
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี 

พ.ศ. .... 

   

 

หลักการ 

ก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ ขอรับ ใบอนุญ าตเกี่ ยวกับ วัสดุกัมมันตรังสีตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
เหตุผล 

 
โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๘) และมาตรา ๒๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ก าหนดศักยภาพทางเทคนิคที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ
กัมมันตรังสี ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความเพียงพอ และเหมาะสมต่อการดูแลความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัย
ของวัสดุกัมมันตรังสีที่ขอรับใบอนุญาตในแต่ละประเภท  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี 
พ.ศ. …. 

   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๘ (๘) และมาตรา ๒๙ (๑) แห่ง

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“พ้ืนที่ควบคุม” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อก าหนดด้านความปลอดภัย

โดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการท างาน หรือจ ากัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจาย
ออกไปในระหว่างการท างานเพ่ือหลีกเลี่ยง หรือจ ากัดโอกาสได้รับรังสี 

“พ้ืนที่ตรวจตรา” หมายความว่า บริเวณท่ีไม่ได้ก าหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จ าเป็นต้องมีการ
ส ารวจรังสีจากการท างานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อก าหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ 

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุ
กัมมันตรังสี 

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
 

หมวด ๑ 
ศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต 
วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๑ 

   
ส่วนที่ ๑  

สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ 
   

 
ข้อ ๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการที่มีคุณลักษณะ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการต้องมีโครงสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรง โดยผนัง

ห้องทุกด้านรวมพ้ืนและเพดานต้องสามารถป้องกันระดับรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและสามารถรองรับน้ าหนัก
เครื่องมือที่บรรจุวัสดุกัมมันตรังสีและส่วนประกอบทั้งหมด 

(๒) สถานที่จัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสีต้องไม่มีวัตถุอันตรายอ่ืนและอาหาร เก็บรวมอยู่และมีระบบป้องกัน
น้ าท่วม 

(๓) สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการต้องมีการประเมินความปลอดภัยทางรังสีโดย
บริเวณปฏิบัติงานรังสีต้องมีปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับไม่เกิน ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี และบริเวณที่มี
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ผลกระทบถึงประชาชนทั่วไปต้องมีปริมาณรังสีที่ประชาชนทั่วไปได้รับไม่เกิน ๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ทั้งนี้หากเป็น
สถานปฏิบัติการทางการแพทย์ บริเวณปฏิบัติงานรังสีต้องมีปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับไม่เกิน ๔๐๐ ไมโคร 
ซีเวิร์ตต่อสัปดาห์ และบริเวณที่มีผลกระทบถึงประชาชนทั่วไปต้องมีปริมาณรังสีที่ประชาชนทั่วไปได้รับไม่เกิน 
๒๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห์  

การจัดแบ่งพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานให้หลีกเลี่ยงโอกาสการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
ทั่วไปโดยไม่จ าเป็น 

 
ข้อ ๓  กรณีที่เป็นโรงงานฉายรังสีทางอุตสาหกรรม (industrial gamma irradiator) สถานที่

จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสมและปลอดภัย ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในบริเวณ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภายในระยะห้าร้อยเมตรจากเขตพระราชฐาน 
(๒) ภายในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากเขตบ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรรเพ่ือการพักอาศัย ตึกแถวหรือ

บ้านแถวเพ่ือการพักอาศัย หรืออาคารชุดพักอาศัย หรือศูนย์การค้า หรือโรงเรียน หรือสถานศึกษา วัดหรือ 
ศาสนสถาน สถานพยาบาล โบราณสถาน หรือสถานที่ท าการงานของหน่วยงานของรัฐ แหล่งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ทั้งนี้ สถานที่ท าการงานของหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๓(๒) ไม่หมายความรวมถึงสถานที่ท าการ
งานโดยเฉพาะเพ่ือการควบคุม ก ากับ ดูแล อ านวยความสะดวก หรือให้บริการ แก่การประกอบกิจการของ
สถานประกอบการแห่งนั้น ๆ 

 
ข้อ ๔  ในการขออนุญาตครั้งแรก ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องส่งแบบแปลนของห้องที่มีการจัดเก็บ 

