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กฎกระทรวง 
กําหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 

ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
พ.ศ. ๒๕๔๖๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และวรรคสอง กับ
มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทํา
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 
ขอ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“รังสี” หมายความวา พลังงานในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรืออนุภาคใดๆ ท่ี 

มีความเร็วซึ่งสามารถกอใหเกิดการแตกตัวเปนไอออนไดทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางออมใน
ตัวกลางที่ผานไป เชน รังสีแกมมา รังสีเอกซ รังสีบีตา รังสีแอลฟา อนุภาคนิวตรอน อนุภาค
โปรตรอน อนุภาคอิเล็คตรอน 

“เครื่องกําเนิดรังสี” หมายความวา เครื่องที่กอใหเกิดการปลดปลอยรังสีออกมา 
เมื่อมีการใหพลังงานไฟฟาหรือพลังงานรูปแบบอื่นเขาไป 

“วัสดุกัมมันตรังสี” หมายความวา ธาตุ หรือสารประกอบใดๆ ที่มีองคประกอบ
สวนหน่ึงมีโครงสรางภายในอะตอมไมคงตัว และสลายตัวโดยการปลดปลอยรังสีออกมา 

“กากกัมมันตรังสี” หมายความวา วัสดุในรูปของแข็ง ของเหลว หรือกาซที่เปน
วัสดุกัมมันตรังสีหรือประกอบหรือปนเปอนดวยวัสดุกัมมันตรังสี ที่มีคากัมมันตภาพตอปริมาณ 
หรือกัมมันตภาพรวมสูงกวาเกณฑปลอดภัยที่กําหนดโดยคณะกรรมการ และผูครอบครองวัสดุนั้น
                                      

๑ รก.๒๕๔๖/๒๗ก/๑๘/๑ เมษายน ๒๕๔๖ 
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ไมประสงคจะใชงานอีกตอไปและใหหมายความรวมถึงวัสดุอื่นใดที่คณะกรรมการกําหนดใหเปน
กากกัมมันตรังสี 

“บริเวณรังสี” หมายความวา บริเวณใดๆ ที่มีรังสีในปริมาณที่คณะกรรมการ
กําหนดไมวารังสีนั้นจะมาจากวัสดุกัมมันตรังสี หรือเครื่องกําเนิดรังสี 

“พื้นที่ควบคุม” หมายความวา บริเวณรังสีซึ่งตองควบคุมการเขาออกตาม
มาตรการปองกันรังสีและมาตรการความปลอดภัยทางรังสี เพื่อควบคุมการไดรับรังสีจากการแผ
รังสีตามสภาพปกติ หรือปองกันการแพรกระจายของการเปรอะเปอนทางรังสีในระหวางการ
ทํางานตามสภาพปกติ และปองกันหรือจํากัดขอบเขตการแผรังสีท่ีมีอยู 

 
ขอ ๓  ผูใดประสงคจะผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชซ่ึงวัสดุนิวเคลียรพิเศษ 

พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกําลัง ซึ่งพนสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี 
ใหย่ืนคําขออนุญาตตอพนังงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

การขออนุญาตมีไวในครอบครอง ซึ่งเครื่องกําเนิดรังสีท่ีใชทางการแพทยและ 
เครื่องกําเนิดรังสีเอกซ และการขออนุญาตผลิตหรือใชพลังงานจากรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสี
ดังกลาว ใหย่ืนคําขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

การขออนุญาตมีไวในครอบครอง ซึ่งเครื่องกําเนิดรังสีนอกเหนือจากที่ระบุไวใน
วรรคสองและการขออนุญาตผลิต หรือใชพลังงานจากรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสีดังกลาว ใหย่ืนคํา
ขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

การขออนุญาตผลิตมีไวในครอบครอง ซึ่งเครื่องปฏิกรณปรมาณู หรือใชพลังงาน
ปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู ใหย่ืนคําขออนุญาตพรอมดวยรายงานการวิเคราะหความ
ปลอดภัยแนบทายคําขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 
ขอ ๔  ผูใดประสงคจะกระทําดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพ

ที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี ใหย่ืนคําขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ 

 
ขอ ๕  ผูใดประสงคจะนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเขามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกําลัง ใหยื่นคําขออนุญาตตอ
พนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ผูใดประสงคจะนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือส่ังเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งเครื่องกําเนิดรังสีท่ีใชทางการแพทยและเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ ใหย่ืนคําขอ
อนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ผูใดประสงคจะนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือส่ังเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งเครื่องกําเนิดรังสีท่ีนอกเหนือจากที่ระบุไวในวรรคสอง ใหย่ืนคําขออนุญาตตอ
พนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖  คําขออนุญาตตามขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ ใหเปนไปตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๗  ผูย่ืนคําขออนุญาตตามขอ ๓ ขอ ๔ หรือขอ ๕ ตองระบุผูรับผิดชอบ

ดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี สถานที่จัดเก็บและสถานปฏิบัติการเกี่ยวกับรังสี เคร่ืองมือ
ตรวจวัดรังสีและเครื่องใชอันจําเปนเพื่อระงับหรือปองกันอันตรายจากรังสีซึ่งอาจมีแกบุคคลหรือ
ทรัพยสิน หรือเพื่อคุมครองอนามัยของบุคคล และตองจัดใหมีหลักประกันที่มีผลคุมครอง
ผูปฏิบัติงานและบุคคลอื่นที่อาจไดรับผลกระทบทางรังสีตามระยะเวลาที่กําหนดในใบอนุญาต 
พรอมทั้งตองเสนอมาตรการและวิธีการดังตอไปนี้มาพรอมคําขออนุญาตดวย 

(๑) มาตรการจัดเก็บวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได วัสดุตนกําลัง หรอื
เครื่องกําเนิดรังสีท่ีขออนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชและแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายรังสีในภาวะไมปกติหรือกรณีฉุกเฉินอื่น 

(๒) มาตรการในการติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสี 
(๓) มาตรการปองกันอันตรายจากรังสี ระบบประกันคุณภาพการใชรังสีและ

เครื่องกําเนิดรังสีและแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายรังสีใน
ภาวะไมปกติหรือกรณีฉุกเฉินอื่น 

(๔) มาตรการจัดการและวิธีการในการสงคืนกากกัมมันตรังสี 
(๕) มาตรการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี 
คุณสมบัติและจํานวนของผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี สถานท่ี

จัดเก็บหรือสถานปฏิบัติการเกี่ยวกับรังสี ลักษณะ ชนิด หรือประเภทของเครื่องมือตรวจวัดรังสี 
และเครื่องใชอันจําเปนเพื่อระงับหรือปองกันอันตรายจากรังสี หลักประกัน มาตรการและวิธีการ
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๘  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอตามขอ ๓ ขอ ๔ หรือขอ ๕ แลว ให

ตรวจสอบคําขอดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอดังกลาว ถาเห็นวา
หลักฐานและรายละเอียดไมครบถวน ใหแจงผูขออนุญาตดําเนินการสงหลักฐานและรายละเอียด
เพิ่มเติมใหครบถวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมดําเนินการยื่นหลักฐานและรายละเอียดเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไดย่ืนหลักฐานและรายละเอียดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบแลวเห็นวาหลักฐานและรายละเอียดยังไมครบถวน ใหพนักงานเจาหนาท่ีส่ังไม
รับคําขออนุญาต แลวแจงคําส่ังดังกลาวพรอมสงหลักฐานและรายละเอียดท่ีเก่ียวของคืนใหแกผู
ขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหลักฐานและรายละเอียดเพิ่มเติม 

ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบแลวเห็นวาหลักฐานและรายละเอียดท่ีย่ืน
พรอมคําขอตามวรรคหนึ่ง หรือหลักฐานและรายละเอียดที่ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามวรรคสองครบถวนแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีส่ังรับคําขออนุญาตและเสนอคําขอดังกลาวให
คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว 

 
ขอ ๙  เมื่อคณะกรรมการไดรับคําขอตามขอ ๘ แลว ถาเห็นวาไมควรอนุญาตให

แจงผลการพิจารณาใหผูขออนุญาตทราบโดยเร็ว ถาเห็นวาควรอนุญาต ใหออกใบอนุญาตใหผูขอ
อนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๑๐  ใบอนุญาตที่ออกใหตามคําขอตามขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ ใหมีอายุตามที่

คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ขอ ๑๑  ผูรับใบอนุญาตตองอบรมบุคคลที่ทํางานในบริเวณรังสี ใหเขาใจและ

ทราบถึงอันตรายจากรังสี และวิธีปองกันอันตรายจากรังสี 
หลักเกณฑและวิธีการอบรมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ขอ ๑๒  ผูรับใบอนุญาตตองระมัดระวังมิใหบุคคลที่ทํางานในบริเวณรังสีไดรับ

รังสีเกินปริมาณที่กําหนด ดังตอไปนี้ 
(๑) ๒๐ มิลลิซีเวิรตตอป โดยเฉลี่ยในชวง ๕ ปติดตอกัน สําหรับตลอดท่ัว

รางกาย  ท้ังน้ี ในแตละปจะรับรังสีไดไมเกิน ๕๐ มิลลิซีเวิรต และตลอดในชวง ๕ ปติดตอกันนั้น
จะตองไดรับรังสีไมเกิน ๑๐๐ มิลลิซีเวิรต 

(๒) ๑๕๐ มิลลิซีเวิรตตอป สําหรับเลนซของดวงตา 
(๓) ๕๐๐ มิลลิซีเวิรตตอป สําหรับสวนที่เปนผิวหนัง มือ และเทา 
 
