
 

 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี 
พ.ศ. .... 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๙ ประกอบมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า  
(๑) ผู้รับใบอนุญาตผลิตวัสดุกัมมันตรังสี 
(๒) ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 
(๓) ผู้รับใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี 
(๔) ผู้รับใบอนุญาตน าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี 

 
หมวด ๑  

หลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับใบอนุญาต 
   

ส่วนที่ ๑ 

การขอรับใบอนุญาตผลิตวัสดุกัมมันตรังสี 
   

 
ข้อ ๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตวัสดุกัมมันตรังสี จะต้องเป็นผู้มีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอใน

การผลิตวัสดุกัมมันตรังสี ตามกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ
กัมมันตรังสี 

 
ข้อ ๓  วิธีการขอรับใบอนุญาตผลิตวัสดุกัมมันตรังสี   
ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตวัสดุกัมมันตรังสี  ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผลิตวัสดุกัมมันตรังสี พร้อมเอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้  
(๒) ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมกับ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
(๓) ยื่นเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการอนุญาต ซึ่งประกอบด้วย 

(ก) เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล 
๑) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
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๓) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าว  ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

๔) ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างประเทศท่ีประกอบกิจการในประเทศ
ไทย ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้แต่งตั้งให้มีหน้าที
รับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคลด้วย 

(ข) เอกสารหลักฐานแสดงศักยภาพทางเทคนิค เท่าที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ให้
เป็นไปตามประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคผู้ขอรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี  

 

ส่วนที่ ๒ 

การขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 
   

 
ข้อ ๔  ผู้ใดมีไว้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๑ ประเภทที่ ๒ ประเภทที่ ๓ 

หรือประเภทที่ ๔ ตามภาคผนวก ๑ แนบท้ายกฎกระทรวงนี้ ต้องขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ 
ตามกฎกระทรวงฉบับนี้ 

 
ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี จะต้องเป็นผู้มีศักยภาพทาง

เทคนิคเพียงพอในการมีไว้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี ตามกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคผู้
ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี 

 
ข้อ ๖ วิธีการขอรับใบอนุญาตมีไว้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี  
ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี  ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ยื่นค าขอรับใบอนุญาตมีไว้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี พร้อมเอกสารประกอบค า

ขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้  
(๒) ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมกับ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
(๓) ยื่นเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการอนุญาต ซึ่งประกอบด้วย 

(ก) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล  
๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
๒) ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
๓) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาใบส าคัญ

ประจ าตัวคนต่างด้าวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการแทน 

๔) ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างประเทศท่ีประกอบกิจการในประเทศ
ไทย ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้แต่งตั้งให้มีหน้าที
รับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคลด้วย 

(ข) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา  



- 3 - 
 

 

๑) ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ 
๒) ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวมาด้วย 
๓) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาใบส าคัญ

ประจ าตัวคนต่างด้าวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการแทน 

(๔) เอกสารหลักฐานแสดงศักยภาพทางเทคนิค เท่าที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคผู้ขอรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี  

ส่วนที่ ๓ 

การขอรับใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี 
   

 
ข้อ ๗  ผู้ใดประสงค์จะน าเข้า หรือส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๑ ประเภทที่ ๒ ประเภท

ที่ ๓ หรือประเภทที่ ๔ ตามตารางแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ ต้องขอรับใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออก
วัสดุกัมมันตรังสี ตามกฎกระทรวงฉบับนี้ 

การน าเข้าวัสดุกัมมันตรังสีตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นชนิด ค่ากัมมันตภาพ ปริมาตร หรือน้ าหนัก
ของวัสดุกัมมันตรังสีไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีที่ส านักงานได้
ออกให้ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ  

 
ข้อ ๘  ผู้ขอรับใบอนุญาตใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี จะต้อง

เป็นผู้มีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการน าเข้าหรือส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี ตามกฎกระทรวงก าหนด
ศักยภาพทางเทคนิคผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี 

 
ข้อ ๙  วิธีการขอรับใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี  
ผู้ขอรับใบอนุญาตใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี   ต้องด าเนินการ 

ดังนี้ 
(๑) ยื่นค าขอรับใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี พร้อมเอกสาร

ประกอบค าขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้  
(๒) ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมกับ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
(๓) ยื่นเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการอนุญาต ซึ่งประกอบด้วย 

(ก) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล  
๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิ 
๒) ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
๓) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาใบส าคัญ

ประจ าตัวคนต่างด้าวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการแทน 
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๔) ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศ
ไทย ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้แต่งตั้งให้มีหน้าที
รับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคลด้วย 

 
(ข) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา  

๑. ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ 
๒. ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวมาด้วย 
๓. หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาใบส าคัญ

ประจ าตัวคนต่างด้าวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการแทน 

(๔) เอกสารหลักฐานแสดงศักยภาพทางเทคนิค เท่าที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคผู้ขอรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี 

ทั้งนี้  ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตน าเข้าวัสดุกัมมันตรังสีเพ่ือการจ าหน่าย ต้องยื่นส าเนา
ใบอนุญาตผู้ครอบครองหรือใช้ ของผู้ใช้ปลายทาง  รวมทั้งเอกสารแสดงถึงการจ าหน่ายหรือการส่งต่อให้แก่ผู้ใช้
ปลายทางนั้นด้วย 

ส่วนที่ ๔ 

การขอรับใบอนุญาตน าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี 
   

 
ข้อ ๑๐  ผู้ใดประสงค์จะน าหรือส่งผ่านวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๑ ประเภทที่ ๒ ประเภทที่ 

๓ หรือประเภทที่ ๔ ตามตารางแนบท้ายกฎกระทรวงนี้  ต้องขอรับใบอนุญาตน าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี ตาม
กฎกระทรวงฉบับนี้ 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตใบอนุญาตน าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี ต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตน า
ผ่านวัสดุกัมมันตรังสี พร้อมเอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ให้ยื่นก่อน
วันที่น าวัสดุกัมมันตรังสีผ่านทางด่านศุลกากรที่ส านักงานปรมาณูประกาศก าหนดไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  

 
หมวด ๒  

เงื่อนไขการออกใบอนุญาต 
   

 
ข้อ ๑๒  ระยะเวลาและการพิจารณาในการออกใบอนุญาต 
เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมตามข้อ ๓ ข้อ ๖ หรือข้อ ๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ภาคผนวก ๒ แนบท้ายกฎกระทรวงนี้ และด าเนินการดังนี้ 
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(๑) กรณียื่นค าขอรับใบอนุญาตโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความ
ครบถ้วนและถูกต้องของค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาตให้เสร็จสิ้นโดย
ทันที  

หากเจ้าหน้าที่ เห็นว่าค าขอรับใบอนุญาตและหรือเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับ
ใบอนุญาตไม่ครบถ้วนถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตให้ทราบโดยทันที ถ้าหากผู้ขอรับใบอนุญาต
สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วน  หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติมภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้เจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น ในการนี้ ให้เจ้าหน้าที่มอบส าเนาบันทึกดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็น
หลักฐาน 

(๒) กรณียื่นค าขออนุญาตด้วยวิธีการอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากกรณีตาม (๑)  ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของค าขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาต หาก
เจ้าหน้าที่เห็นว่าค าขออนุญาตและหรือเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตไม่ครบถ้วนถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติม  และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบ  และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมภายใน ๑๕ วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง  

 
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้

ครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามที่เจ้าหน้าที่ก าหนดในข้อ ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขออนุญาตพร้อมทั้งเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบค าขออนุญาต และแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ด้วย 

 
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐาน

ประกอบค าขอรับใบอนุญาตมีครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เสนอค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยความเห็น
ต่อเลขาธิการ  

ทั้งนี้ ระยะเวลาด าเนินการในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตวรรคหนึ่ง รวมกันแล้วต้องไม่
เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

 ในกรณีท่ีเลขาธิการมีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาต ให้เลขาธิการมีค าสั่งไม่อนุญาตและแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ โดยระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิและระยะเวลาการ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

 
ข้อ ๑๕ ในกรณีการน าวัสดุกัมมันตรังสีผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค า

ขอรับใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมตาม ข้อ ๑๒ ให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของค า
ขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาต และเสนอค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วย
ความเห็นต่อเลขาธิการ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

 
ข้อ ๑๖ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในใบอนุญาต ให้ผู้รับ

ใบอนุญาตยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่ 
แบบค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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หมวด ๓ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการต่อใบอนุญาต  

และการออกใบแทนใบอนุญาต 
   

 
ข้อ ๑๗ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องยื่นค าขอต่อใบอนุญาตพร้อม

เอกสารหลักฐานที่ก าหนดในค าขอต่อใบอนุญาตตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้  ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันและไม่เกินเก้าสิบวันนับถึงวันที่ใบอนุญาตฉบับปัจจุบันสิ้นอายุ   

 
ข้อ ๑๘ ในการพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้น าความในหมวด ๒ มาใช้บังคับ โดย

อนุโลม 
 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ณ ส านักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุค าว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของ
ใบอนุญาต 

หมวด ๔ 
เงื่อนไขท่ีผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ 

   
 

ข้อ ๒๐ ผูรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการตามที่ไดยื่นไวในค าขออนุญาต
รวมทั้งเงื่อนไขในใบอนุญาต 
 

ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องท ารายงานแสดงชนิด จ านวน และค่ากัมมันตภาพของวัสดุ
กัมมันตรังสีที่ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ ว่าได้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงเท่าใด รวมทั้งเหตุแห่งการเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลง โดยยื่นต่อส านักงานทุกๆหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 

 แบบรายงานแสดงปริมาณที่มีไว้ในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้
ในแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 
  ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของวัสดุกัมมันตรังสีที่
ครอบครองหรือใช้ ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานวัสดุกัมมันตรังสีที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงดังกล่าวต่อส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงข้อเท็จจริง 

 แบบรายงาน ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๑ วรรคสอง 
 

 ข้อ ๒๓ ในกรณีที่วัสดุกัมมันตรังสีซึ่งได้รับอนุญาตให้ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ เกิดสูญ
หาย ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยทันที ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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ข้อ ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีชนิดที่ติดตั้งและใช้งานอยู่
กับท่ี ต้องเก็บรักษา ติดตั้ง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว 
ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เป็นการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันพร้อมทั้งเสนอมาตรการหรือวิธีการป้องกัน
อันตรายจากรังสี และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี ทั้งนี้ เท่าที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นตาม
ชนิดและประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี 

แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี ให้ เป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้ในแนบท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๒๕ การน าหรือส่งวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้งานชั่วคราวภายในราชอาณาจักร ณ สถานที่ซึ่ง

ไม่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนน าวัสดุ
กัมมันตรังสีไปใช้งาน 

การแจ้งการน าวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้งานชั่วคราว ให้ เป็นไปตามแบบแจ้งการน าวัสดุ
กัมมันตรังสีที่ก าหนดไว้แนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๒๖ การปรับปรุงแก้ไขสถานที่ผลิต เก็บรักษา ติดตั้ง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี รวมทั้ง

มาตรการ หรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังสี หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ
กัมมันตรังสี ทั้งในกรณีที่เป็นการปรับปรุงแก้ไขจากการพิจารณาของผู้รับใบอนุญาต หรือจากค าสั่งของ
ส านักงาน ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานผลด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เจ้าหน้าที่ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้น 
 

ข้ อ  ๒ ๗  ใน กรณี ผู้ รั บ ใบ อนุ ญ าต  ป ระส งค์ จ ะ ค รอบ ค รอ งวั ส ดุ กั ม มั น ต รั งสี ที่ ม ี
ค่ากัมมันภาพเพ่ิมขึ้นจากที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต  ให้ผู้นั้นมาด าเนินการขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้
เสมือนเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตรายใหม่  

 
ข้อ ๒๘ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตน าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี ตามกฎกระทรวงฉบับนี้ หากมีการ

ขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าว หรือมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะเพ่ือขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีในราชอาณาจักร 
ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที่                                    พ.ศ. .... 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ภาคผนวก ๑ 
ประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี 

--------------------------------------------------------------------- 
เนื่องดวย มีการประยุกต์น าวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์กันอยางมากมายหลากหลาย โดยขึ้นอยูกับ 

ชนิดของวัสดุกัมมันตรังสีและค่ากัมมันตภาพ ดังนั้น เพ่ือใหการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีมีความเหมาะสม สอดคลองตามความเปนอันตราย ตามหลักการปองกันอันตรายจากรังสี 
ตามหลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี และตามมาตรฐานความปลอดภัยของทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิก เพ่ือประโยชนในการก ากับดูแลดังกล่าวขางตน 
ส านักงานจึงไดจ าแนกวัสดุกัมมันตรังสีออกเปน ๕ประเภท ดังมีรายละเอียดตามความในภาคผนวกแนบท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีในกฎกระทรวงฉบับนี้ ใช้ส าหรับวัสดุกัมมันตรังสีทั้งชนิดปิด
ผนึก (sealed source) และชนิดไม่ปิดผนึก (unsealed source) เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการก าหนดความ
เข้มงวดในการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี การพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต 
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ ใบอนุญาตน าเข้า ใบอนุญาตส่งออก และใบอนุญาตน าผ่าน 
วัสดุกัมมันตรังสี ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วัสดุกัมมันตรังสีสามารถจ าแนกออกได้เป็น ๕ ประเภท ตามความเป็นอันตราย ดังนี้ 
๑. วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๑ หรือเรียกว่า วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายสูงสุด (extremely 

dangerous) 
๒. วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๒ หรือเรียกว่า วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายมาก (very dangerous) 
๓. วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๓ หรือเรียกว่า วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตราย (dangerous) 
๔. วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๔ หรือเรียกว่า วัสดุกัมมันตรังสีที่มีโอกาสเป็นอันตราย (unlikely to 

be dangerous) 
๕. วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๕ หรือเรียกว่า วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นอันตราย (not dangerous) 

 ทั้งนี้ การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี ให้ยึดหลักเกณฑ์ตามล าดับความส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ๑. ตามลักษณะการใช้ประโยชน์  

เนื่องจาก ค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการน าไปใช้ในแต่ละลักษณะการใช้
ประโยชน์นั้นมีค่าอยู่ในช่วงที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานในระดับสากล เช่น เครื่องรังสีรักษาระยะไกล 
(teletherapy) ที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีโคบอลต์-๖๐ เป็นต้นก าเนิดรังสีมีค่ากัมมันตภาพอยู่ในช่วงระหว่าง ๓๗ – 
๕๖๐ เทระเบกเคอเรล (๑,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ คูรี) ซึ่งจัดวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๑ หรือเครื่องฉายรังสี
แกมมาส าหรับฆ่าเชื้อโรคหรือถนอมอาหาร (irradiators used in sterilization and food preservation) ที่
ใช้วัสดุกัมมันตรังสีโคบอลต์-๖๐ เป็นต้นก าเนิดรังสีมีค่ากัมมันตภาพอยู่ในช่วงระหว่าง ๑๙๐ – ๕๖๐,๐๐๐ เท
ระเบกเคอเรล (๕,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ คูรี)จัดวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๑เช่นเดียวกัน หรืออุปกรณ์
ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา (industrial radiography) ที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีอิริเดียม-๑๙๒ เป็นต้นก าเนิดรังสีมี
ค่ากัมมันตภาพอยู่ในช่วงระหว่าง ๐.๒ – ๗.๔ เทระเบกเคอเรล (๕ – ๒๐๐ คูรี) จัดเป็นวัสดุกัมมันตรังสีประเภท
ที่ ๒ เป็นต้น 
  ๒. ตามค่าอัตราส่วนระหว่างค่ากัมมันตภาพและค่าความเป็นอันตรายของวัสดุกัมมันตรังสี 
  ในกรณีที่ไม่ทราบลักษณะการใช้ประโยชน์ หรือลักษณะการใช้ประโยชน์ของวัสดุกัมมันตรังสี
นั้น ๆ เป็นวิธีการใช้ประโยชน์ชนิดใหม่ที่ไม่เคยได้รับการจ าแนกให้อยู่ในประเภทใด ๆ มาก่อน ให้จ าแนก
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ประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีตามค่าอัตราส่วนระหว่างค่ากัมมันตภาพ(Activity; A) และค่าความเป็นอันตราย
ของวัสดุกัมมันตรังสี(Dangerous value; D) ดังนี้ 
   ๒.๑ วัสดุกัมมันตรังสีที่มีค่า A/D เท่ากับหรือสูงกว่า ๑,๐๐๐ (A/D >๑,๐๐๐) จัดเป็น
วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๑ 
   ๒.๒ วัสดุกัมมันตรังสีที่มีค่า A/D น้อยกว่า ๑,๐๐๐ และเท่ากับหรือสูงกว่า ๑๐ 
(๑,๐๐๐ > A/D >๑๐) จัดเปน็วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๒ 
   ๒.๓ วัสดุกัมมันตรังสีที่มีค่า A/D น้อยกว่า ๑๐ และเท่ากับหรือสูงกว่า ๑ (๑๐ > 
A/D >๑) จัดเป็นวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๓ 
   ๒.๔ วัสดุกัมมันตรังสีที่มีค่า A/D น้อยกว่า ๑ และเท่ากับหรือสูงกว่า ๐.๐๑ (๑ > 
A/D >๐.๐๑) จัดเป็นวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๔ 
   ๒.๕ วัสดุกัมมันตรังสีที่มีค่า A/D น้อยกว่า ๐.๐๑ และสูงกว่าค่ากัมมันตภาพของวัสดุ
กัมมันตรังสีที่ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ในการก ากับดูแล (exempt) (๐.๐๑ > A/D และ A > exempt) จัดเป็น
วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๕ 

  ๓. กรณีวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก 
  ให้น าหลักเกณฑ์ในข้อ ๒. มาใช้ในการจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก 

  ๔. กรณีวัสดุกัมมันตรังสีอยู่รวมกัน 
  ในกรณีวัสดุกัมมันตรังสีอยู่รวมกัน หมายถึง ไอโซโทปรังสีมากกว่าหนึ่งรายการประยุกต์ใช้
ประโยชน์โดยอยู่รวมกัน เก็บอยู่รวมกัน หรืออยู่ในต าแหน่งใกล้เคียงกัน ให้จัดจ าแนกเสมือนเป็นวัสดุ
กัมมันตรังสีร่วมกันเป็นรายการเดียว โดยค านวณค่า (𝐴 𝐴⁄ )รวมแล้วใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๒. ในการจ าแนก
ประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี 
 การค านวณค่า (𝐴 𝐴⁄ )รวม ท าได้ดังนี้ 

 (𝐴 𝐴⁄ )รวม= ∑
∑ 𝐴𝐴,𝐴𝐴

𝐴𝐴
𝐴  

 โดยที่ 
𝐴𝐴,𝐴 หมายถึง ค่ากัมมันตภาพ(A) ในแต่ละรายการ (i) ของไอโซโทปรังสี (n) ชนิดนั้น ๆ 
𝐴𝐴 หมายถึง ค่าความเป็นอันตราย(D)ของไอโซโทปรังสีชนิดนั้น ๆ 

  ๕. การปรับเปลี่ยนประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี 
  การจัดจ าแนกวัสดุกัมมันตรังสีแต่ละประเภท นอกเหนือไปจากข้อพิจารณาในลักษณะการใช้
ประโยชน์ และค่า A/Dแล้วนั้น อาจน าข้อพิจารณาอย่างอ่ืนมาใช้ประกอบการจ าแนกประเภทของวัสดุ
กัมมันตรังสี เช่น ลักษณะทางเคมี ฟิสิกส์ ของวัสดุกัมมันตรังสี ลักษณะของเครื่องก าบังรังสีหรือบรรจุหีบห่อที่
ใช้ ปัจจัยแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการน าวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ หรือประวัติการเกิดอุบัติเหตุทางรังสีอัน
เนื่องมาจากการใช้วัสดุกัมมันตรังสี เป็นต้น ดังนั้น เมื่อมีข้อมูลหลักฐาน รายงาน หรือสิ่งบ่งชี้ใด ๆ ที่สนับสนุน
การปรับเปลี่ยนประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี ส านักงานอาจพิจารณาจ าแนกวัสดุกัมมันตรังสีใหม่ให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงเหล่านี้ 
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ตารางท่ี ๑ การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี 
ประเภท 

 
ลักษณะการใช้ประโยชน์ตามประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี อัตราส่วนค่ากัมมันตภาพ 