ติดตั้งหรือใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง และห้องบริเวณข้างเคียงโดยรอบ โดยต้องระบุขนาด
ของห้อง ความหนาผนังทุกด้าน รวมถึงพ้ืนและเพดาน ต าแหน่งที่จะติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสี ระยะห่างจากวัสดุ
กัมมันตรังสีถึงผนังทุกด้าน  พร้อมทั้งระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการใช้งาน สัดส่วนการใช้พ้ืนที่ และ
สัดส่วนการรับรังสีของผนังทุกด้านรวมถึงพ้ืนและเพดาน พร้อมรายงานผลการประเมินระดับรังสีสูงสุดที่
ภายนอกผนังขณะเมื่อมีการจัดเก็บหรือใช้งาน แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๕  ประตูของห้องที่มีการติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสี ต้องออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรง 

สามารถเปิดได้ทั้งด้านนอกและด้านใน 
 
ข้อ ๖  ห้องที่จัดเก็บ ติดตั้งหรือใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี ต้องมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

วัสดุกัมมันตรังสีที่เหมาะสม ส าหรับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี  

 
ข้อ ๗  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบความปลอดภัย อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
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(๑) ระบบหยุดการท างานโดยอัตโนมัติหรือป้องกันการท างานเมื่อประตูห้องไม่ปิดสนิท ตาม
ลักษณะการใช้งาน  

(๒) ระบบที่สามารถน าวัสดุกัมมันตรังสีกลับสู่ต าแหน่งที่เก็บในทันทีเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ 
(๓) ระบบตรวจสอบบุคคลสุดท้ายที่อยู่ในห้อง (last person out) 
(๔) ในกรณีที่เป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้น้ าเป็นเครื่องก าบังรังสีและระบายความร้อนต้องจัดให้มี

ระบบควบคุมคุณภาพน้ าที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงการปนเปื้อนของวัสดุกัมมันตรังสี  
 

ส่วนที่ ๒ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 

   
 

ข้อ ๘  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องส ารวจรังสี (survey meter) ที่เหมาะสมกับชนิดของรังสีที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน และ

ผ่านรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องส ารวจรังสีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ เครื่องส ารวจรังสีดังกล่าว
ต้องอยู่ในบริเวณซึ่งสามารถน าไปใช้งานได้ในทันที  

(๒) มาตรรังสีประจ าตัวบุคคล )personal dosimeter) ที่เหมาะสมกับชนิดของรังสีที่เกิดขึ้นจาก
การใช้งาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงานรังสีทุกคน และมีผลการบันทึกปริมาณรังสีเป็นประจ าทุกเดือน 

(๓) ติดตั้งเครื่องเฝ้าตรวจรังสีประจ าพ้ืนที่ (radiation area monitor)  ยกเว้นห้องที่ติดตั้งเครื่อง
ฉายรังสีชนิดที่มรีะบบการป้องกันรังสีด้วยตัวเอง (self shielding) 

(๔) ติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี พร้อมข้อความ หรือค าเตือนภัยที่เหมาะสมและเห็นได้
ชัดเจนที่จุดทางเข้าพ้ืนที่ตรวจตรา พ้ืนที่ควบคุม บริเวณท่ีติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสี และต าแหน่งอื่นที่เหมาะสม 

(๕) กรณีท่ีเป็นห้องฉายรังสีต้องจัดให้มีการแสดงสถานะฉายรังสีที่ชัดเจน 
(๖) มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ส าหรับระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
(๗) มีอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี  
 
 
ข้อ ๙  ในกรณีใช้วัสดุกัมมันตรังสีในทางอุตสาหกรรม ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีมาตรรังสี

แบบพกพา (pocket dosimeter) อย่างเพียงพอ 
ในกรณีใช้วัสดุกัมมันตรังสีในทางอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานฉายรังสี บริเวณประตูทางเข้าห้องฉาย

รังสี ต้องมวีัสดุกัมมันตรังสีปริมาณกัมมันตภาพต่ า (check source) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบเครื่องส ารวจรังสี  
 
ข้อ ๑๐  ในกรณีที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีทางการแพทย์ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีอุปกรณ์การ

