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กฎกระทรวง 
กําหนดเง่ือนไข  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 ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดเง่ือนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ขอ ๓ ระเบียบและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงนี้  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหใชบังคับได 

ขอ ๔ ในกฎกระทรวงนี้ 
“รังสี”  หมายความวา  พลังงานปรมาณูในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรืออนุภาคใด  ๆ  ที่มี

ความเร็ว  ซ่ึงสามารถกอใหเกิดการแตกตัวเปนไอออนไดทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางออมในตัวกลางที่
ผานไป  เชน  รังสีแกมมา  รังสีเอกซ  รังสีบีตา  รังสีแอลฟา  อนุภาคนิวตรอน  อนุภาคโปรตอน  และ
อนุภาคอิเล็กตรอน 
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“วัสดุนิวเคลียร”  หมายความวา  วัสดุนิวเคลียรพิเศษ  หรือวัสดุตนกําลังซ่ึงพนจากสภาพที่
เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี   

“กากกัมมันตรังสี”  หมายความวา  วัสดุในรูปของแข็ง  ของเหลว  หรือกาซที่เปนวัสดุ
กัมมันตรังสี  หรือประกอบหรือปนเปอนดวยวัสดุกัมมันตรังสีที่มีคากัมมันตภาพตอปริมาณหรือ 
กัมมันตภาพรวมสูงกวาเกณฑปลอดภัยที่กําหนดโดยคณะกรรมการ  และผูครอบครองวัสดุนั้นไม
ประสงคจะใชงานอีกตอไป  และใหหมายความรวมถึงวัสดุอื่นใดที่คณะกรรมการกําหนดใหเปนกาก
กัมมันตรังสี 

“เคร่ืองปฏิกรณปรมาณู”  หมายความวา  ระบบอุปกรณที่ใชสําหรับกอใหเกิดพลังงานปรมาณู
อันเกิดจากปฏิกิริยาการแยกหรือการรวมนิวเคลียสของปรมาณูอยางตอเนื่องและสามารถควบคุมได 

“เคร่ืองกําเนิดรังสี”  หมายความวา  เคร่ืองหรือระบบอุปกรณที่กอใหเกิดการปลดปลอยรังสี
ออกมาเมื่อมีการใหพลังงานไฟฟาหรือพลังงานรูปแบบอื่นเขาไป 

“บริเวณรังสี”  หมายความวา  บริเวณใด  ๆ  ที่มีรังสีในปริมาณที่คณะกรรมการกําหนดไมวา
รังสีนั้นจะมาจากวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกําเนิดรังสี 

“พื้นที่ควบคุม”  หมายความวา  บริเวณรังสีซ่ึงตองควบคุมการเขาออกตามมาตรการปองกัน
รังสีและมาตรการความปลอดภัยทางรังสี  เพื่อควบคุมการไดรับรังสีจากการแผรังสีตามสภาพปกติ  หรือ
ปองกันการแพรกระจายของการเปรอะเปอนทางรังสีในระหวางการทํางานตามสภาพปกติ  และปองกัน
หรือจํากัดขอบเขตการแผรังสีที่มีอยู 

“ปริมาณรังสียังผล”  หมายความวา  ผลรวมของปริมาณรังสีสมมูลหลังจากปรับเทียบสภาพ 
ไวตอรังสีของแตละเนื้อเย่ือหรืออวัยวะทั่วรางกาย  มีหนวยเปนซีเวิรต 

“ปริมาณรังสีสมมูล”  หมายความวา  ผลรวมของปริมาณรังสีดูดกลืนในเนื้อเย่ือหรืออวัยวะใด  ๆ  
ของมนุษย  หลังจากปรับเทียบการกออันตรายของรังสีทุกชนิดที่อวัยวะนั้นไดรับ  โดยเทียบกับการ 
กออันตรายของรังสีแกมมา  มีหนวยเปนซีเวิรต 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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หมวด  ๑ 
เง่ือนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาต 

 
 