ต่อค่าความเป็นอันตราย 
ของวัสดุกัมมันตรังสี 

(A/D) 
๑ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าด้วยความร้อนซึ่งใช้ไอโซโทปรังสี (Radioisotope 

thermoelectric generator; RTG) 
A/D > ๑,๐๐๐ 

เครื่องฉายรังสีฆ่าเช้ือโรคหรือถนอมอาหาร (Irradiators used in sterilization 
and food preservation) 
เครื่องฉายรังสีแบบมีก าบังรังสีในตวั(Self-shielded irradiators) 
เครื่องฉายรังสีเลือดหรือเนื้อเยื่อ (Blood/tissue irradiators) 
เครื่องรังสรีักษาระยะไกล (Teletherapy) 
เครื่องรังสรีักษาระยะไกลแบบหลายล ารังสี ชนิดติดตั้งอยู่กับท่ี (Multi-beam 
teletherapy (gamma knife)) 

๒ อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม (Industrial gamma 
radiography devices) 

๑,๐๐๐ > A/D >๑๐ 

เครื่องรังสรีักษาระยะใกล้ ชนิดอัตราปริมาณรังสีกลาง-สูง (High/medium dose 
rate brachytherapy) 

๓ อุปกรณ์วัดระดับ (Level gauges) ๑๐ > A/D >๑ 
อุปกรณ์วัดอัตราการไหลบนสายพาน (Conveyor gauges) 
อุปกรณ์วัดระดับในเตาหลอมเหลก็ (Blast furnace gauges) 
อุปกรณ์วัดตะกอน (Dredger gauges) 
อุปกรณ์วัดการหมุนของท่อ (Spinning pipe gauges) 
อุปกรณ์จดุติดการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (Research reactor startup 
source) 
เครื่องวัดแบบแท่งส ารวจหลมุลึกดว้ยรังสี (Well logging devices) 
อุปกรณ์ก ากับการเต้นของหัวใจ (Pacemaker) 

๔ เครื่องรังสรีักษาระยะใกล้ ชนิดอัตราปริมาณรังสีต่ า (Low dose rate 
brachytherapy) 

๑ > A/D >๐.๐๑ 

อุปกรณ์วัดความหนา (Thickness gauges) 
อุปกรณ์วัดระดับ (Level gauges) 
เครื่องวัดเคลือบผิว (Fill level gauges) 
อุปกรณ์วัดความชื้น (Moisture detectors) 
อุปกรณ์วัดความหนาแน่น (Density gauges) 
ชุดอุปกรณ์วัดความชื้น/ความหนาแน่น (Moisture/density gauges) 
เครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (Bone densitometer) 
เครื่องก าจัดไฟฟ้าสถิต (Static eliminators) 
สารตั้งต้นผลิตไอโซโทปรังสีที่ใช้ในงานรังสีวินิจฉัย (Diagnostic isotope 
generators) 
เครื่องรังสรีักษาระยะใกลเ้ฉพาะการรักษาต้อตา และการรักษาแบบฝังถาวร (Low 
dose rate eye applicators and permanent implant sources) 
วัสดุที่ประกอบด้วยโพแทสเซียม-๔๐ และนิวไคลดร์ังสีที่อยู่ในอนุกรมยูเรเนียมหรือ
ทอเรียมที่มีปริมาณมากกว่า ๓ ตนั และอยู่ภายใต้การควบคุมตาม พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ตารางท่ี ๑ การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ) 

ประเภท 
 

ลักษณะการใช้ประโยชน์ตามประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี อัตราส่วนคา่
กัมมันตภาพ 

ต่อค่าความเป็นอันตราย 
ของวัสดุกัมมันตรังส ี

(A/D) 
๕ อุปกรณ์วิเคราะห์แบบการเรืองรังสีเอกซ์ (X-ray fluorescence devices) ๐.๐๑ > A/D  

และ A > exempt อุปกรณ์ตรวจจับอิเล็กตรอน (Electron capture devices) 
อุปกรณ์วิเคราะหโ์ดยกระบวนการ Mossbauer (Mossbauer spectrometry) 
อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke detector) 
วัสดุกัมมันตรังสีส าหรับทดสอบเครื่องเพ็ท (PET check sources) 
เป้ารังสตีริเตียม (Tritium targets) 
อุปกรณ์วิเคราะหค์ุณภาพอากาศ (Aerosol detectors) 
อุปกรณ์ป้องกันตัวรับสัญญานเรดาร์ (Receiver protector tube) 
อุปกรณ์กระตุ้นการจุดระเบดิ (Ignition exciter) 
 

หมายเหตุประกอบการพิจารณาจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี 
๑. การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีอาจใช้ข้อพิจารณาด้านอื่น ๆ เช่น ลักษณะทางเคมี ฟิสิกส์ ของวัสดุ

กัมมันตรังสี ลักษณะของเครื่องก าบังรังสีหรือบรรจุหีบห่อที่ใช้ ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการน าวัสดุกัมมันตรังสี
ไปใช้ประโยชน์ หรือประวัติการเกิดอุบัติเหตุทางรังสีอันเนื่องมาจากการใช้วัสดุกัมมันตรังสี  นอกเหนือไปจากค่า A/D 
เพียงอย่างเดียว 

๒. อาจพิจารณาใช้ค่า A/D เพียงอย่างเดียว ในการจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี ในกรณีที่ไม่ทราบถึงลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่แท้จริงของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น ๆ หรือเป็นไอโซโทปรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้น และ/หรือเป็นวัสดุ
กัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก (unsealed source) รวมทั้ง เป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้ประโยชน์อยู่ร่วมกัน (aggregated 
sources) 

 



 

 

ตารางที่ ๒ แสดงประเภทพร้อมทัง้ลักษณะการใช้ประโยชน์ ช่วงค่ากัมมันตภาพ และชนิดของวัสดุกมัมันตรังสซีึ่งมีใช้งานอยู่เป็นการ
ทั่วไป 

ลักษณะการใชป้ระโยชน์ของ 
วัสดุกัมมันตรงัส ี

ไอโซโทปรังสีที่
ใช้กับลักษณะ

การใช้
ประโยชน์น้ัน 

ๆ 

 

ค่ากัมมันตภาพของ
ไอโซโทปรังสี 

ที่ใช้กับลักษณะการใช้
ประโยชน์น้ัน ๆ (A) 

ค่าความเป็น
อันตราย 

(D-value) 
หน่วย:TBq 

A/D 

ประเภทของวัสดุกมัมันตรังส ี

คูรี (Ci) 
เทระเบ็กเคอ
เรล (TBq) 

ตาม A/D 
ตามเกณฑ์

การพิจารณา
โดยรวม 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าด้วย
ความร้อนซึ่งใช้ไอโซโทป
รังสี (Radioisotope 
thermo-electric 
generator; RTG) 

สทรอ
นเชียม-๙๐ 

สูงสุด ๖.๘E+๕ ๒.๕E+๔ ๑.๐E+๑๐ ๒.๕E+๔ ๑ ๑ 

สทรอ
นเชียม-๙๐ 

ต่ าสุด ๙.๐E+๓ ๓.๓E+๒ ๑.๐E+๑๐ ๓.๓E+๒ ๒ 

สทรอ
นเชียม-๙๐ 

ทั่วไป ๒.๐E+๔ ๗.๔E+๒ ๑.๐E+๑๐ ๗.๔E+๒ ๒ 

พลูโตเนยีม-
๒๓๘ 

สูงสุด ๒.๘E+๒ ๑.๐E+๑ ๖.๐E-๒ ๑.๗E+๒ ๒ ๑ 

พลูโตเนยีม-
๒๓๘ 

ต่ าสุด ๒.๘E+๑ ๑.๐E+๐ ๖.๐E-๒ ๑.๗E+๑ ๒ 

พลูโตเนยีม-
๒๓๘ 

ทั่วไป ๒.๐E+๔ ๗.๔E+๒ ๖.๐E-๒ ๑.๗E+๒ ๒ 

เครื่องฉายรังสีฆ่าเช้ือโรค
และถนอมอาหาร 
(Irradiators used in 
sterilization and food 
preservation) 

โคบอลต์-๖๐ สูงสุด ๑.๕E+๗ ๕.๖E+๕ ๓.๐E-๒ ๑.๙E+๗ ๑ ๑ 
โคบอลต์-๖๐ ต่ าสุด ๕.๐E+๓ ๑.๙E+๒ ๓.๐E-๒ ๖.๒E+๓ ๑ 
โคบอลต์-๖๐ ทั่วไป ๔.๐E+๖ ๑.๕E+๕ ๓.๐E-๒ ๔.๙E+๖ ๑ 
ซีเซียม-๑๓๗ สูงสุด ๕.๐E+๖ ๑.๙E+๕ ๑.๐E-๑ ๑.๙E+๖ ๑ ๑ 
ซีเซียม-๑๓๗ ต่ าสุด ๕.๐E+๓ ๑.๙E+๒ ๑.๐E-๑ ๑.๙E+๓ ๑ 
ซีเซียม-๑๓๗ ทั่วไป ๓.๐E+๖ ๑.๑E+๕ ๑.๐E-๑ ๑.๑E+๖ ๑ 

เครื่องฉายรังสีแบบมีก าบัง
รังสีในตัว (Self-shielded 
irradiators) 

ซีเซียม-๑๓๗ สูงสุด ๔.๒E+๔ ๑.๖E+๓ ๑.๐E-๑ ๑.๖E+๔ ๑ ๑ 
ซีเซียม-๑๓๗ ต่ าสุด ๒.๕E+๓ ๙.๓E+๑ ๑.๐E-๑ ๙.๓E+๒ ๒ 
ซีเซียม-๑๓๗ ทั่วไป ๑.๕E+๔ ๕.๖E+๒ ๑.๐E-๑ ๕.๖E+๓ ๑ 
โคบอลต์-๖๐ สูงสุด ๕.๐E+๔ ๑.๙E+๓ ๓.๐E-๒ ๖.๒E+๔ ๑ ๑ 
โคบอลต์-๖๐ ต่ าสุด ๑.๕E+๓ ๕.๖E+๑ ๓.๐E-๒ ๑.๙E+๓ ๑ 
โคบอลต์-๖๐ ทั่วไป ๒.๕E+๔ ๙.๓E+๒ ๓.๐E-๒ ๓.๑E+๔ ๑ 

เครื่องฉายรังสีเลือดหรือ
เนื้อเยื่อ (Blood/tissue 
irradiators) 

ซีเซียม-๑๓๗ สูงสุด ๑.๒E+๔ ๔.๔E+๒ ๑.๐E-๑ ๔.๔E+๓ ๑ ๑ 
ซีเซียม-๑๓๗ ต่ าสุด ๑.๐E+๓ ๓.๗E+๑ ๑.๐E-๑ ๓.๗E+๒ ๒ 
ซีเซียม-๑๓๗ ทั่วไป ๗.๐E+๓ ๒.๖E+๒ ๑.๐E-๑ ๒.๖E+๓ ๑ 

 
  



 

 

๒ 

ตารางท่ี ๒ การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ) 

