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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี 

พ.ศ. ๒๕๔๖๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และวรรคสอง กับ

มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“กากกัมมันตรังสี” หมายความวา วัสดุในรูปของแข็ง ของเหลว หรือกาซที่เปน

วัสดุกัมมันตรังสี หรือประกอบหรือปนเปอนดวยวัสดุกัมมันตรังสี ที่มีคากัมมันตภาพตอปริมาณ 
หรือกัมมันตภาพรวมสูงวาเกณฑปลอดภัยที่กําหนดโดยคณะกรรมการ และผูครอบครองวัสดุนั้น
ไมประสงคจะใชงานอีกตอไปและใหหมายความรวมถึงวัสดุอื่นใดที่คณะกรรมการกําหนดใหเปน
กากกัมมันตรังสี 

“การจัดการกากกัมมันตรังสี” หมายความวา กระบวนการดําเนินการทุกขั้นตอน
ซึ่งเกี่ยวของในการรวบรวม การคัดแยก การจําแนก การจัดเก็บ การบําบัด การแปรสภาพ การทิ้ง
และการขจัดกากกัมมันตรังสี และใหหมายความรวมถึงการขนสงกากกัมมันตรังสีดวย 

“เกณฑปลอดภัย” หมายความวา คากัมมันตภาพตอปริมาณ หรือกัมมันต
ภาพรวมท่ีสามารถปลอยสูส่ิงแวดลอมได ท้ังนี้ ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

“การแปรสภาพ” หมายความวา กระบวนการแปลงสภาพกากกัมมันตรังสี
ภายในภาชนะบรรจุกากกัมมันตรังสีใหอยูในรูปหรือสถานะที่เหมาะสมตอการเคล่ือนยาย การ
ขนสง การเก็บพัก หรือการทิ้งกากกัมมันตรังสีโดยถาวร 

“ตนกําเนิดรังสีชนิดปดผนึก” หมายความวา วัสดุกัมมันตรังสีซึ่งปดผนึกอยาง
ถาวรในปลอกหุมหรือหอหุมอยางมิดชิดและอยูในรูปของแข็ง โดยปลอกหุมหรือวัสดุหอหุมตอง
สามารถปองกันการรั่วของวัสดุกัมมันตรังสีภายใตสภาวะการใชงานปกติ และสภาวะท่ีอาจเกิดเหตุ
ผิดพลาดขึ้นได 

“คร่ึงชีวิต” หมายความวา ระยะเวลาท่ีวัสดุกัมมันตรังสีลดกัมมันตภาพลง
คร่ึงหน่ึง โดยกระบวนการสลายตัว 

“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ และ
มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 
                                      

๑ รก.๒๕๔๖/๒๗ก/๒๕/๑ เมษายน ๒๕๔๖ 
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ขอ ๒ กากกัมมันตรังสีสามารถจําแนกประเภทตามคากัมมันตภาพและคาครึ่ง
ชีวิต ดังน้ี 

(๑) กากกัมมันตรังสีระดับรังสีต่ํามาก ไดแก กากกัมมันตรังสีท่ีมีระดับกัมมันต
ภาพตอปริมาณหรือกัมมันตภาพรวมเทากับหรือต่ํากวาเกณฑปลอดภัย 

(๒) กากกัมมันตรังสีระดับรังสีต่ํา คร่ึงชีวิตส้ัน ไดแก กากกัมมันตรังสีที่มีคาครึ่ง
ชีวิตนอยกวาหนึ่งรอยวัน การสลายตัวและลดระดับกัมมันตภาพตอปริมาณหรือกัมมันตภาพรวม
ต่ํากวาเกณฑปลอดภัยภายในเวลาสามป 

(๓) กากกัมมันตรังสีระดับรังสีต่ําและปานกลาง คร่ึงชีวิตส้ัน ไดแก กาก
กัมมันตรังสีท่ีใหรังสีบีตาหรือแกมมา มีคาคร่ึงชีวิตต้ังแตหน่ึงรอยวัน แตนอยกวาสามสิบป และ
เม่ือเก็บไวสามปยังคงมีระดับกัมมันตภาพตอปริมาณหรือกัมมันตภาพรวมสูงกวาเกณฑปลอดภัย 
หรือกากกัมมันตรังสีที่ใหรังสีแอลฟามีระดับกัมมันตภาพตอปริมาณต่ํากวา ๔๐๐ เบ็กเคอเรลตอ
กรัม และมีระดับกัมมันตภาพรวมในแตละหีบหอต่ํากวา ๔,๐๐๐ เบ็กเคอเรล 