สวนที่  ๑ 
เง่ือนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได 

หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี 
 

 

ขอ ๕ ผูใดจะผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใชซ่ึงวัสดุพลอยได  หรือพลังงานปรมาณูจาก
เคร่ืองกําเนิดรังสี  ใหย่ืนคําขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานักงาน 

ขอ ๖ ผูใดจะนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร  นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร  ซ่ึงวัสดุ
พลอยได  ใหย่ืนคําขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานักงาน 

ขอ ๗ แบบคําขออนุญาตตามขอ  ๕  และขอ  ๖  ใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด 
ขอ ๘ ผูย่ืนคําขออนุญาตตามขอ  ๕  หรือขอ  ๖  ตองระบุผูรับผิดชอบดําเนินการทาง

เทคนิคเกี่ยวกับรังสี  สถานที่จัดเก็บและสถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับรังสี  เคร่ืองมือตรวจวัดรังสีและ
เคร่ืองใชอันจําเปนเพื่อระงับหรือปองกันอันตรายจากรังสีซ่ึงอาจมแีกบุคคล  ทรัพยสิน  หรือส่ิงแวดลอม  
หรือเพื่อคุมครองอนามัยของบุคคล  พรอมทั้งตองเสนอวิธีการดังตอไปนี้  เทาที่จําเปนและเกี่ยวของใน
การขออนุญาตแตละกรณีมาพรอมคําขออนุญาตนั้น  ๆ  ดวย 

(๑) วิธีการจัดเก็บวัสดุพลอยไดที่ขออนุญาตผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใช 
(๒) วิธีการในการติดต้ังเคร่ืองกําเนิดรังสี 
(๓) วิธีการปองกันอันตรายจากรังสี  ระบบประกันคุณภาพการใชรังสี  เคร่ืองกําเนิดรังสี  และ

แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายรังสีในภาวะไมปกติหรือกรณี 
ฉุกเฉินอื่น 

(๔) วิธีการจัดการและวิธีการในการสงคืนกากกัมมันตรังสี 
(๕) วิธีการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี 
(๖) วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได 
(๗) วิธีการเมื่อเลิกดําเนินการตามที่ขอรับใบอนุญาต  หรือเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(๘) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
วิธีการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
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สวนที่  ๒ 
เง่ือนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง 

 
 

ขอ ๙ ผูใดจะผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใชซ่ึงวัสดุนิวเคลียร  ใหย่ืนคําขออนุญาตตอ
พนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานักงาน 

ขอ ๑๐ ผูใดจะกระทําดวยประการใด  ๆ  แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตาม
ธรรมชาติในทางเคมี  ใหย่ืนคําขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานักงาน 

ขอ ๑๑ ผูใดจะนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร  นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษหรือวัสดุตนกําลัง  ใหย่ืนคําขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานักงาน 

ขอ ๑๒ แบบคําขออนุญาตตามขอ  ๙  ขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  ใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด 
ขอ ๑๓ ผูย่ืนคําขออนุญาตตามขอ  ๙  ขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  ตองระบุผูรับผิดชอบดําเนินการ

ทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร  สถานที่จัดเก็บและสถานที่ประกอบกิจการ  พรอมทั้งตองเสนอวิธีการ
ดังตอไปนี้  เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายที่อาจเกิดแกบุคคล  ทรัพยสิน  หรือส่ิงแวดลอม  หรือ 
เพื่อคุมครองอนามัยของบุคคลมาพรอมคําขออนุญาตนั้น  ๆ  ดวย 

(๑) วิธีการพิทักษไมใหมีการแพรขยายวัสดุนิวเคลียร 
(๒) วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียรในสถานที่จัดเก็บ  ในระหวางการ 

ใชงาน  ในระหวางการขนสง  หรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร 
(๓) วิธีการปองกันอันตรายจากรังสีที่เกิดจากการผลิต  การมีไวในครอบครอง  หรือการใชซ่ึง