ลักษณะการใชป้ระโยชน์ของ 
วัสดุกัมมันตรงัส ี

ไอโซโทปรังสีที่
ใช้กับลักษณะ

การใช้
ประโยชน์น้ัน 

ๆ 

 

ค่ากัมมันตภาพของ
ไอโซโทปรังสี 

ที่ใช้กับลักษณะการใช้
ประโยชน์น้ัน ๆ (A) 

ค่าความเป็น
อันตราย 

(D-value) 
หน่วย:TBq 

A/D 

ประเภทของวัสดุ
กัมมันตรังส ี

คูรี (Ci) 
เทระเบ็กเคอ
เรล (TBq) 

ตาม A/D 
ตามเกณฑ์

การพิจารณา
โดยรวม 

เครื่องฉายรังสีเลือดหรือ
เนื้อเยื่อ (Blood/tissue 
irradiators) – ต่อ 

โคบอลต์-๖๐ สูงสุด ๓.๐E+๓ ๑.๑E+๒ ๓.๐E-๒ ๓.๗E+๓ ๑ ๑ 
โคบอลต์-๖๐ ต่ าสุด ๑.๕E+๓ ๕.๖E+๑ ๓.๐E-๒ ๑.๙E+๓ ๑ 
โคบอลต์-๖๐ ทั่วไป ๒.๔E+๓ ๘.๙E+๑ ๓.๐E-๒ ๓.๐E+๓ ๑ 

เครื่องรังสรีักษาระยะไกล
แบบหลายล ารังสี ชนิด
ติดตั้งอยู่กับท่ี (Multi-
beam teletherapy 
(gamma knife)) 

โคบอลต์-๖๐ สูงสุด ๑.๐E+๔ ๓.๗E+๒ ๓.๐E-๒ ๑.๒E+๔ ๑ ๑ 
โคบอลต์-๖๐ ต่ าสุด ๔.๐E+๓ ๑.๕E+๒ ๓.๐E-๒ ๔.๙E+๓ ๑ 
โคบอลต์-๖๐ ทั่วไป ๗.๐E+๓ ๒.๖E+๒ ๓.๐E-๒ ๘.๖E+๓ ๑ 

เครื่องรังสรีักษาระยะไกล 
(Teletherapy) 

โคบอลต์-๖๐ สูงสุด ๑.๕E+๔ ๕.๖E+๒ ๓.๐E-๒ ๑.๙E+๔ ๑ ๑ 
โคบอลต์-๖๐ ต่ าสุด ๑.๐E+๓ ๓.๗E+๑ ๓.๐E-๒ ๑.๒E+๓ ๑ 
โคบอลต์-๖๐ ทั่วไป ๔.๐E+๓ ๑.๕E+๒ ๓.๐E-๒ ๔.๙E+๓ ๑ 
ซีเซียม-๑๓๗ สูงสุด ๑.๕E+๓ ๕.๖E+๑ ๑.๐E-๑ ๕.๖E+๒ ๑ ๑ 
ซีเซียม-๑๓๗ ต่ าสุด ๕.๐E+๒ ๑.๙E+๑ ๑.๐E-๑ ๑.๙E+๒ ๒ 
ซีเซียม-๑๓๗ ทั่วไป ๕.๐E+๒ ๑.๙E+๑ ๑.๐E-๑ ๑.๙E+๒ ๒ 

อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสี
แกมมาทางอุตสาหกรรม 
(Industrial gamma 
radiography devices) 

โคบอลต์-๖๐ สูงสุด ๒.๐E+๒ ๗.๔E+๐ ๓.๐E-๒ ๒.๕E+๒ ๒ ๒ 
โคบอลต์-๖๐ ต่ าสุด ๑.๑E+๑ ๔.๑E-๑ ๓.๐E-๒ ๑.๔E+๑ ๒ 
โคบอลต์-๖๐ ทั่วไป ๖.๐E+๑ ๒.๒E+๐ ๓.๐E-๒ ๗.๔E+๑ ๒ 

อิริเดียม-
๑๙๒ 

สูงสุด ๒.๐E+๒ ๗.๔E+๐ ๘.๐E-๒ ๙.๓E+๑ ๒ ๒ 

อิริเดียม-
๑๙๒ 

ต่ าสุด ๕.๐E+๐ ๑.๙E-๑ ๘.๐E-๒ ๒.๓E+๐ ๓ 

อิริเดียม-
๑๙๒ 

ทั่วไป ๑.๐E+๒ ๓.๗E+๐ ๘.๐E-๒ ๔.๖E+๑ ๒ 

ซีลีเนียม-๗๕ สูงสุด ๘.๐E+๑ ๓.๐E+๐ ๒.๐E-๑ ๑.๕E+๑ ๒ ๒ 
ซีลีเนียม-๗๕ ต่ าสุด ๘.๐E+๑ ๓.๐E+๐ ๒.๐E-๑ ๑.๕E+๑ ๒ 
ซีลีเนียม-๗๕ ทั่วไป ๘.๐E+๑ ๓.๐E+๐ ๒.๐E-๑ ๑.๕E+๑ ๒ 

  



 

 

๓ 

ตารางท่ี ๒ การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ) 

ลักษณะการใชป้ระโยชน์ของ 
วัสดุกัมมันตรงัส ี

ไอโซโทปรังสีที่
ใช้กับลักษณะ

การใช้ประโยชน์
น้ัน ๆ 

 

ค่ากัมมันตภาพของ
ไอโซโทปรังสี 

ที่ใช้กับลักษณะการใช้
ประโยชน์น้ัน ๆ (A) 

ค่าความเป็น
อันตราย 

(D-value) 
หน่วย:TBq 

A/D 

ประเภทของวัสดุกมัมันตรังส ี

คูรี (Ci) 
เทระเบ็ก
เคอเรล 
(TBq) 

ตาม A/D 
ตามเกณฑ์

การพิจารณา
โดยรวม 

อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสี
แกมมาทางอุตสาหกรรม 
(Industrial gamma 
radiography devices) – 
ต่อ 

อิตเทอร์เบียม-
๑๖๙ 

สูงสุด ๑.๐E+๑ ๓.๗E-๑ ๓.๐E-๑ ๑.๒E+๐ ๓ ๒ 

อิตเทอร์เบียม-
๑๖๙ 

ต่ าสุด ๒.๕E+๐ ๙.๓E-๒ ๓.๐E-๑ ๓.๑E-๑ ๔ 

อิตเทอร์เบียม-
๑๖๙ 

ทั่วไป ๕.๐E+๐ ๑.๙E-๑ ๓.๐E-๑ ๖.๒E-๑ ๔ 

ทูเลียม-๑๗๐ สูงสุด ๒.๐E+๒ ๗.๔E+๐ ๒.๐E+๑ ๓.๗E-๑ ๔ ๒ 
ทูเลียม-๑๗๐ ต่ าสุด ๒.๐E+๑ ๗.๔E-๑ ๒.๐E+๑ ๓.๗E-๒ ๔ 
ทูเลียม-๑๗๐ ทั่วไป ๑.๕E+๒ ๕.๖E+๐ ๒.๐E+๑ ๒.๘E-๑ ๔ 

เครื่องรังสรีักษาระยะใกล้ 
ชนิดอัตราปรมิาณรังสี
กลาง-สูง (High/medium 
dose rate 
brachytherapy) 

โคบอลต์-๖๐ สูงสุด ๒.๐E+๑ ๗.๔E-๑ ๓.๐E-๒ ๒.๕E+๑ ๒ ๒ 
โคบอลต์-๖๐ ต่ าสุด ๕.๐E+๐ ๑.๙E-๑ ๓.๐E-๒ ๖.๒E+๐ ๓ 
โคบอลต์-๖๐ ทั่วไป ๑.๐E+๑ ๓.๗E-๑ ๓.๐E-๒ ๑.๒E+๑ ๒ 
ซีเซียม-๑๓๗ สูงสุด ๘.๐E+๐ ๓.๐E-๑ ๑.๐E-๑ ๓.๐E+๐ ๓ ๒ 
ซีเซียม-๑๓๗ ต่ าสุด ๓.๐E+๐ ๑.๑E-๑ ๑.๐E-๑ ๑.๑E+๐ ๓ 
ซีเซียม-๑๓๗ ทั่วไป ๓.๐E+๐ ๑.๑E-๑ ๑.๐E-๑ ๑.๑E+๐ ๓ 
อิริเดียม-๑๙๒ สูงสุด ๑.๒E+๑ ๔.๔E-๑ ๘.๐E-๒ ๕.๖E+๐ ๓ ๒ 
อิริเดียม-๑๙๒ ต่ าสุด ๓.๐E+๐ ๑.๑E-๑ ๘.๐E-๒ ๑.๔E+๐ ๓ 
อิริเดียม-๑๙๒ ทั่วไป ๖.๐E+๐ ๒.๒E-๑ ๘.๐E-๒ ๒.๘E+๐ ๓ 

อุปกรณ์วัดระดับ (Level 
gauges) 

ซีเซียม-๑๓๗ สูงสุด ๕.๐E+๐ ๑.๙E-๑ ๑.๐E-๑ ๑.๙E+๐ ๓ ๓ 
ซีเซียม-๑๓๗ ต่ าสุด ๑.๐E+๐ ๓.๗E-๒ ๑.๐E-๑ ๓.๗E-๑ ๔ 
ซีเซียม-๑๓๗ ทั่วไป ๕.๐E+๐ ๑.๙E-๑ ๑.๐E-๑ ๑.๙E+๐ ๓ 
โคบอลต์-๖๐ สูงสุด ๑.๐E+๑ ๓.๗E-๑ ๓.๐E-๒ ๑.๒E+๑ ๒ ๓ 
โคบอลต์-๖๐ ต่ าสุด ๑.๐E-๑ ๓.๗E-๓ ๓.๐E-๒ ๑.๒E-๑ ๔ 
โคบอลต์-๖๐ ทั่วไป ๕.๐E+๐ ๑.๙E-๑ ๓.๐E-๒ ๖.๒E+๐ ๓ 

  



 

 

๔ 

 
ตารางท่ี ๒ การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ) 

ลักษณะการใชป้ระโยชน์
ของ 

วัสดุกัมมันตรงัส ี

ไอโซโทปรังสีที่ใช้
กับลักษณะการใช้
ประโยชน์น้ัน ๆ 

 

ค่ากัมมันตภาพของ
ไอโซโทปรังสี 

ที่ใช้กับลักษณะการใช้
ประโยชน์น้ัน ๆ (A) 

ค่าความเป็น
อันตราย 

(D-value) 
หน่วย:TBq 

A/D 

ประเภทของวัสดุกมัมันตรังส ี

คูรี (Ci) 
เทระเบ็กเคอ
เรล (TBq) 

