน ที่พ บขอ บกพรอ งหรือเหตุ ผิดปกติ และใหพ นัก งาน
เจาหนาที่พิจารณาแผนและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการภายในสิบหาวัน
เมื่อคณะกรรมการไดรับแผนการแกไขซอมแซมและความเห็นตามวรรคสามแลว ใหพิจารณา
สั่งการตามมาตรา ๑๔ ตอไป
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หมวด ๕
การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๔๘ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในใบอนุญาต หรือในกฎกระทรวงนี้ หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการที่
กําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับ
ใบอนุญาตนั้นปฏิบัติหรือปรับปรุงแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือไมปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามคําสั่งของคณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสั่งพักใชใบอนุญาตจนกวาจะปฏิบัติหรือปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
ขอ ๔๙ ในกรณี ที่ ผู รับ ใบอนุ ญ าตถู ก สั่ ง พั กใช ใ บอนุ ญาตมาแล วและฝ า ฝ น คํ า สั่ ง ของ
คณะกรรมการที่สั่งการตามขอ ๔๗ อีก ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ขอ ๕๐ ในการออกคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต คณะกรรมการอาจกําหนดวิธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุพลอยได วัสดุนิวเคลียร วัสดุตนกําลัง หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิด
รังสีหรือเครื่องปฏิกรณปรมาณูที่ผูรับใบอนุญาตมีไวในความครอบครอง ในระหวางที่ถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตหรือภายหลังจากที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ได
ขอ ๕๑ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน เรงดวนที่หากปลอยเนิ่น ชาอาจมีอัน ตรายแกบุคคลหรือ
ทรัพยสิน หรือเพื่ อคุม ครองอนามัย ของบุคคล ใหพ นักงานเจาหนาที่ สั่งผูรับใบอนุญาตระงับการ
ดําเนิน การตามใบอนุญาตชั่วคราว และรีบรายงานตอคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการตามมาตรา ๑๔
และมาตรา ๑๕
ขอ ๕๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยไดหรือวัสดุนิวเคลียรของผูรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิ กรณปรมาณูหมดอายุ ถูกพักใช หรื อถูกเพิ กถอน ใหผูรั บ
ใบอนุญาตระงับการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูชั่วคราวจนกวาจะไดรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได
หรือวัสดุนิวเคลียร แลวแตกรณี
บทเฉพาะกาล
ขอ ๕๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหกอ นวัน ที่กฎกระทรวงนี้มีผ ลใชบังคับ ใหคงใชได
ตอไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๔ ก
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ใบอนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณูที่ออก
ใหกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ใหใชไดตอไปอีกหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๕๔ คําขอรับใบอนุญาตที่ไดยื่นไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ใหถือเปน
คําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ยงยุทธ ยุทธวงศ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่ เป นการสมควรปรับปรุงเงื่อนไข
วิธีการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตทํ าการผลิต มีไ วใ นครอบครอง ใช นําเข า หรือส งออก
นอกราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู และการกระทํา
ดวยประการใด ๆ แกวัสดุตนกําลังซึ่งพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี รวมถึงการกําหนดเงื่อนไข
ใหผูรับใบอนุญ าตดังกลาวตองปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและมาตรการของทบวง
การพลั งงานปรมาณูร ะหว างประเทศ (IAEA) ในฐานะที่ป ระเทศไทยเปน สมาชิ ก จึง จํา เป น ต องออก
กฎกระทรวงนี้