วัสดุนิวเคลียร  และแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายรังสีจากการผลิต  
การมีไวในครอบครอง  หรือการใชซ่ึงวัสดุนิวเคลียร 

(๔) วิธีการเมื่อเลิกดําเนินการตามที่ขอรับใบอนุญาต  หรือเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(๕) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
วิธีการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
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สวนที่  ๓ 
เง่ือนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู 

 
 

ขอ ๑๔ ผูใดจะผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใชซ่ึงพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณู  ใหย่ืนคําขออนุญาตตามแบบที่เลขาธิการกําหนด  ตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานักงาน 

ขอ ๑๕ ผูย่ืนคําขออนุญาตตามขอ  ๑๔  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนหนวยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  สถาบันวิจัยที่มีฐานะเปน 

นิติบุคคลตามกฎหมายไทย  หรือนิติบุคคลอื่นซ่ึงจดทะเบียนตามกฎหมายไทย  และมีทุนจดทะเบียน 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
ขอ ๑๖ การย่ืนคําขออนุญาตตามขอ  ๑๔  ผูย่ืนคําขออนุญาตตองย่ืนเอกสารรายงานการ

วิเคราะหความปลอดภัยของเคร่ืองปฏิกรณปรมาณูมาพรอมคําขอรับใบอนุญาตดวย 
รายงานการวิเคราะหความปลอดภัยของเคร่ืองปฏิกรณปรมาณูตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไป 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียดตามหัวขอ  ดังตอไปนี้ 
(๑) การออกแบบตามขอกําหนดหรือมาตรฐานดานความปลอดภัยและทางวิศวกรรม 
(๒) คุณลักษณะและความเหมาะสมของสถานที่ต้ัง 
(๓) ระบบเครื่องปฏิกรณปรมาณู  อุปกรณ  และระบบควบคุมเคร่ืองปฏิกรณปรมาณู 
(๔) วิธีการดานความปลอดภัยทางรังสี 
(๕) วิธีการดานบริหารจัดการบุคลากรและการดําเนินการความปลอดภัย  การเดินเคร่ือง

ปฏิกรณปรมาณู  การซอมแซมและการบํารุงรักษา 
(๖) วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณปรมาณู 
(๗) วิธีการพิทักษไมใหมีการแพรขยายวัสดุนิวเคลียร   
(๘) วิธีการประเมินและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(๙) การวิเคราะหความปลอดภัยของระบบเครื่องปฏิกรณปรมาณู  และการประกันคุณภาพ 

(๑๐) แผนการเริ่มดําเนินการและปลดระวางเครื่องปฏิกรณปรมาณ ู
(๑๑) แผนการดําเนินการและการเตรียมความพรอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
(๑๒) วิธีการเมื่อเลิกดําเนินการตามที่ขอรับใบอนุญาต  หรือเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(๑๓) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๒ 
การออกใบอนุญาต 

 
 

ขอ ๑๗ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอตามกฎกระทรวงนี้แลว  ใหตรวจสอบคําขอ  
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอใหถูกตองครบถวน   

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ เห็นวาขอมูลประกอบการพิจารณาไมเพียงพอหรือเอกสาร
หลักฐานไมถูกตองครบถวน  ใหแจงผูขออนุญาตดําเนินการแจงขอมูลหรือสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ใหถูกตองครบถวน 

ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมดําเนินการตามที่พนักงานเจาหนาที่แจงตามวรรคสอง  ใหพนักงาน
เจาหนาที่ส่ังไมรับคําขออนุญาต  และแจงคําส่ังดังกลาวพรอมสงเอกสารหลักฐานคําขอคืนใหแกผูขออนุญาต 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลวเห็นวาขอมูลประกอบการพิจารณาและเอกสาร
หลักฐานที่ย่ืนหรือที่ย่ืนเพิ่มเติมถูกตองครบถวนแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่เสนอคําขออนุญาตพรอม
ดวยความเห็นตอคณะกรรมการตอไป 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาควรอนุญาต  ใหพนักงานเจาหนาที่ออก
ใบอนุญาตใหแกผูย่ืนคําขออนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาไมควรอนุญาต  ใหพนักงานเจาหนาที่แจงผลการ
พิจารณาเปนหนังสือใหผู ย่ืนคําขอทราบ  ทั้งนี้  ใหระบุเหตุผลของการไมอนุญาตรวมทั้งแจงสิทธิ
อุทธรณหรือโตแยงผลการพิจารณา  และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแยงดังกลาวใหผูขอ
อนุญาตทราบดวย 

ขอ ๑๙ ในการออกใบอนุญาตคณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 
เพื่อความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูใหผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติดวยก็ได 

ขอ ๒๐ ระยะเวลาการดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่ตามขอ   ๑๗  และขอ  ๑๘   
ใหเปนไปตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด 

ขอ ๒๑ ใบอนุญาตที่ ออกตามกฎกระทรวงนี้ ใหมี อ ายุ ใบอนุญาตตามระ เบี ยบที่
คณะกรรมการกําหนด 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๓ 
การตออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 

 
 

ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได  หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  
วัสดุนิวเคลียรพิเศษ  หรือวัสดุตนกําลัง  ที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตออายุ
ใบอนุญาตพรอมดวยเอกสารหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานักงานไมนอยกวาสามสิบวันกอน
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณูที่ประสงคจะขอ
ตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมดวยเอกสารหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่   
ณ  สํานักงาน  ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ขอ ๒๔ ในการพิจารณาคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหนําความในหมวด  ๑  และหมวด  ๒   
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ  หรือสูญหาย  หรือถูกทําลาย  ใหผูรับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตพรอมดวยเอกสารหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่   
ณ  สํานักงาน  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการชํารุดในสาระสําคัญ  หรือสูญหาย  หรือ 
ถูกทําลาย 

ใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบใบอนุญาต  โดยระบุคําวา  “ใบแทน”  ดวยอักษรสีแดงไวดานบน
ของใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 
เง่ือนไขที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๒  ตองปฏิบัติ 

 
 

สวนที่  ๑ 
เง่ือนไขที่ผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได 

หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสีตองปฏิบัติ 
 

 

ขอ ๒๖ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและวิธีการตามที่ไดย่ืนไวในคําขออนุญาต  
รวมทั้งระเบียบของคณะกรรมการและเงื่อนไขในใบอนุญาต 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๒๗ ผูรับใบอนุญาตตองอบรมบุคคลที่ทํางานในบริเวณรังสี  ใหเขาใจและทราบถึง
อันตรายจากรังสีและวิธีปองกันอันตรายจากรังสีตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๒๘ ผู รับใบอนุญาตตองจัดใหมีหลักประกันหรือการประกันภัยที่มีผลคุมครอง
ผูปฏิบัติงานและบุคคลอื่นที่อาจไดรับผลกระทบทางรังสีตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๒๙ ผูรับใบอนุญาตตองระมัดระวังมิใหบุคคลที่ทํางานในบริเวณรังสีไดรับรังสีเกิน
ปริมาณที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ปริมาณรังสียังผล  (effective  dose)  ๒๐  มิลลิซีเวิรตตอป  โดยเฉลี่ยในชวงหาปติดตอกัน  
ทั้งนี้  ในแตละปจะรับรังสีไดไมเกิน  ๕๐  มิลลิซีเวิรต  และตลอดในชวงหาปติดตอกันนั้นจะตองไดรับ
รังสีไมเกิน  ๑๐๐  มิลลิซีเวิรต 

(๒) ปริมาณรังสีสมมูล  (equivalent  dose)  ๑๕๐  มิลลิซีเวิรตตอป  สําหรับเลนซของดวงตา 
(๓) ปริมาณรังสีสมมูล  (equivalent  dose)  ๕๐๐  มิลลิซีเวิรตตอป  สําหรับสวนที่เปนผิวหนัง  