ตาม A/D 
ตามเกณฑ์

การพิจารณา
โดยรวม 

อุปกรณ์วัดอัตราการไหล
บนสายพาน (Conveyor 
gauges) 

ซีเซียม-๑๓๗ สูงสุด ๔.๐E+๑ ๑.๕E+๐ ๑.๐E-๑ ๑.๕E+๑ ๒ ๓ 
ซีเซียม-๑๓๗ ต่ าสุด ๓.๐E-๓ ๑.๑E-๔ ๑.๐E-๑ ๑.๑E-๓ ๕ 
ซีเซียม-๑๓๗ ทั่วไป ๓.๐E+๐ ๑.๑E-๑ ๑.๐E-๑ ๑.๑E+๐ ๓ 

แคลิฟอร์เนียม-
๒๕๒ 

สูงสุด ๓.๗E-๒ ๑.๔E-๓ ๒.๐E-๒ ๖.๘E-๒ ๔ ๓ 

แคลิฟอร์เนียม-
๒๕๒ 

ต่ าสุด ๓.๗E-๒ ๑.๔E-๓ ๒.๐E-๒ ๖.๘E-๒ ๔ 

แคลิฟอร์เนียม-
๒๕๒ 

ทั่วไป ๓.๗E-๒ ๑.๔E-๓ ๒.๐E-๒ ๖.๘E-๒ ๔ 

อุปกรณ์วัดระดับในเตา
หลอมเหล็ก (Blast 
furnace gauges) 

โคบอลต์-๖๐ สูงสุด ๒.๐E+๐ ๗.๔E-๒ ๓.๐E-๒ ๒.๕E+๐ ๓ ๓ 
โคบอลต์-๖๐ ต่ าสุด ๑.๐E+๐ ๓.๗E-๒ ๓.๐E-๒ ๑.๒E+๐ ๓ 
โคบอลต์-๖๐ ทั่วไป ๑.๐E+๐ ๓.๗E-๒ ๓.๐E-๒ ๑.๒E+๐ ๓ 

อุปกรณ์วัดตะกอน 
(Dredger gauges) 

โคบอลต์-๖๐ สูงสุด ๒.๖E+๐ ๙.๖E-๒ ๓.๐E-๒ ๓.๒E+๐ ๓ ๓ 
โคบอลต์-๖๐ ต่ าสุด ๒.๕E-๑ ๙.๓E-๓ ๓.๐E-๒ ๓.๑E-๑ ๔ 
โคบอลต์-๖๐ ทั่วไป ๗.๕E-๑ ๒.๘E-๒ ๓.๐E-๒ ๙.๓E-๑ ๔ 
ซีเซียม-๑๓๗ สูงสุด ๑.๐E+๑ ๓.๗E-๑ ๑.๐E-๑ ๓.๗E+๐ ๓ ๓ 
ซีเซียม-๑๓๗ ต่ าสุด ๒.๐E-๑ ๗.๔E-๓ ๑.๐E-๑ ๗.๔E-๒ ๔ 
ซีเซียม-๑๓๗ ทั่วไป ๒.๐E+๐ ๗.๔E-๒ ๑.๐E-๑ ๗.๔E-๑ ๔ 

อุปกรณ์วัดการหมุนของ
ท่อ (Spinning pipe 
gauges) 

ซีเซียม-๑๓๗ สูงสุด ๕.๐E+๐ ๑.๙E-๑ ๑.๐E-๑ ๑.๙E+๐ ๓ ๓ 
ซีเซียม-๑๓๗ ต่ าสุด ๒.๐E+๐ ๗.๔E-๒ ๑.๐E-๑ ๗.๔E-๑ ๔ 
ซีเซียม-๑๓๗ ทั่วไป ๒.๐E+๐ ๗.๔E-๒ ๑.๐E-๑ ๗.๔E-๑ ๔ 

 
  



 

 

๕ 

ตารางที่ ๒(ต่อ) 

ลักษณะการใชป้ระโยชน์ของ 
วัสดุกัมมันตรงัส ี

ไอโซโทปรังสีที่ใช้
กับลักษณะการใช้
ประโยชน์น้ัน ๆ 

 

ค่ากัมมันตภาพของ
ไอโซโทปรังสี 

ที่ใช้กับลักษณะการใช้
ประโยชน์น้ัน ๆ (A) 

ค่าความเป็น
อันตราย 

(D-value) 
หน่วย:TBq 

A/D 

ประเภทของวัสดุ
กัมมันตรังส ี

คูรี (Ci) 
เทระเบ็กเคอ
เรล (TBq) 

ตาม A/D 
ตามเกณฑ์

การพิจารณา
โดยรวม 

อุปกรณ์จดุติดการ
เดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย (Research 
reactor startup 
source) 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑/เบรลิเลียม 

สูงสุด ๕.๐E+๐ ๑.๙E-๑ ๖.๐E-๒ ๓.๑E+๐ ๓ ๓ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑/เบรลิเลียม 

ต่ าสุด ๒.๐E+๐ ๗.๔E-๒ ๖.๐E-๒ ๑.๒E+๐ ๓ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑/เบรลิเลียม 

ทั่วไป ๒.๐E+๐ ๗.๔E-๒ ๖.๐E-๒ ๑.๒E+๐ ๓ 

เครื่องวัดแบบแท่งส ารวจ
หลุมลึกด้วยรังสี (Well 
logging devices) 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑/เบรลิเลียม 

สูงสุด ๒.๓E+๑ ๘.๕E-๑ ๖.๐E-๒ ๑.๔E+๑ ๒ ๓ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑/เบรลิเลียม 

ต่ าสุด ๕.๐E-๑ ๑.๙E-๒ ๖.๐E-๒ ๓.๑E-๑ ๔ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑/เบรลิเลียม 

ทั่วไป ๒.๐E+๑ ๗.๔E-๑ ๖.๐E-๒ ๑.๒E+๑ ๒ 

ซีเซียม-๑๓๗ สูงสุด ๒.๐E+๐ ๗.๔E-๒ ๑.๐E-๑ ๗.๔E-๑ ๔ ๓ 
ซีเซียม-๑๓๗ ต่ าสุด ๑.๐E+๐ ๓.๗E-๒ ๑.๐E-๑ ๓.๗E-๑ ๔ 
ซีเซียม-๑๓๗ ทั่วไป ๒.๐E+๐ ๗.๔E-๒ ๑.๐E-๑ ๗.๔E-๑ ๔ 

แคลิฟอร์เนียม-
๒๕๒ 

สูงสุด ๑.๑E-๑ ๔.๑E-๓ ๒.๐E-๒ ๒.๐E-๑ ๔ ๓ 

แคลิฟอร์เนียม-
๒๕๒ 

ต่ าสุด ๒.๗E-๒ ๑.๐E-๓ ๒.๐E-๒ ๕.๐E-๒ ๔ 

แคลิฟอร์เนียม-
๒๕๒ 

ทั่วไป ๓.๐E-๒ ๑.๑E-๓ ๒.๐E-๒ ๕.๖E-๒ ๔ 

อุปกรณ์ก ากับการเต้นของ
หัวใจ (Pacemaker) 

พลูโตเนยีม-๒๓๘ สูงสุด ๘.๐E+๐ ๓.๐E-๑ ๖.๐E-๒ ๔.๙E+๐ ๓ ๓ 
พลูโตเนยีม-๒๓๘ ต่ าสุด ๒.๙E+๐ ๑.๑E-๒ ๖.๐E-๒ ๑.๘E+๐ ๓ 
พลูโตเนยีม-๒๓๘ ทั่วไป ๓.๐E+๐ ๑.๑E-๒ ๖.๐E-๒ ๑.๙E+๐ ๓ 

  



 

 

๖ 

ตารางท่ี ๒ การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ) 

ลักษณะการใชป้ระโยชน์ของ 
วัสดุกัมมันตรงัส ี

ไอโซโทปรังสีที่ใช้
กับลักษณะการใช้
ประโยชน์น้ัน ๆ 

 

ค่ากัมมันตภาพของ
ไอโซโทปรังสี 

ที่ใช้กับลักษณะการใช้
ประโยชน์น้ัน ๆ (A) 

ค่าความเป็น
อันตราย 

(D-value) 
หน่วย:TBq 

A/D 

ประเภทของวัสดุ
กัมมันตรังส ี

คูรี (Ci) 
เทระเบ็กเคอ
เรล (TBq) 

ตาม A/D 
ตามเกณฑ์

การพิจารณา
โดยรวม 

เครื่องรังสรีักษาระยะใกล้ 
ชนิดอัตราปรมิาณรังสีต่ า 
(Low dose rate 
brachytherapy) 

ซีเซียม-๑๓๗ สูงสุด ๗.๐E-๑ ๒.๖E-๒ ๑.๐E-๑ ๒.๖E-๑ ๔ ๔ 
ซีเซียม-๑๓๗ ต่ าสุด ๑.๐E-๒ ๓.๗E-๔ ๑.๐E-๑ ๓.๗E-๓ ๕ 
ซีเซียม-๑๓๗ ทั่วไป ๕.๐E-๑ ๑.๙E-๒ ๑.๐E-๑ ๑.๙E-๑ ๔ 
เรเดยีม-๒๒๖ สูงสุด ๕.๐E-๒ ๑.๙E-๓ ๔.๐E-๒ ๔.๖E-๒ ๔ ๔ 
เรเดยีม-๒๒๖ ต่ าสุด ๕.๐E-๓ ๑.๙E-๔ ๔.๐E-๒ ๔.๖E-๓ ๕ 
เรเดยีม-๒๒๖ ทั่วไป ๑.๕E-๒ ๕.๖E-๔ ๔.๐E-๒ ๑.๔E-๒ ๔ 
ไอโอดีน-๑๒๕ สูงสุด ๔.๐E-๒ ๑.๕E-๓ ๒.๐E-๑ ๗.๔E-๓ ๕ ๔ 
ไอโอดีน-๑๒๕ ต่ าสุด ๔.๐E-๒ ๑.๕E-๓ ๒.๐E-๑ ๗.๔E-๓ ๕ 
ไอโอดีน-๑๒๕ ทั่วไป ๔.๐E-๒ ๑.๕E-๓ ๒.๐E-๑ ๗.๔E-๓ ๕ 
อิริเดียม-๑๙๒ สูงสุด ๗.๕E-๑ ๒.๘E-๒ ๘.๐E-๒ ๓.๕E-๑ ๔ ๔ 
อิริเดียม-๑๙๒ ต่ าสุด ๒.๐E-๒ ๗.๔E-๔ ๘.๐E-๒ ๙.๓E-๓ ๕ 
อิริเดียม-๑๙๒ ทั่วไป ๕.๐E-๑ ๑.๙E-๒ ๘.๐E-๒ ๒.๓E-๑ ๔ 
ทองค า-๑๙๘ สูงสุด ๘.๐E-๒ ๓.๐E-๓ ๒.๐E-๑ ๑.๕E-๒ ๔ ๔ 
ทองค า-๑๙๘ ต่ าสุด ๘.๐E-๒ ๓.๐E-๓ ๒.๐E-๑ ๑.๕E-๒ ๔ 
ทองค า-๑๙๘ ทั่วไป ๘.๐E-๒ ๓.๐E-๓ ๒.๐E-๑ ๑.๕E-๒ ๔ 