(๔) กากกัมมันตรังสีระดับรังสีต่ําและปานกลาง คร่ึงชีวิตยาว ไดแก กาก
กัมมันตรังสีท่ีมีระดับบกมัมันตภาพตอปรมิาณหรอืกัมมันตภาพรวมสูงกวากากกัมมันตรังสีตาม 
(๓) และเปนกากกัมมันตรังสีที่ใหความรอนไมเกิน ๒ กิโลวัตตตอลูกบาศกเมตร 

(๕) กากกัมมันตรังสีระดับรังสีสูง ไดแก กากกัมมันตรังสีท่ีมีระดับกัมมันตภาพ
ตอปริมาณหรือกัมมันตภาพรวมสูงกวากากกัมมันตรังสีตาม (๔) และเปนกากกัมมันตรังสีท่ีให
ความรอนมากกวา ๒ กิโลวัตตตอลูกบาศกเมตร 

 
ขอ ๓ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีเจาหนาที่ผูดําเนินการจัดการกากกัมมนัตรังสี

อยางนอยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูรับใบอนุญาตตองแจงการเปลี่ยนตัวเจาหนาที่ผูดําเนินการจัดการกาก
กัมมันตรังสีตามความในวรรคหนึ่งใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการ
เปล่ียนตัวเจาหนาท่ีดังกลาว 

 
ขอ ๔ ผูรับใบอนุญาตตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะทาง

กายภาพและทางเคมี คากัมมันตภาพของกากกัมมันตรังสี และสถานที่เก็บกากกัมมันตรังสี พรอม
ทั้งแจงวิธีการจัดเก็บ บําบัด ขจัด และขนสงตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต และตองแจงรายละเอียดดังกลาวตอ
พนักงานเจาหนาที่ตอไปอีกตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

 
ขอ ๕ ผูรับใบอนุญาตตองคัดแยก รวบรวม บรรจุกากกัมมันตรังสีลงในภาชนะ

และปดฉลากตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 



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 ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีสถานที่สําหรับจัดเก็บกากกัมมันตรังสีกอนการ
บําบัดพรอมทั้งอุปกรณอื่นที่จําเปนที่สามารถใหความปลอดภัยทางรงัสี โดยคํานึงถึงชนดิ ปริมาณ 
ลักษณะทางกายภาพและทางเคมี และคากัมมันตภาพของกากกัมมันตรังสีท่ีจัดเก็บในสถานที่นั้น 

ลักษณะ ขนาด และท่ีต้ังของสถานท่ี รวมทั้งอุปกรณตามความในวรรคหนึ่งให
เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๗ ผูรับใบอนุญาตตองบําบัดกากกัมมันตรังสีท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน 

ดังน้ี 
(๑) กากกัมมันตรังสีตามขอ ๒ (๑) ใหระบายเขาสูระบบระบายน้ําทิ้ง หรือขจัด

รวมกับมูลฝอยท่ัวไป ท้ังน้ี ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๒) กากกัมมันตรังสีตามขอ ๒ (๒) ใหเก็บในภาชนะและสถานที่ตามที่
คณะกรรมการกําหนดในขอ ๕ และขอ ๖ เพ่ือใหสลายตัวเปนระยะเวลาอยางนอยสิบเทาของคา
ครึ่งชีวิตกอนปฏิบัติตาม (๑) 

(๓) เม่ือดําเนินการตาม (๑) หรอื (๒) แลว ใหรายงานตามแบบท่ี
คณะกรรมการกําหนดตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีดําเนินการตาม (๑) และ
ตองเก็บรายงานดังกลาวไวเปนเวลาไมนอยกวาหาป 

 
ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตตองจัดเตรียมกากกัมมันตรังสีตามขอ ๒ (๓) (๔) และ 

(๕) เพื่อการนําสงกากกัมมันตรังสีดังกลาวไปยังสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อดําเนินการบําบัด 
และขจัดตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) กรอกแบบขอรับบริการตามแบบที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด 
(๒) บรรจุกากกัมมันตรังสีลงในภาชนะตามชนิดและขนาดท่ีคณะกรรมการ