มือ  และเทา 
ขอ ๓๐ ผูรับใบอนุญาตตองระมัดระวังมิใหหญิงมีครรภที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี  ไดรับรังสี

ตลอดระยะเวลาที่ต้ังครรภเกิน  ๑  มิลลิซีเวิรต  และตองเฉลี่ยไมเกิน  ๐.๑  มิลลิซีเวิรตตอเดือน 
ขอ ๓๑ ผูรับใบอนุญาตตองระมัดระวังมิใหประชาชนทั่วไป  เวนแตผูที่มารับบริการทาง

การแพทยไดรับรังสีเกินปริมาณที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) ปริมาณรังสียังผล  (effective  dose)  ๑  มิลลิซีเวิรตตอป 
(๒) ปริมาณรังสีสมมูล  (equivalent  dose)  ๑๕  มิลลิซีเวิรตตอป  สําหรับเลนซของดวงตา 
(๓) ปริมาณรังสีสมมูล  (equivalent  dose)  ๕๐  มิลลิซีเวิรตตอป  สําหรับสวนที่เปนผิวหนัง 
ขอ ๓๒ ผูรับใบอนุญาตตองไมใหบุคคลที่มีอายุตํ่ากวาสิบหกป  เวนแตผูที่มารับบริการทาง

การแพทย  เขาไปในบริเวณรังสีหรือปฏิบัติงานใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับรังสี 
ขอ ๓๓ ผูรับใบอนุญาตตองไมใหบุคคลที่มีอายุต้ังแตสิบหกปแตไมเกินสิบแปดปปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ควบคุม  เวนแตเปนการฝกอบรมซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิดของผูรับผิดชอบ
ดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๓๔ ผูรับใบอนุญาตตองติดต้ังเคร่ืองหมายสัญลักษณทางรังสีพรอมขอความหรือคําเตือนภัย
ที่เหมาะสมและเห็นไดชัดเจนที่จุดทางเขาบริเวณรังสี  พื้นที่ควบคุม  บริเวณที่มีวัสดุพลอยได  หรือ
เคร่ืองกําเนิดรังสี  และตําแหนงอื่นที่เหมาะสม  และตองมีระบบเตือนภัย  รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน  
ณ  จุดที่เปนทางเขา  และตําแหนงอื่นที่เหมาะสมภายในพื้นที่ควบคุม 

เคร่ืองหมายสัญลักษณทางรังสีตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 
ขอ ๓๕ ผูรับใบอนุญาตตองทํารายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยไดที่มีไวในครอบครอง  

โดยย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานักงาน  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดเขาครอบครองวัสดุพลอยไดนั้น 
ผู รับใบอนุญาตตองทํารายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยไดที่มีไวในครอบครองตอ

คณะกรรมการวาไดเพิ่มข้ึนหรือลดลงเทาใด  รวมทั้งเหตุแหงการเพิ่มข้ึนและการลดลงนั้นดวย  โดยย่ืน
ตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานักงาน  ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

แบบรายงานใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
ขอ ๓๖ ในกรณีที่วัสดุพลอยไดที่อยูในความครอบครองของผูรับใบอนุญาตเกิดการร่ัวไหล

ออกจากภาชนะที่กักเก็บหรืออุปกรณที่บรรจุอยู  ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่โดยพลัน  
และผูรับใบอนุญาตตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากการรั่วไหลที่ไดแจงไวและที่กําหนดไว
ในใบอนุญาต  และใหผูรับใบอนุญาตจัดทํารายงานตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดย่ืนตอสํานักงาน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เกิดการร่ัวไหล 

ในกรณีที่ วัสดุพลอยไดที่อยูในความครอบครองของผู รับใบอนุญาตสูญหาย  ใหผู รับ
ใบอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่โดยพลันตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