แคลิฟอร์เนียม-
๒๕๒ 

สูงสุด ๘.๓E-๒ ๓.๑E-๓ ๒.๐E-๒ ๑.๕E-๑ ๔ ๔ 

แคลิฟอร์เนียม-
๒๕๒ 

ต่ าสุด ๘.๓E-๒ ๓.๑E-๓ ๒.๐E-๒ ๑.๕E-๑ ๔ 

แคลิฟอร์เนียม-
๒๕๒ 

ทั่วไป ๘.๓E-๒ ๓.๑E-๓ ๒.๐E-๒ ๑.๕E-๑ ๔ 

อุปกรณ์วัดความหนา 
(Thickness gauges) 

คริปทอน-๘๕ สูงสุด ๑.๐E+๐ ๓.๗E-๒ ๓.๐E+๑ ๑.๒E-๓ ๕ ๔ 
คริปทอน-๘๕ ต่ าสุด ๕.๐E-๒ ๑.๙E-๓ ๓.๐E+๑ ๖.๒E-๕ ๕ 
คริปทอน-๘๕ ทั่วไป ๑.๐E+๐ ๓.๗E-๒ ๓.๐E+๑ ๑.๒E-๓ ๕ 

 
  



 

 

๗ 

ตารางท่ี ๒ การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ) 

ลักษณะการใชป้ระโยชน์ของ 
วัสดุกัมมันตรงัส ี

ไอโซโทปรังสีที่
ใช้กับลักษณะ

การใช้ประโยชน์
น้ัน ๆ 

 

ค่ากัมมันตภาพของไอโซโทป
รังสี 

ที่ใช้กับลักษณะการใช้
ประโยชน์น้ัน ๆ (A) 

ค่าความเป็น
อันตราย 

(D-value) 
หน่วย:TBq 

A/D 

ประเภทของวัสดุกมัมันตรังส ี

คูรี (Ci) 
เทระเบ็กเคอ
เรล (TBq) 

ตาม A/D 
ตามเกณฑ์

การพิจารณา
โดยรวม 

อุปกรณ์วัดความหนา 
(Thickness gauges) – 
ต่อ 

สทรอนเชียม-
๙๐ 

สูงสุด ๒.๐E-๑ ๗.๔E-๓ ๑.๐E+๐ ๗.๔E-๓ ๕ ๔ 

สทรอนเชียม-
๙๐ 

ต่ าสุด ๑.๐E-๒ ๓.๗E-๔ ๑.๐E+๐ ๓.๗E-๔ ๕ 

สทรอนเชียม-
๙๐ 

ทั่วไป ๑.๐E-๑ ๓.๗E-๓ ๑.๐E+๐ ๓.๗E-๓ ๕ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

สูงสุด ๖.๐E-๑ ๒.๒E-๒ ๖.๐E-๒ ๓.๗E-๑ ๔ ๔ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

ต่ าสุด ๓.๐E-๑ ๑.๑E-๒ ๖.๐E-๒ ๑.๙E-๑ ๔ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

ทั่วไป ๖.๐E-๑ ๒.๒E-๒ ๖.๐E-๒ ๓.๗E-๑ ๔ 

โพรมีเทียม-
๑๔๗ 

สูงสุด ๕.๐E-๒ ๑.๙E-๓ ๔.๐E+๑ ๔.๖E-๕ ๕ ๔ 

โพรมีเทียม-
๑๔๗ 

ต่ าสุด ๒.๐E-๓ ๗.๔E-๕ ๔.๐E+๑ ๑.๙E-๖ ๕ 

โพรมีเทียม-
๑๔๗ 

ทั่วไป ๕.๐E-๒ ๑.๙E-๓ ๔.๐E+๑ ๔.๖E-๕ ๕ 

คูเรียม-๒๔๔ สูงสุด ๑.๐E+๐ ๓.๗E-๒ ๕.๐E-๒ ๗.๔E-๑ ๔ ๔ 
คูเรียม-๒๔๔ ต่ าสุด ๒.๐E-๑ ๗.๔E-๓ ๕.๐E-๒ ๑.๕E-๑ ๔ 
คูเรียม-๒๔๔ ทั่วไป ๔.๐E-๑ ๑.๕E-๒ ๕.๐E-๒ ๓.๐E-๑ ๔ 

เครื่องวัดเคลือบผิว (Fill 
level gauges) 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

สูงสุด ๑.๒E-๑ ๔.๔E-๓ ๖.๐E-๒ ๗.๔E-๒ ๔ ๔ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

ต่ าสุด ๑.๒E-๒ ๔.๔E-๔ ๖.๐E-๒ ๗.๔E-๓ ๕ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

ทั่วไป ๖.๐E-๒ ๒.๒E-๓ ๖.๐E-๒ ๓.๗E-๒ ๔ 

ซีเซียม-๑๓๗ สูงสุด ๖.๕E-๒ ๒.๔E-๓ ๑.๐E-๑ ๒.๔E-๒ ๔ ๔ 
ซีเซียม-๑๓๗ ต่ าสุด ๕.๐E-๒ ๑.๙E-๓ ๑.๐E-๑ ๑.๙E-๒ ๔ 
ซีเซียม-๑๓๗ ทั่วไป ๖.๐E-๒ ๒.๒E-๓ ๑.๐E-๑ ๒.๒E-๒ ๔ 
โคบอลต์-๖๐ สูงสุด ๕.๐E-๑ ๑.๙E-๒ ๓.๐E-๒ ๖.๒E-๑ ๔ ๔ 
โคบอลต์-๖๐ ต่ าสุด ๕.๐E-๓ ๑.๙E-๔ ๓.๐E-๒ ๖.๒E-๓ ๕ 
โคบอลต์-๖๐ ทั่วไป ๒.๔E-๒ ๘.๗E-๔ ๓.๐E-๒ ๒.๙E-๒ ๔ 

 
 

  



 

 

๘ 

ตารางท่ี ๒ การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ) 

ลักษณะการใชป้ระโยชน์ของ 
วัสดุกัมมันตรงัส ี

ไอโซโทปรังสีที่
ใช้กับลักษณะ

การใช้
ประโยชน์น้ัน ๆ 

 

ค่ากัมมันตภาพของ
ไอโซโทปรังสี 

ที่ใช้กับลักษณะการใช้
ประโยชน์น้ัน ๆ (A) 

ค่าความเป็น
อันตราย 

(D-value) 
หน่วย:TBq 

A/D 

ประเภทของวัสดุ
กัมมันตรังส ี

คูรี (Ci) 
เทระเบ็กเคอ
เรล (TBq) 

ตาม A/D 
ตามเกณฑ์

การพิจารณา
โดยรวม 

เครื่องวัดความชื้น (Moisture 
detectors) 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑/

เบริลเลียม 

สูงสุด ๑.๐E-๑ ๓.๗E-๓ ๖.๐E-๒ ๖.๐E-๒ ๓ ๔ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑/

เบริลเลียม 

ต่ าสุด ๕.๐E-๒ ๑.๙E-๓ ๖.๐E-๒ ๓.๑E-๒ ๓ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑/

เบริลเลียม 

ทั่วไป ๕.๐E-๒ ๑.๙E-๓ ๖.๐E-๒ ๓.๑E-๒ ๓ 

อุปกรณ์วัดความหนาแน่น 
(Density gauges) 

ซีเซียม-๑๓๗ สูงสุด ๑.๐E-๒ ๓.๗E-๔ ๑.๐E-๑ ๓.๗E-๓ ๕ ๔ 
ซีเซียม-๑๓๗ ต่ าสุด ๘.๐E-๓ ๓.๐E-๔ ๑.๐E-๑ ๓.๐E-๓ ๕ 
ซีเซียม-๑๓๗ ทั่วไป ๑.๐E-๑ ๑.๗E-๔ ๑.๐E-๑ ๓.๗E-๓ ๕ 

อุปกรณ์วัดความชื้น/ความ
หนาแน่น 
(Moisture/density 
gauges) 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑/

เบริลเลียม 

สูงสุด ๑.๐E-๑ ๓.๗E-๓ ๖.๐E-๒ ๖.๒E-๒ ๔ ๔ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑/

เบริลเลียม 

ต่ าสุด ๘.๐E-๓ ๓.๗E-๔ ๖.๐E-๒ ๔.๙E-๓ ๕ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑/

เบริลเลียม 

ทั่วไป ๕.๐E-๒ ๑.๙E-๓ ๖.๐E-๒ ๓.๑E-๒ ๔ 

ซีเซียม-๑๓๗ สูงสุด ๑.๐E-๒ ๔.๑E-๔ ๑.๐E-๑ ๔.๑E-๓ ๕ ๔ 
ซีเซียม-๑๓๗ ต่ าสุด ๑.๐E-๓ ๓.๗E-๕ ๑.๐E-๑ ๓.๐E-๔ ๕ 
ซีเซียม-๑๓๗ ทั่วไป ๑.๐E-๒ ๓.๗E-๔ ๑.๐E-๑ ๓.๗E-๓ ๕ 
เรเดยีม-๒๒๖ สูงสุด ๔.๐E-๓ ๑.๕E-๔ ๔.๐E-๒ ๓.๗E-๓ ๕ ๔ 
เรเดยีม-๒๒๖ ต่ าสุด ๒.๐E-๓ ๗.๔E-๕ ๔.๐E-๒ ๑.๙E-๓ ๕ 
เรเดยีม-๒๒๖ ทั่วไป ๒.๐E-๓ ๗.๔E-๕ ๔.๐E-๒ ๑.๙E-๓ ๕ 

  



 

 

๙ 

ตารางท่ี ๒ การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ) 

ลักษณะการใชป้ระโยชน์ของ 
วัสดุกัมมันตรงัส ี

ไอโซโทปรังสีที่ใช้
กับลักษณะการ
ใช้ประโยชน์น้ัน 

ๆ 

 