ขอ ๑๓  ผูรับใบอนุญาตตองระมัดระวังมิใหหญิงมีครรภที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี 

ไดรับรังสีตลอดระยะเวลาท่ีต้ังครรภเกิน ๒ มิลลิซีเวิรต และท้ังน้ี ตองไดรับรังสีเฉลี่ยไมเกิน ๐.๒ 
มิลลิซีเวิรตตอเดือน 

 
ขอ ๑๔  ผูรับใบอนุญาตตองระมัดระวังมิใหประชาชนทั่วไปที่ไมใชผูที่มารับ

บริการทางการแพทยไดรับรังสีเกินปริมาณที่กําหนด ดังตอไปนี้ 
(๑) ๑ มิลลิซีเวิรตตอป สําหรับตลอดท่ัวรางกาย 
(๒) ๑๕ มิลลิวีเวิรตตอป สําหรับเลนซของดวงตา 
(๓) ๕๐ มิลลิซีเวิรตตอป สําหรับสวนที่เปนผิวหนัง 
 
ขอ ๑๕  ผูรับใบอนุญาตตองไมจัดใหบุคคลที่มีอายุต่ํากวาสิบหกปเขาไปใน

บริเวณรังสีหรือปฏิบัติงานใดๆ ท่ีเก่ียวกับรังสี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๖  ผูรับใบอนุญาตตองไมจัดใหบุคคลที่มีอายุตั้งแตสิบหกปแตไมเกนิสิบ
แปดปปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุม เวนแตเปนการฝกอบรมซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลอยาง
ใกลชิดของผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี 

 
ขอ ๑๗  ผูรับใบอนุญาตตองติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณเตือนภัยทางรังสีพรอม

ขอความหรือคําเตือนภัยที่เหมาะสม ที่จุดทางเขาในบริเวณรังสีและพื้นที่ควบคุม และตองมีระบบ
เตือนภัย รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน ณ จุดท่ีเปนทางเขา  และตําแหนงอื่นๆ ท่ีเหมาะสมภายใน
พื้นที่ควบคุม 

เครื่องหมายสัญลักษณเตือนภัยทางรังสีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๑๘  ผูรับใบอนุญาตตองรายงานแสดงปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีไวใน

ครอบครองตอคณะกรรมการวาไดเพิ่มขึ้น คงท่ี หรือลดลงเทาใด รวมทั้งเหตุแหงการเพิ่มขึ้นและ
การลดลงนั้นดวยโดยย่ืนตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติภายในสิบหาวันเม่ือ
ครบหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต และตองจัดทํารายงานดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการ
ตอไปอีกตามแบบและระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

 
ขอ ๑๙  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตพบวาวัสดุกัมมันตรังสีท่ีอยูในความครอบครอง

สูญหายหรือเกิดการรั่วไหลออกจากภาชนะที่กักเก็บหรืออุปกณที่บรรจุอยู ใหรายงานตอพนักงาน
เจาหนาที่ ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติโดยพลัน 

 
ขอ ๒๐  ผูรับใบอนุญาตตองเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีไว ณ สถานที่ตามที่ระบุไว

ในใบอนุญาต 
การยายวัสดุกัมมันตรังสีไปเก็บรักษาไว ณ สถานที่อื่นที่มิไดระบุไวในใบอนุญาต

ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการ โดยใหนําความในขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
ขอ ๒๑  ผูรับใบอนุญาตตองจัดการเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสีท่ีเกิดขึ้นจากการใช

งานของตนตามมาตรการจัดการกากกัมมันตรังสีท่ีเสนอไวตามขอ ๗ (๔) และตามท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวงวาดวยการนั้น 

 
ขอ ๒๒  บรรดาผูรับใบอนุญาตไวแลวกอนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใชบังคับ

ใหคงมีสิทธิตามใบอนุญาตนั้นตอไปตามเงื่อนไขและภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในใบอนุญาต 
 
ขอ ๒๓  ใหถือวาการดําเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้มี

ผลใชบังคับเปนการดําเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๔  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พินิจ  จารุสมบัติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
เงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตทําการผลิต มีไวในครอบครอง ใช 
นําเขาหรือสงออกนอกราชอาณาจักร ซ่ึงวัสดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได หรอื
วัสดุตนกําลังซึ่งพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมีและการกระทําดวยประการใดๆ 
แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอ
ผูปฏิบัติงาน สุขภาพของประชาชน และไมทําลายส่ิงแวดลอม และเนื่องจากมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง 
(๓) (๔) และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ บัญญัติให
การกําหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และการกําหนดเง่ือนไขให
ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ปฏิบัติกําหนดโดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 

เกษร/พิมพ 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ 

 
เนติมา/พัชรินทร ผูจัดทํา 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
 