ขอ ๓๗ ผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยไดตองเก็บรักษาวัสดุพลอยไดไว  ณ  สถานที่
ตามที่ระบุไวในใบอนุญาต 

การยายวัสดุพลอยไดไปเก็บรักษาไว  ณ  สถานที่อื่นที่มิไดระบุไวในใบอนุญาต  ตองปฏิบัติ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๓๘ ผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยไดตองจัดการกับกากกัมมันตรังสีที่เกิดข้ึนตาม
วิธีการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ไดแจงไว  และตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการนั้น 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

สวนที่  ๒ 
เง่ือนไขที่ผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรตองปฏิบัติ 

 
 

ขอ ๓๙ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและวิธีการตามที่ไดย่ืนไวในคําขออนุญาต  
รวมทั้งระเบียบของคณะกรรมการและเงื่อนไขในใบอนุญาต 

ขอ ๔๐ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในจํานวนที่เพียงพอ  และฝกอบรมบุคลากร

เหลานี้ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) ดําเนินการอื่นใดตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
ขอ ๔๑ ผูรับใบอนุญาตตองทํารายงานแสดงปริมาณของวัสดุนิวเคลียรที่มีไวในครอบครอง  

โดยย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานักงาน  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดเขาครอบครองวัสดุนิวเคลียรนั้น 
ผูรับใบอนุญาตตองทํารายงานแสดงปริมาณของวัสดุนิวเคลียรที่มีไวในครอบครองตอ

คณะกรรมการวาไดเพิ่มข้ึนหรือลดลงเทาใด  รวมทั้งเหตุแหงการเพิ่มข้ึนและการลดลงนั้นดวย  โดยย่ืน
ตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานักงาน  ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

แบบรายงานใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
ขอ ๔๒ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ตองเก็บรักษาวัสดุนิวเคลียรตามที่ไดรับอนุญาตไว  ณ  สถานที่ตามที่ระบุไวในใบอนุญาต 
การยายวัสดุนิวเคลียรตามที่ไดรับอนุญาตไปเก็บรักษาไว  ณ  สถานที่อื่นที่มิไดระบุไวใน

ใบอนุญาต  ตองปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) ในกรณีที่วัสดุนิวเคลียรเกิดการสูญหาย  หรือเสียหาย  หรือถูกขมขูวาจะกระทําการอยาง

หนึ่งอยางใดแกวัสดุนิวเคลียร  ใหแจงเหตุการณดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่โดยพลัน  และใหจัดทํา
รายงานตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดย่ืนตอสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เกิดเหตุ 

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 
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สวนที่  ๓ 
เง่ือนไขที่ผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู 

จากเครื่องปฏิกรณปรมาณูตองปฏิบัติ 
 

 

ขอ ๔๕ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและวิธีการตามที่ไดย่ืนไวในคําขออนุญาต  
รวมทั้งระเบียบของคณะกรรมการและเงื่อนไขในใบอนุญาต 

ขอ ๔๖ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) การเดินเคร่ืองปฏิกรณปรมาณูและการควบคุมเคร่ืองปฏิกรณปรมาณูตองเปนไปตาม

มาตรฐานความปลอดภัยตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   
(๒) ใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบ 
(๓) ปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่ 
ขอ ๔๗ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตพบขอบกพรองหรือเหตุผิดปกติของการทํางานของ

เคร่ืองปฏิกรณปรมาณูซ่ึงเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุและมีผลกระทบตอความปลอดภัยของบุคคล  
ทรัพยสิน  หรืออนามัยของบุคคล  ใหผูรับใบอนุญาตหยุดการเดินเคร่ืองปฏิกรณปรมาณูพรอมทั้งแจง
พนักงานเจาหนาที่ทราบทันที  และรายงานขอบกพรองหรือเหตุผิดปกติดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่
ทราบเปนหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พบขอบกพรองหรือเหตุผิดปกตินั้น 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบขอบกพรองหรือเหตุผิดปกติของการทํางานของเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูซ่ึงเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุและมีผลกระทบตอความปลอดภัยของบุคคล  ทรัพยสิน  หรืออนามัย
ของบุคคล  ใหพนักงานเจาหนาที่ส่ังใหผูรับใบอนุญาตหยุดการเดินเคร่ืองปฏิกรณปรมาณูทันที 

