
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 

พ.ศ. .... 

   

 

หลักการ 
ก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 

 
 

เหตุผล 
โดยที่ มาตรา ๕ วรรคห น่ึง ประกอบมาตรา ๘ (๘ ) และมาตรา ๔๑  (๑ ) (ข) แห่ ง

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ มีอ านาจก าหนดศักยภาพทางเทคนิค
ของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์โดยค านึงถึงความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดูแลความปลอดภัย 
และความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ที่ขอรับใบอนุญาต  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
         
 



ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 
พ.ศ. …. 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึงประกอบมาตรา ๘ (๘) และมาตรา ๔๑ (๑) (ข) แห่ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
“บริเวณรังสี” หมายความว่า บริเวณใด ๆ ที่มีรังสีในปริมาณที่คณะกรรมการก าหนดไม่ว่ารังสีน้ัน

จะมาจากวัสดุกัมมันตรังสีหรือเคร่ืองก าเนิดรังสี 
“พ้ืนที่ควบคุม” หมายความว่า บริเวณรังสีซ่ึงต้องควบคุมการเข้าออกตามมาตรการป้องกันรังสี

และมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือควบคุมการได้รับรังสีจากการแผ่รังสีตามสภาพปกติ 
หรือป้องกันการแพร่กระจายของการเปรอะเปื้อนทางนิวเคลียร์และรังสีในระหว่างการท างานตามสภาพปกติ 
และป้องกันหรือจ ากัดขอบเขตการแผ่รังสีที่มีอยู่ 

“ปริมาณรังสีสมมูล” (equivalent dose) หมายความว่า ผลรวมของปริมาณรังสีดูดกลืนใน
เน้ือเยื่อหรืออวัยวะใดๆ ของมนุษย์ หลังจากปรับเทียบการก่ออันตรายของรังสีทุกชนิดที่อวัยวะน้ันได้รับ  

“ปริมาณรังสียังผล” (effective dose) หมายความว่า ผลรวมของปริมาณรังสีสมมูลหลังจาก
ปรับเทียบสภาพไวต่อรังสีของแต่ละเน้ือเยื่อหรืออวัยวะทั่วร่างกายของมนุษย์  

 
หมวด ๑ 

ศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ 
ส่วนที่ ๑ 

สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ 
   

 
ข้อ ๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ต้องจัดให้สถานที่จัดเก็บหรือ

สถานที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์มีความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์  ทั้งน้ี 
ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

 
ส่วนที ่๒ 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ 
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ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ ต้องจัดให้มีเคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งานในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์แต่ละประเภท ทั้งน้ี  
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

 
ส่วนที ่๓ 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์ 
   

 
ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่

ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์อย่างน้อยหน่ึงคน ท าหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัย ความมั่นคง
ปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ที่ขอรับใบอนุญาต  ทั้งในกรณีการปฏิบัติงานปกติ
และเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีซ่ึงต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 

 
ส่วนที่ ๔ 

ระบบการคุ้มครองทางกายภาพ 
   

 
ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ ต้องจัดให้มีระบบการ

คุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์เพ่ือป้องกันการสูญหาย หรือเสียหาย และจัดให้มีการทดสอบระบบ
ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  ทั้งน้ี ระบบการคุ้มครองทางกายภาพดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยการก าหนดวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

 
ส่วนที่ ๕ 

แผนป้องกันอันตรายจากรังสี 
   

 
ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ ต้องจัดให้มีแผนป้องกัน

อันตรายจากรังสีที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน ต้องมีหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
(๑) แผนผังสายการบังคับบัญชาด้านความปลอดภัยทางรังสี ซ่ึงระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องและ

หน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างครบถ้วนและชัดเจน 
(๒) การจัดแบ่งพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน และมีมาตรการควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่อย่างชัดเจน 
(๓) กฎระเบียบ มาตรการความปลอดภัยทางรังสี แผนงาน และขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้

ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีน้อยที่สุด  
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(๔) แผนการตรวจวัดรังสี ทั้งในบริเวณปฏิบัติงานรังสีและบริเวณสาธารณะ โดยก าหนด
ระยะเวลาที่จะด าเนินการอย่างชัดเจน 

(๕) แผนปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี และมีเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างเพียงพอ 

(๖) แผนและวิธีการการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ หากมีการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ รวมทั้งมี
แผนปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินระหว่างการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ 

(๗) แผนการฝึกซ้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีเป็นประจ าอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
(๘) แผนการด าเนินงานเมื่อเลิกใช้วัสดุนิวเคลียร์ ตามที่ขอรับใบอนุญาตหรือเมื่อใบอนุญาตส้ิน

อายุ โดยระบุวิธีการเมื่อเลิกด าเนินการ  
(๙) ระบบควบคุมบัญชีการซ้ือขาย ใช้งาน เปล่ียนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี และระบุ

ระยะเวลาการตรวจสอบบัญชีอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
(๑๐) แผนการปรับเทียบเคร่ืองส ารวจรังสีและมีการตรวจสอบสภาพเคร่ืองเฝ้าตรวจรังสี

ประจ าพื้นที่และระบุช่วงเวลาในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
ทั้งน้ี แผนป้องกันอันตรายจากรังสี ต้องสอดคล้องกับแผนป้องกันอันตรายจากรังสีที่ปรากฏอยู่

ในรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยในกรณีที่เป็นการใช้วัสดุนิวเคลียร์ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  
 

ข้อ ๗ แผนป้องกันอันตรายจากรังสีตามข้อ ๖ ต้องมีการก าหนดไม่ให้บุคคลที่ท างานใน
บริเวณรังสีได้รับรังสีเกินปริมาณที่ก าหนด ดังต่อไปน้ี 

(๑) ปริมาณรังสียังผลไม่เกิน ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปีโดยเฉล่ียในช่วงห้าปีติดต่อกัน และในแต่ละปี
จะต้องได้รับรังสีไม่เกิน ๕๐ มิลลิซีเวิร์ต 

(๒) ปริมาณรังสีสมมูลไม่เกิน ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปีโดยเฉล่ียในช่วงห้าปีติดต่อกัน และในแต่ละ
ปีจะต้องได้รับรังสีไม่เกิน ๕๐ มิลลิซีเวิร์ตส าหรับแก้วตา 

(๓) ปริมาณรังสีสมมูลไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง แขน ขา มือ 
และเท้า โดยปริมาณรังสีสมมูลส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนังน้ันให้วัดจากค่าเฉล่ียปริมาณรังสีต่อ ๑ ตาราง
เซนติเมตร ของบริเวณผิวหนังที่ได้รับรังสีมากที่สุด 

 
ข้อ ๘  แผนป้องกันอันตรายจากรังสีตามข้อ ๖ ต้องมีการก าหนดไม่ให้บุคคลที่มีอายุต้ังแต่ 

สิบหกถึงสิบแปดปี ซ่ึงผู้ฝึกงานทางรังสี หรือนักเรียน นักศึกษาที่ต้องใช้วัสดุนิวเคลียร์ในหลักสูตรการศึกษา 
ได้รับรังสีเกินปริมาณที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ปริมาณรังสียังผล ๖ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
(๒) ปริมาณรังสีสมมูล ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ส าหรับแก้วตา 
(๓) ปริมาณรังสีสมมูล ๑๕๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง แขน ขา มือ และเท้า 

โดยปริมาณรังสีสมมูลส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนังน้ันให้วัดจากค่าเฉล่ียปริมาณรังสีต่อ ๑ ตารางเซนติเมตรของ
บริเวณผิวหนังที่ได้รับรังสีมากท่ีสุด 

Commented [Office1]: ควรมีการจัดท าคู่มือเพื่อบุคคลท่ีจะต้อง
ปฏิบัติทราบด้วย - ข้อแนะน าจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ 
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ข้อ ๙ แผนป้องกันอันตรายจากรังสีตามข้อ ๖ ต้องมีการก าหนดไม่ให้หญิ งมีครรภ์ที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี ได้รับรังสีตลอดระยะเวลาที่ต้ังครรภ์เกิน ๑ มิลลิซีเวิร์ต และต้องเฉล่ียไม่เกิน ๐.๑ มิลลิซี
เวิร์ตต่อเดือน 

 
ข้อ ๑๐ แผนป้องกันอันตรายจากรังสีตามข้อ ๖ ต้องมีการก าหนดไม่ให้ประชาชนทั่วไป เว้น

แต่ผู้ที่มารับบริการทางการแพทย์ได้รับรังสีเกินปริมาณที่ก าหนด ดังต่อไปน้ี   
(๑) ปริมาณรังสียังผล ๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
(๒) ปริมาณรังสีสมมูล ๑๕ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ส าหรับแก้วตา 
(๓) ปริมาณรังสีสมมูล ๕๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง แขน ขา  มือ และเท้า 

 
ข้อ ๑๑ แผนป้องกันอันตรายจากรังสีตามข้อ ๖ ต้องมีการก าหนดไม่ให้บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า

สิบหกปี เข้าไปในบริเวณรังสีหรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรังสี เว้นแต่ผู้ที่มารับบริการทางการแพทย์  
 

ข้อ ๑๒ แผนป้องกันอันตรายจากรังสีตามข้อ ๖ ต้องมีการก าหนดไม่ให้บุคคลที่มีอายุต้ังแต่สิบ
หกปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควบคุม เว้นแต่เป็นการฝึกอบรมซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 

 
ข้อ ๑๓ แผนป้องกันอันตรายจากรังสีตามข้อ ๖ ต้องปรากฏการติดต้ังเคร่ืองหมายสัญลักษณ์

ทางนิวเคลียร์และรังสีพร้อมข้อความหรือค าเตือนภัยที่เหมาะสมและเห็นได้ชัดเจนที่จุดทางเข้าบริเวณรังสี พื้นที่
ควบคุม บริเวณที่มีวัสดุนิวเคลียร์ และต าแหน่งอ่ืนที่เหมาะสม และต้องมีระบบเตือนภัย รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ณ จุดที่เป็นทางเข้า และต าแหน่งอ่ืนที่เหมาะสมภายในพ้ืนที่ควบคุม 

เคร่ืองหมายสัญลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสีตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการ
ประกาศก าหนด 

 
หมวด ๒ 

ศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตน าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านวัสดุนิวเคลียร์ 
   

 
ข้อ ๑๔  ให้น าความในข้อ ๕ ถึง ข้อ ๑๓  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 
          ให้ไว้ ณ วันที่                         

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