ค่ากัมมันตภาพของ
ไอโซโทปรังสี 

ที่ใช้กับลักษณะการใช้
ประโยชน์น้ัน ๆ (A) 

ค่าความเป็น
อันตราย 

(D-value) 
หน่วย:TBq 

A/D 

ประเภทของวัสดุ
กัมมันตรังส ี

คูรี (Ci) 
เทระเบ็ก
เคอเรล 
(TBq) 

ตาม A/D 
ตามเกณฑ์

การพิจารณา
โดยรวม 

อุปกรณ์วัดความชื้น/ความ
หนาแน่น 
(Moisture/density 
gauges) – ต่อ  

แคลิฟอร์เนียม-
๒๕๒ 

สูงสุด ๗.๐E-๕ ๒.๖E-๖ ๒.๐E-๒ ๑.๓E-๔ ๕ ๔ 

แคลิฟอร์เนียม-
๒๕๒ 

ต่ าสุด ๓.๐E-๕ ๑.๑E-๖ ๒.๐E-๒ ๕.๖E-๕ ๕ 

แคลิฟอร์เนียม-
๒๕๒ 

ทั่วไป ๖.๐E-๕ ๒.๒E-๖ ๒.๐E-๒ ๑.๑E-๔ ๕ 

เครื่องวัดความหนาแน่น
กระดูก (Bone 
densitometers) 

แคดเมียม-๑๐๙ สูงสุด ๒.๐E-๒ ๗.๔E-๔ ๒.๐E+๑ ๓.๗E-๕ ๕ ๔ 
แคดเมียม-๑๐๙ ต่ าสุด ๒.๐E-๒ ๗.๔E-๔ ๒.๐E+๑ ๓.๗E-๕ ๕ 
แคดเมียม-๑๐๙ ทั่วไป ๒.๐E-๒ ๗.๔E-๔ ๒.๐E+๑ ๓.๗E-๕ ๕ 
แกโดลเินียม-

๑๕๓ 
สูงสุด ๑.๕E+๐ ๕.๖E-๒ ๑.๐E+๐ ๕.๖E-๒ ๔ ๔ 

แกโดลเินียม-
๑๕๓ 

ต่ าสุด ๒.๐E-๒ ๗.๔E-๔ ๑.๐E+๐ ๗.๔E-๕ ๕ 

แกโดลเินียม-
๑๕๓ 

ทั่วไป ๑.๐E+๐ ๓.๗E-๒ ๑.๐E+๐ ๓.๗E-๒ ๔ 

ไอโอดีน-๑๒๕ สูงสุด ๘.๐E-๑ ๓.๐E-๒ ๒.๐E-๑ ๑.๕E-๑ ๔ ๔ 
ไอโอดีน-๑๒๕ ต่ าสุด ๔.๐E-๒ ๑.๕E-๓ ๒.๐E-๑ ๗.๔E-๓ ๕ 
ไอโอดีน-๑๒๕ ทั่วไป ๕.๐E-๑ ๑.๙E-๒ ๒.๐E-๑ ๙.๓E-๒ ๔ 
อะเมรเิซียม-

๒๔๑ 
สูงสุด ๒.๗E-๑ ๑.๐E-๒ ๖.๐E-๒ ๑.๗E-๑ ๔ ๔ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

ต่ าสุด ๒.๗E-๒ ๑.๐E-๓ ๖.๐E-๒ ๑.๗E-๒ ๔ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

ทั่วไป ๑.๔E-๑ ๕.๐E-๓ ๖.๐E-๒ ๘.๓E-๒ ๔ 

เครื่องก าจัดไฟฟ้าสถิต 
(Static eliminators) 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

สูงสุด ๑.๑E-๑ ๔.๑E-๓ ๖.๐E-๒ ๖.๘E-๒ ๔ ๔ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

ต่ าสุด ๓.๐E-๒ ๑.๑E-๓ ๖.๐E-๒ ๑.๙E-๒ ๔ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

ทั่วไป ๓.๐E-๒ ๑.๑E-๓ ๖.๐E-๒ ๑.๙E-๒ ๔ 

พอโลเนียม-๒๑๐ สูงสุด ๑.๑E-๑ ๔.๑E-๓ ๖.๐E-๒ ๖.๘E-๒ ๔ ๔ 
พอโลเนียม-๒๑๐ ต่ าสุด ๓.๐E-๒ ๑.๑E-๓ ๖.๐E-๒ ๑.๙E-๒ ๔ 
พอโลเนียม-๒๑๐ ทั่วไป ๓.๐E-๒ ๑.๑E-๓ ๖.๐E-๒ ๑.๙E-๒ ๔ 

  



 

 

๑๐ 

ตารางท่ี ๒ การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ) 

ลักษณะการใชป้ระโยชน์ของ 
วัสดุกัมมันตรงัส ี

ไอโซโทปรังสีที่
ใช้กับลักษณะ

การใช้ประโยชน์
น้ัน ๆ 

 

ค่ากัมมันตภาพของ
ไอโซโทปรังสี 

ที่ใช้กับลักษณะการใช้
ประโยชน์น้ัน ๆ (A) 

ค่าความเป็น
อันตราย 

(D-value) 
หน่วย:TBq 

A/D 

ประเภทของวัสดุกมัมันตรังส ี

คูรี (Ci) 
เทระเบ็กเคอ
เรล (TBq) 

ตาม A/D 
ตามเกณฑ์

การพิจารณา
โดยรวม 

สารกัมมันตรังสีตั้งต้นผลติ
ไอโซโทปรังสีที่ใช้ในงานรังสี
วินิจฉัย (Diagnostic 
isotope generators) 

โมลิบดีนัม-๙๙ สูงสุด ๑.๐E+๑ ๓.๗E-๑ ๓.๐E-๑ ๑.๒E+
๐ 

๓ ๔ 

โมลิบดีนัม-๙๙ ต่ าสุด ๑.๐E+๐ ๓.๗E-๒ ๓.๐E-๑ ๑.๒E-๑ ๔ 
โมลิบดีนัม-๙๙ ทั่วไป ๑.๐E+๐ ๓.๗E-๒ ๓.๐E-๑ ๑.๒E-๑ ๔ 

สารกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิด
ผนึกท่ีใช้ในทางการแพทย์ 
(Medical unsealed 
sources) 

ไอโอดีน-๑๓๑ สูงสุด ๒.๐E-๑ ๗.๔E-๓ ๒.๐E-๑ ๓.๗E-๒ ๔ ๔ 
ไอโอดีน-๑๓๑ ต่ าสุด ๑.๐E-๑ ๓.๗E-๓ ๒.๐E-๑ ๑.๙E-๒ ๔ 
ไอโอดีน-๑๓๑ ทั่วไป ๑.๐E-๑ ๓.๗E-๓ ๒.๐E-๑ ๑.๙E-๒ ๔ 

เครื่องรังสรีักษาระยะใกล้
เฉพาะการรักษาตาต้อ และ
การรักษาแบบฝังถาวร 
(Low dose rate 
brachytherapy – eye 
applicators and 
permanent implant 
sources) 

สทรอนเชียม-
๙๐ 

สูงสุด ๔.๐E-๒ ๑.๕E-๓ ๑.๐E+๐ ๑.๕E-๓ ๕ ๔ 

สทรอนเชียม-
๙๐ 

ต่ าสุด ๒.๐E-๒ ๗.๔E-๔ ๑.๐E+๐ ๗.๔E-๔ ๕ 

สทรอนเชียม-
๙๐ 

ทั่วไป ๒.๕E-๒ ๙.๓E-๔ ๑.๐E+๐ ๙.๓E-๔ ๕ 

รูทีเนียม/
โรเดยีม-๑๐๖ 

สูงสุด ๖.๐E-๔ ๒.๒E-๕ ๓.๐E-๑ ๗.๔E-๕ ๕ ๔ 

รูทีเนียม/
โรเดยีม-๑๐๖ 

ต่ าสุด ๒.๒E-๔ ๘.๑E-๖ ๓.๐E-๑ ๒.๗E-๕ ๕ 

รูทีเนียม/
โรเดยีม-๑๐๖ 

ทั่วไป ๖.๐E-๔ ๒.๒E-๕ ๓.๐E-๑ ๗.๔E-๕ ๕ 

แพลเลเดียม-
๑๐๓ 

สูงสุด ๓.๐E-๒ ๑.๑E-๓ ๙.๐E+๑ ๑.๒E-๕ ๕ ๔ 

แพลเลเดียม-
๑๐๓ 

ต่ าสุด ๓.๐E-๒ ๑.๑E-๓ ๙.๐E+๑ ๑.๒E-๕ ๕ 

แพลเลเดียม-
๑๐๓ 

ทั่วไป ๓.๐E-๒ ๑.๑E-๓ ๙.๐E+๑ ๑.๒E-๕ ๕ 

อุปกรณ์วิเคราะห์แบบการ
เรืองรังสีเอกซ์  
(X-ray fluorescence 
devices) 

เหล็ก-๕๕ สูงสุด ๑.๔E-๑ ๕.๐E-๓ ๘.๐E+๒ ๖.๒E-๖ ๕ ๕ 
เหล็ก-๕๕ ต่ าสุด ๓.๐E-๓ ๑.๑E-๔ ๘.๐E+๒ ๑.๔E-๗ ๕ 
เหล็ก-๕๕ ทั่วไป ๒.๐E-๒ ๗.๔E-๔ ๘.๐E+๒ ๙.๓E-๗ ๕ 

  



 

 

๑๑ 

ตารางท่ี ๒ การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ) 

ลักษณะการใชป้ระโยชน์ของ 
วัสดุกัมมันตรงัส ี

ไอโซโทปรังสีที่
ใช้กับลักษณะ

การใช้ประโยชน์
น้ัน ๆ 

 

ค่ากัมมันตภาพของ
ไอโซโทปรังสี 

ที่ใช้กับลักษณะการใช้
ประโยชน์น้ัน ๆ (A) 

ค่าความเป็น
อันตราย 

(D-value) 
หน่วย:TBq 

A/D 

ประเภทของวัสดุกมัมันตรังส ี

คูรี (Ci) 
เทระเบ็กเคอ
เรล (TBq) 

