
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ความปลอดภัยทางรังสีส าหรบัเครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้  พ.ศ. .... 
   

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๘ (๑๘) และมาตรา ๙๑/๑  

วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่ อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติมโดย
พระราชบัญ ญั ติพลั งงานนิ วเคลี ยร์ เพื่ อสั นติ  (ฉบับที่  ๒ ) พ .ศ . ๒๕๖๒  รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี ้
“ความปลอดภัยทางรังสี” หมายความว่า การป้องกันประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

จากความเสี่ยงจากรังสี และความปลอดภัยของสถานประกอบการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิด 
ความเสี่ยงจากรังสีทั้งที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติและเกิดจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใด ๆ  
อันอาจคาดหมายได้ 

“มาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสี” หมายความว่า มาตรการป้องกันและ
ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางรังสี 

“พื้นที่ควบคุม” หมายความว่า พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสี
เพื่อควบคุมการได้รับรังสีอันเกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติ และเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสและ
ปริมาณการได้รับรังสีอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใด ๆ อันอาจคาดหมายได้ โดยประเมินจาก
โอกาสที่ท าให้บุคคลจะได้รับปริมาณรังสีสูงกว่าหรือเท่ากับสามในสิบของขีดจ ากัดปริมาณรังสีส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 

“พื้นที่ตรวจตรา” หมายความว่า พื้นที่ที่ไม่ต้องมีมาตรการดา้นความปลอดภัยทาง
รังสีโดยเฉพาะ แต่มีความจ าเป็นต้องให้อยู่ภายใต้การตรวจสอบการไดร้ับรังสีอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน โดยเป็นบริเวณที่มีโอกาสท าใหบุ้คคลได้รับรังสสีงูกว่าขีดจ ากัดของปริมาณรังสีทีส่ าหรับ
ประชาชนทั่วไป 

“ปรมิาณรังสสีมมลู” หมายความว่า ผลรวมของปริมาณรงัสดีูดกลืนในเนื้อเยื่อหรือ
อวัยวะใด ๆ ของมนุษย์ หลังจากปรับเทียบการกอ่อันตรายของรงัสีทกุชนิดที่อวัยวะนั้นได้รับ โดย
เทียบกับการก่ออันตรายของรังสีเอกซ์และรงัสีแกมมา มหีนว่ยเป็นซีเวิร์ต 

“ปรมิาณรังสียังผล” หมายความว่า ผลรวมของปรมิาณรงัสสีมมลูหลังจากปรับเทียบ
สภาพไวต่อรังสีของแต่ละเนื้อเยื่อหรืออวัยวะทั่วร่างกายของมนุษย์ มีหน่วยเป็นซีเวิร์ต 

“ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานให้กับผู้แจ้งทัง้แบบเต็มเวลา 
แบบไม่เตม็เวลา หรือแบบช่ัวคราว ซึ่งเกี่ยวข้องกับรังสี  

“ผู้แจ้ง”หมายความว่า ผู้แจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีตามมาตรา 
๒๖/๒  

 
 
 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 



๒ 
 

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

 
หมวด ๑  
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๒  การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากรังสีของผู้แจ้งจะกระท า
ได้ก็ต่อเมื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลหรือสังคมมากกว่าผลเสียที่อาจได้รับ และให้กระท าโดย
ค านึงถึงความปลอดภัยต่อบุคคล ประชาชน และสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 

การได้รับรังสีของบคุคลจากการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปโดยมีมาตรการ
ควบคุมให้ได้รับรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถด าเนินการได้อย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงจ านวนบุคคลที่ได้รับรังสี ความเป็นไปได้ในการได้รับรังสีและปริมาณรังสี
ที่จะได้รับ ความเสี่ยงทางรังสีซึ่งเกิดจากเหตุการณ์อันอาจคาดหมายได้ และลักษณะการก่อให้เกิด
อันตรายจากรังสี  ทั้งนี้ โดยจะต้องค านึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีประกอบด้วย 

 
หมวด ๒ 

การด าเนินการด้านความปลอดภัยทางรังส ี
   

 
ข้อ ๓  ผู้แจ้งต้องจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสี  อุปกรณ์ เครื่องใช้ 

อย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
(๑) อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล (personal dosimeter) ที่

เหมาะสมกับชนิดของรงัสทีี่เกิดข้ึนจากการใช้งาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงานรังสี และมีผลการบันทึกปริมาณ
รังสีเป็นประจ าทุกสามเดือน 

(๒) สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการที่ติดตั้งเครื่องก าเนิดรังสีเป็น
สัดส่วน เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปโดยไม่จ าเป็น 

(๓) มีการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเครื่องก าเนิดรังสีที่ผ่านมาตรฐาน
จากหน่วยงานที่ส านักงานประกาศรับรอง 

 
หมวด ๓  

สัญลักษณ์ทางรังส ี
   

 
ข้อ ๔  ผู้แจ้งต้องติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสีพร้อมข้อความเตือนภัยที่

เหมาะสมแสดงให้เห็นได้ชัดเจนที่จุดทางเข้าพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ตรวจตรา เครื่องก าเนิดรังสีและ
ต าแหน่งอื่นที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ตรวจตรา 

เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสีใหเ้ป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี ้
 



๓ 
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ข้อ ๕  ห้ามมิให้ผู้แจง้ใช้สัญลักษณ์ทางรงัสเีพื่อการอื่นใดนอกจากทีก่ าหนดไว้ใน 
ข้อ ๔ 

หมวด ๔ 
ผู้ปฏิบัตงิานทางรังส ี
   

 
ข้อ ๖  ผู้แจ้งต้องไม่ให้บุคคลที่มีอายุต่ ากว่าสิบหกปี เข้าไปในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่

ตรวจตราหรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรังสี 
 
ข้อ ๗  ผู้แจ้งต้องไม่ให้บุคคลที่มีอายุต้ังแต่สิบหกปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีปฏิบัติงานใน

พื้นที่ควบคุมหรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรังสี เว้นแต่จะเป็นไปเพื่อการศึกษา การฝึกอบรมหรือการ
ฝึกงานซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ข้อ ๘  ผู้แจ้งต้องควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ผู้ศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หรือผู้ฝึกงานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยตามที่กฎหมายก าหนด และละ
เว้นการกระท าใด ๆ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง ผู้ปฏิบัติงานอื่น ประชาชน และ
สิ่งแวดล้อม 

 
ข้อ ๙  ผู้แจ้งต้องจัดให้มีข้อมูล ค าแนะน า และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทาง

รังสีที่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ผู้ศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้ฝึกงาน 
 
ข้อ ๑๐  ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ได้แจ้งถึงข้อมูลการตั้งครรภ์

ให้ผู้แจ้งทราบ ให้ผู้แจ้งปรับเปลี่ยนลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์
เพื่อมิให้ได้รับปริมาณรังสีเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๒ 

 
 

หมวด ๕ 
ขีดจ ากัดปรมิาณรังสี  
   

 
ข้อ ๑๑  ผู้แจ้งต้องควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้รับรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จะ

สามารถด าเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานนั้น ๆ และต้องได้รับรังสีไม่เกิน
ปริมาณที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) ปริมาณรังสียังผล ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วงห้าปีติดต่อกัน ทั้งนี้ในแต่
ละปีจะรับรังสีได้ไม่เกิน ๕๐ มิลลิซีเวิร์ต และตลอดช่วงห้าปีติดต่อกัน จะต้องได้รับรังสีไม่เกิน ๑๐๐ 
มิลลิซีเวิร์ต 

(๒) ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับเลนส์ของดวงตา ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ย 
ในช่วงห้าปีติดต่อกัน ทั้งนี้ในแต่ละปีจะรับรังสีได้ไม่เกิน ๕๐ มิลลิซีเวิร์ต และตลอดช่วงห้าปีติดต่อกัน 
จะต้องได้รับรังสีไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิซีเวิร์ต 



๔ 
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(๓) ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง มือและเท้า ๕๐๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
โดยปริมาณรังสีสมมูลส าหรับส่วนที่ เป็นผิวหนังนั้นให้วัดจากค่าเฉลี่ยปริมาณรังสีต่อ ๑ ตาราง
เซนติเมตร ของบริเวณผิวหนังที่ได้รับรังสีมากที่สุด 

 
ข้อ ๑๒  ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีซึ่ งเป็นหญิงมีครรภ์ ให้ใช้ขีดจ ากัดปริมาณรังสี

เช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไป 
 
ข้อ ๑๓  ผู้แจ้งต้องควบคุมดูแลมิให้บุคคลตามข้อ ๗ ได้รับรังสีเกินปริมาณที่ก าหนด

ไว้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปริมาณรังสียังผล ๖ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
(๒) ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับเลนส์ของดวงตา ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
(๓) ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง มือ และเท้า ๑๕๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 

โดยปริมาณรังสีสมมูลส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนังนั้นให้วัดจากค่าเฉลี่ยปริมาณรังสีต่อ ๑ ตารางเซนติเมตร
ของบริเวณผิวหนังที่ได้รับรังสีมากที่สุด 

 
ข้อ ๑๔  ผู้แจ้งต้องควบคุมดูแลมิให้ประชาชนทั่วไปได้รับรังสีเกินปริมาณที่ก าหนดไว้ 

ดังต่อไปนี ้
(๑) ปริมาณรังสียังผล ๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี  ทั้งนี้ ในกรณีสถานการณ์พิเศษ ปริมาณ

รังสียังผลต่อปีอาจเกินกว่าที่ก าหนดเอาไว้ได้ แต่ปริมาณรังสียังผลโดยเฉลี่ยตลอดช่วงห้าปีติดต่อกัน
จะต้องไม่เกิน ๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 

(๒) ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับเลนส์ของดวงตา ๑๕ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
(๓) ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง มือและเท้า ๕๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
 
ข้อ ๑๕  บุคคลแตล่ะประเภทตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๔  

ที่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับรังสีจากหลายแหล่ง ผลรวมของปริมาณรังสีจากทุกแหล่งต้องไม่เกิน
ขีดจ ากัดปริมาณรังสีที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๔ แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ  ๑๖ ในกรณีที่บุคคลแต่ละประเภทตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๔  

มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับรังสีเกินขีดจ ากัดปริมาณรังสีที่ก าหนดไว้ ให้ผู้แจ้งแจ้งให้ส านักงานทราบ
โดยเร็ว 

 
ข้อ  ๑๗  มิให้น าความในข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ  ๑๖  มาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ซึง่มี

หน้าที่เข้าระงบัเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 

ให้ไว้ ณ วันที่   พ.ศ. .... 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



๕ 
 

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

 
แบบสญัลกัษณ์ทางรังส ี

ท้ายกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรงัสี 
พ.ศ. .... 

 
 
 พื้นสีเหลือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ ๑. เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี มีสัดส่วนของวงกลมตรงกลางมีรัศมี X และ
มีรายละเอียดดงัรปู 

๒. เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี ต้องมพีื้นป้ายสีเหลือง วงกลมและแฉกมสีีด า
หรือม่วงแดง 

สีด าหรือม่วงแดง 