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๓) ปดฉลากตามขอ ๕ 
 
ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตตองขนสงกากกัมมันตรังสีที่ไดจัดเตรียมไวตามขอ ๘ ไปยัง

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อการบําบัดหรือขจัด โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๑๐ ในกรณีที่เปนกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการใชหรือหมดเปลืองไปของตน

กําเนิดรังสีชนิดปดผนึก ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
(๑) ไมถอด ทําลาย หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการผนึกของภาชนะบรรจุตน

กําเนิดรังสีชนิดปดผนึกที่หมดอายุการใชงานแลว ใหแตกตางไปจากสภาพที่เปนอยูเมื่อเริ่มมีการ
ครอบครองตนกําเนิดรังสีชนิดปดผนึกนั้น 



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 
 

(๒) หามโอนหรือสงมอบการครอบครองใหแกบุคคลอื่น เวนแตบุคคลผูรับมอบ
การโอนหรือการสงมอบการครอบครองจะเปนผูรับใบอนุญาตใหใชหรือมีไวในครอบครองซึ่งตน
กําเนิดรังสีชนิดปดผนึกนั้น ท้ังน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

(๓) ทําสัญญากับผูขายตนกําเนิดรังสีชนิดปดผนึกนั้นในขณะสั่งซื้อ เพื่อสงคืน
กากกัมมันตรังสีตามขอ ๒ (๔) และ (๕) ที่เกิดจากตนกําเนิดรังสีชนิดปดผนึก และตองนําสง
สําเนาเอกสารสัญญาดังกลาวใหพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาประกอบการออกใบอนุญาตใหนําเขา
ตนกําเนิดรังสีชนิดปดผนึกนั้น 

(๔) แจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบถึงการหมดสภาพการใชงานของตนกําเนิด
รังสีชนิดปดผนึกภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนกําเนิดรังสีชนิดปดผนึกนั้นหมดสภาพการใชงาน 

(๕) จัดเก็บกากกัมมันตรังสีในสถานท่ีสามารถใหความปลอดภัยทางรังสี และให
นําความในขอ ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไมมีการดําเนินการตาม (๒) ตองสงกากกัมมันตรังสีน้ันคืนไปยังผูผลิต
โดยเร็วแตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการหมดสภาพการ
ใชงาน และตองนําสงสําเนาหลักฐานการสงคืนดังกลาวตอสํานักงานปรมาณูเพือ่สันติภายในสิบหา
วันนับแตวันสงคืนกากกัมมันตรังสีนั้น 

ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการตาม (๓) ได ใหนําสงกากกัมมันตรังสีไปยัง
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติดําเนินการบาํบัดและขจัด โดยตองปฏิบัติตามขอ ๘ และขอ ๙ โดย
อนุโลม 

 
ขอ ๑๑ ในกรณีที่กากกัมมันตรังสีสูญหายหรือถูกลักขโมย หรือมีเหตุฉุกเฉินทาง

รังสีเกิดขึ้นกับกากกัมมันตรังสี ใหรายงานตอพนักงานเจาหนาท่ีโดยพลัน แลวจัดทํารายงาน
เกี่ยวกับการสูญหายหรือถูกลักขโมย หรือการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีดังกลาวเปนหนังสือเสนอตอ
พนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีทราบเหตุ 

 
ขอ ๑๒ ผูรับใบอนุญาตตองชําระคาบริการบําบัดและขจดักากกัมมันตรังสีตาม

อัตราที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ขอ ๑๓ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พินิจ  จารุสมบัติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันมีการผลิตและใช
วัสดุนิวเคลียรพิเศษพลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกําลัง และกระทําดวยประการใดๆ 
แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมีมากขึ้น อันเปนเหตุใหเกิดกาก
กัมมันตรังสีจํานวนมาก สมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสีเพื่อเปน
มาตรการควบคุมการจัดการกากกัมมันตรังสีใหมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยตอสุขภาพ
ของประชาชน และไมทําลายส่ิงแวดลอม จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 

สุภาพร/พิมพ 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 
เนติมา/พัชรินทร ผูจัดทํา 
๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
 