ตาม A/D 
ตามเกณฑ์

การพิจารณา
โดยรวม 

อุปกรณ์วิเคราะห์แบบการ
เรืองรังสีเอกซ์  
(X-ray fluorescence 
devices) – ต่อ 

แคดเมียม-๑๐๙ สูงสุด ๑.๕E-๑ ๕.๖E-๓ ๒.๐E+๑ ๒.๘E-๔ ๕ ๕ 
แคดเมียม-๑๐๙ ต่ าสุด ๓.๐E-๒ ๑.๑E-๓ ๒.๐E+๑ ๕.๖E-๕ ๕ 
แคดเมียม-๑๐๙ ทั่วไป ๓.๐E-๒ ๑.๑E-๓ ๒.๐E+๑ ๕.๖E-๕ ๕ 
โคบอลต์-๕๗ สูงสุด ๔.๐E-๒ ๑.๕E-๓ ๗.๐E-๑ ๒.๑E-๓ ๕ ๕ 
โคบอลต์-๕๗ ต่ าสุด ๑.๕E-๒ ๕.๖E-๔ ๗.๐E-๑ ๗.๙E-๔ ๕ 
โคบอลต์-๕๗ ทั่วไป ๒.๕E-๒ ๙.๓E-๔ ๗.๐E-๑ ๑.๓E-๓ ๕ 

อุปกรณ์ตรวจจับ
อิเล็กตรอน (Electron 
capture devices) 

นิกเกิล-๖๓ สูงสุด ๒.๐E-๒ ๗.๔E-๔ ๖.๐E+๑ ๑.๒E-๕ ๕ ๕ 
นิกเกิล-๖๓ ต่ าสุด ๕.๐E-๓ ๑.๙E-๔ ๖.๐E+๑ ๓.๑E-๖ ๕ 
นิกเกิล-๖๓ ทั่วไป ๑.๐E-๒ ๓.๗E-๔ ๖.๐E+๑ ๖.๒E-๖ ๕ 
ไฮโดรเจน-๓ สูงสุด ๓.๐E-๑ ๑.๑E-๒ ๒.๐E+๓ ๕.๖E-๖ ๕ ๕ 
ไฮโดรเจน-๓ ต่ าสุด ๕.๐E-๒ ๑.๙E-๓ ๒.๐E+๓ ๙.๓E-๗ ๕ 
ไฮโดรเจน-๓ ทั่วไป ๒.๕E-๑ ๙.๓E-๓ ๒.๐E+๓ ๔.๖E-๖ ๕ 

อุปกรณ์สายล่อฟ้า 
(Lightning preventers) 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

สูงสุด ๑.๓E-๒ ๔.๘E-๔ ๖.๐E-๒ ๘.๐E-๓ ๕ ๕ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

ต่ าสุด ๑.๓E-๓ ๔.๘E-๕ ๖.๐E-๒ ๘.๐E-๔ ๕ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

ทั่วไป ๑.๓E-๓ ๔.๘E-๕ ๖.๐E-๒ ๘.๐E-๔ ๕ 

เรเดยีม-๒๒๖ สูงสุด ๘.๐E-๕ ๓.๐E-๖ ๔.๐E-๒ ๗.๔E-๕ ๕ ๕ 
เรเดยีม-๒๒๖ ต่ าสุด ๗.๐E-๖ ๒.๖E-๗ ๔.๐E-๒ ๖.๕E-๖ ๕ 
เรเดยีม-๒๒๖ ทั่วไป ๓.๐E-๕ ๑.๑E-๖ ๔.๐E-๒ ๒.๘E-๕ ๕ 
ไฮโดรเจน-๓ สูงสุด ๒.๐E-๑ ๗.๔E-๓ ๒.๐E+๓ ๓.๗E-๖ ๕ ๕ 
ไฮโดรเจน-๓ ต่ าสุด ๒.๐E-๑ ๗.๔E-๓ ๒.๐E+๓ ๓.๗E-๖ ๕ 
ไฮโดรเจน-๓ ทั่วไป ๒.๐E-๑ ๗.๔E-๓ ๒.๐E+๓ ๓.๗E-๖ ๕ 

 
 

  



 

 

๑๒ 

ตารางท่ี ๒ การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ) 

ลักษณะการใชป้ระโยชน์ของ 
วัสดุกัมมันตรงัส ี

ไอโซโทปรังสีที่
ใช้กับลักษณะ

การใช้ประโยชน์
น้ัน ๆ 

 

ค่ากัมมันตภาพของ
ไอโซโทปรังสี 

ที่ใช้กับลักษณะการใช้
ประโยชน์น้ัน ๆ (A) 

ค่าความเป็น
อันตราย 

(D-value) 
หน่วย:TBq 

A/D 

ประเภทของวัสดุกมัมันตรังส ี

คูรี (Ci) 
เทระเบ็กเคอ
เรล (TBq) 

ตาม A/D 
ตามเกณฑ์

การพิจารณา
โดยรวม 

อุปกรณ์สายล่อฟ้า 
(Lightning preventers) 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

สูงสุด ๑.๓E-๒ ๔.๘E-๔ ๖.๐E-๒ ๘.๐E-๓ ๕ ๕ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

ต่ าสุด ๑.๓E-๓ ๔.๘E-๕ ๖.๐E-๒ ๘.๐E-๔ ๕ 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

ทั่วไป ๑.๓E-๓ ๔.๘E-๕ ๖.๐E-๒ ๘.๐E-๔ ๕ 

เรเดยีม-๒๒๖ สูงสุด ๘.๐E-๕ ๓.๐E-๖ ๔.๐E-๒ ๗.๔E-๕ ๕ ๕ 
เรเดยีม-๒๒๖ ต่ าสุด ๗.๐E-๖ ๒.๖E-๗ ๔.๐E-๒ ๖.๕E-๖ ๕ 
เรเดยีม-๒๒๖ ทั่วไป ๓.๐E-๕ ๑.๑E-๖ ๔.๐E-๒ ๒.๘E-๕ ๕ 
ไฮโดรเจน-๓ สูงสุด ๒.๐E-๑ ๗.๔E-๓ ๒.๐E+๓ ๓.๗E-๖ ๕ ๕ 
ไฮโดรเจน-๓ ต่ าสุด ๒.๐E-๑ ๗.๔E-๓ ๒.๐E+๓ ๓.๗E-๖ ๕ 
ไฮโดรเจน-๓ ทั่วไป ๒.๐E-๑ ๗.๔E-๓ ๒.๐E+๓ ๓.๗E-๖ ๕ 

วัสดุกัมมันตรังสีส าหรับ
ทดสอบเครื่องเพ็ท (PET 
check sources) 

เจอร์เมเนียม-
๖๘ 

สูงสุด ๑.๐E-๒ ๓.๗E-๔ ๗.๐E-๑ ๕.๓E-๔ ๕ ๕ 

เจอร์เมเนียม-
๖๘ 

ต่ าสุด ๑.๐E-๓ ๓.๗E-๕ ๗.๐E-๑ ๕.๓E-๕ ๕ 

เจอร์เมเนียม-
๖๘ 

ทั่วไป ๓.๐E-๓ ๑.๑E-๔ ๗.๐E-๑ ๑.๖E-๔ ๕ 

อุปกรณ์วิเคราะหโ์ดย
กระบวนการ 
Mossbauer 
(Mossbauer 
spectrometry devices) 

โคบอลต์-๕๗ สูงสุด ๑.๐E-๑ ๓.๗E-๓ ๗.๐E-๑ ๕.๓E-๓ ๕ ๕ 
โคบอลต์-๕๗ ต่ าสุด ๕.๐E-๓ ๑.๙E-๔ ๗.๐E-๑ ๒.๖E-๔ ๕ 
โคบอลต์-๕๗ ทั่วไป ๕.๐E-๒ ๑.๙E-๓ ๗.๐E-๑ ๒.๖E-๓ ๕ 

เป้ารังสตีริเตียมทริเทียม 
(Tritium targets) 

ไฮโดรเจน-๓ สูงสุด ๓.๐E+๑ ๑.๑E+๐ ๒.๐E+๓ ๕.๖E-๔ ๕ ๕ 
ไฮโดรเจน-๓ ต่ าสุด ๓.๐E+๐ ๑.๑E-๑ ๒.๐E+๓ ๕.๖E-๕ ๕ 
ไฮโดรเจน-๓ ทั่วไป ๗.๐E+๐ ๒.๖E-๑ ๒.๐E+๓ ๑.๓E-๔ ๕ 

สารกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิด
ผนึกท่ีใช้ในทางการแพทย์ 
(Medical unsealed 
sources) 

ฟอสฟอรัส-๓๒ สูงสุด ๖.๐E-๑ ๒.๒E-๒ ๑.๐E+๑ ๒.๒E-๓ ๕ ๕ 
ฟอสฟอรัส-๓๒ ต่ าสุด ๖.๐E-๒ ๒.๒E-๓ ๑.๐E+๑ ๒.๒E-๔ ๕ 
ฟอสฟอรัส-๓๒ ทั่วไป ๖.๐E-๑ ๒.๒E-๒ ๑.๐E+๑ ๒.๒E-๓ ๕ 

 
 

  



 

 

๑๓ 

ตารางท่ี ๒ การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ) 

ลักษณะการใชป้ระโยชน์ของ 
วัสดุกัมมันตรงัส ี

ไอโซโทปรังสีที่
ใช้กับลักษณะ

การใช้ประโยชน์
น้ัน ๆ 

 

ค่ากัมมันตภาพของไอโซโทป
รังสี 

ที่ใช้กับลักษณะการใช้
ประโยชน์น้ัน ๆ (A) 

ค่าความเป็น
อันตราย 

(D-value) 
หน่วย:TBq 

A/D 

ประเภทของวัสดุกมัมันตรังส ี

คูรี (Ci) 
เทระเบ็กเคอ
เรล (TBq) 

ตาม A/D 
ตามเกณฑ์

การพิจารณา
โดยรวม 

อุปกรณ์ตรวจจับควัน 
(Smoke detectors) 

อะเมรเิซียม-
๒๔๑ 

ทั่วไป ๑.๐E-๖ ๓.๗E-๘ ๖.๐E-๒ ๖.๒E-๗ ๕ 
๕ 

อุปกรณ์วิเคราะหค์ุณภาพ
อากาศ (Aerosol 
detectors) 

คาร์บอน-๑๔ ทั่วไป ๑.๐E-๔ ๓.๗E-๖ ๕.๐E+๑ ๗.๔E-๘ ๕ ๕ 

อุปกรณ์ป้องกันตัวรับ
สัญญานเรดาร์ (Receiver 
protector tube) 

ไอโดรเจน-๓ ทั่วไป ๒.๙E-๒ ๑.๑E-๓ ๒.๐E+๓ ๑.๔E-๕ ๕ ๕ 

อุปกรณ์กระตุ้นการจุด
ระเบดิ (Ignition exciter) 

คริปทอน-๘๕ ทั่วไป ๔.๐E-๖ ๑.๕E-๗ ๓.๐E+๑ ๕.๐E-๙ ๕ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าและเผยแพร่โดย 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

โทร ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๖๒ ๐๑๑๐ 
Facebook : Atoms4Peace 

๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
 

 
 