เมื่อมีเหตุตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหผูรับใบอนุญาตเสนอแผนการแกไขซอมแซมตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พบขอบกพรองหรือเหตุผิดปกติ  และใหพนักงาน
เจาหนาที่พิจารณาแผนและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการภายในสิบหาวัน   

เมื่อคณะกรรมการไดรับแผนการแกไขซอมแซมและความเห็นตามวรรคสามแลว  ใหพิจารณา
ส่ังการตามมาตรา  ๑๔  ตอไป 
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หมวด  ๕ 
การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต 
 

 

ขอ ๔๘ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในใบอนุญาต  หรือในกฎกระทรวงนี้  หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการที่
กําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับ
ใบอนุญาตนั้นปฏิบัติหรือปรับปรุงแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หากผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือไมปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามคําส่ังของคณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการสั่งพักใชใบอนุญาตจนกวาจะปฏิบัติหรือปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 

ขอ ๔๙ ในกรณีที่ผู รับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวและฝาฝนคําส่ังของ
คณะกรรมการที่ส่ังการตามขอ  ๔๗  อีก  ใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๕๐ ในการออกคําส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต  คณะกรรมการอาจกําหนดวิธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุพลอยได  วัสดุนิวเคลียร  วัสดุตนกําลัง  หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิด
รังสีหรือเครื่องปฏิกรณปรมาณูที่ผูรับใบอนุญาตมีไวในความครอบครอง  ในระหวางที่ถูกส่ังพักใช
ใบอนุญาตหรือภายหลังจากที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตก็ได 

ขอ ๕๑ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเรงดวนที่หากปลอยเนิ่นชาอาจมีอันตรายแกบุคคลหรือ
ทรัพยสิน  หรือเพื่อคุมครองอนามัยของบุคคล  ใหพนักงานเจาหนาที่ ส่ังผูรับใบอนุญาตระงับการ
ดําเนินการตามใบอนุญาตชั่วคราว  และรีบรายงานตอคณะกรรมการ  เพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๑๔  
และมาตรา  ๑๕ 

ขอ ๕๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยไดหรือวัสดุนิวเคลียรของผูรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณูหมดอายุ  ถูกพักใช  หรือถูกเพิกถอน  ใหผูรับ
ใบอนุญาตระงับการเดินเคร่ืองปฏิกรณปรมาณูชั่วคราวจนกวาจะไดรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได
หรือวัสดุนิวเคลียร  แลวแตกรณี 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๕๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  ใหคงใชได
ตอไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต 
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ใบอนุญาตผลิต  มีไวในครอบครอง  หรือใชพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณูที่ออก
ใหกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  ใหใชไดตอไปอีกหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๕๔ คําขอรับใบอนุญาตที่ไดย่ืนไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  ใหถือเปน 
คําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ยงยุทธ  ยุทธวงศ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงเงื่อนไข   
วิธีการขอรับใบอนุญาต  และการออกใบอนุญาตทําการผลิต  มีไวในครอบครอง  ใช  นําเขา  หรือสงออก 
นอกราชอาณาจักร  ซ่ึงวัสดุนิวเคลียรพิเศษ  วัสดุตนกําลัง  วัสดุพลอยได  หรือพลังงานปรมาณู  และการกระทํา
ดวยประการใด  ๆ  แกวัสดุตนกําลังซ่ึงพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี  รวมถึงการกําหนดเงื่อนไข
ใหผูรับใบอนุญาตดังกลาวตองปฏิบัติ  ท้ังนี้  เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและมาตรการของทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ  (IAEA)  ในฐานะที่ประเทศไทยเปนสมาชิก  จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
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