ตรวจสอบคุณภาพรังสี 
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ในกรณีห้องฉายรังสีทางการแพทย์ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารระหว่างภายในและภายนอกห้อง 
และมีกล้องวงจรปิดภายในห้องเพ่ือให้เห็นผู้ป่วยตลอดเวลาการฉายรังสี 

 
ส่วนที่ ๓ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
   

 
ข้อ ๑๑  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับใบอนุญาตเป็น

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูงอย่างน้อยหนึ่งคน ท าหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางรังสีของ
สถานประกอบกิจการ ทั้งในกรณีการปฏิบัติงานปกติและเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งต้องมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 

 
ส่วนที่ ๔ 

แผนป้องกันอันตรายจากรังสี 
   

 
ข้อ ๑๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีแผนการป้องกันอันตรายจากรังสีที่เหมาะสมส าหรับการ

ปฏิบัติงาน ต้องมีหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) แผนผังสายการบังคับบัญชาด้านความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่

ความรับผิดชอบ อย่างครบถ้วนและชัดเจน 
(๒) การจัดแบ่งพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน และมีมาตรการควบคุมการเข้า ออกพ้ืนที่ อย่างชัดเจน 
(๓) กฎระเบียบ มาตรการความปลอดภัยทางรังสี แผนงาน และขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือให้

ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีน้อยที่สุด  
(๔) แผนการตรวจวัดรังสี ทั้งที่บริเวณปฏิบัติงานรังสีและบริเวณสาธารณะ โดยก าหนดระยะเวลา

ที่จะด าเนินการอย่างชัดเจน 
(๕) แผนปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี  และมีเครื่องมือ อุปกรณ์

ต่างๆส าหรับระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีอย่างเพียงพอ 
(๖) แผนและวิธีการการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี หากมีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี รวมทั้งมี

แผนปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินระหว่างการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 
(๗) แผนการฝึกซ้อมกรณีเกิดเหตฉุุกเฉินทางรังสีเป็นประจ าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๘) แผนการด าเนินงานเมื่อเลิกใช้วัสดุกัมมันตรังสี ตามที่ขอรับใบอนุญาตหรือเมื่อใบอนุญาตสิ้น

อายุ โดยระบุวิธีการเมื่อเลิกด าเนินการ และมีแผนการจัดการกากกัมมันตรังสี ที่เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การจัดการกากกัมมันตรังสี  

(๙)  ระบบควบคุมบัญชีการซื้อขาย ใช้งาน เปลี่ยนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสี แล้วแต่กรณี และระบุ
ระยะเวลาการตรวจสอบบัญชีอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
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(๑๐) แผนการปรับเทียบเครื่องส ารวจรังสีและมีการตรวจสอบสภาพเครื่องเฝ้าตรวจรังสีประจ า
พ้ืนทีแ่ละระบุช่วงเวลาในการด าเนินการอย่างชัดเจน 

 
ข้อ ๑๓  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีที่เหมาะสม 

 
หมวด ๒ 

ศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต  
วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๒ 

   
ส่วนที่ ๑ 

สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ 
   

 
ข้อ ๑๔  ให้น าความในข้อ ๒ และข้อ ๔ มาใช้บังคับกับสถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ

ที่ติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๒ โดยอนุโลม 
 
ข้อ ๑๕  ห้องที่จัดเก็บ หรือติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสี ต้องมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ

กัมมันตรังสีที่เหมาะสม ส าหรับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๒ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี  
 

ข้อ ๑๖  ในกรณีใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีในทางอุตสาหกรรม หากเป็นการใช้งานภาคสนาม ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องจัดให้พ้ืนที่ปฏิบัติงานมีบริเวณกว้างขวางเพียงพอส าหรับรองรับการปฏิบัติงานทั้งในภาวะปกติ
และกรณีเกิดเหตฉุุกเฉินทางรังสี 

 
ข้อ ๑๗  ในกรณีที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีทางการแพทย์ให้น าความในข้อ ๕ และข้อ ๗ มาใช้บังคับกับ

สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการที่ติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๒ โดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๒ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 

   
 

ข้อ ๑๘  ให้น าความในข้อ ๘ (๑) (๒) (๔) (๖) (๗) และข้อ ๙ มาใช้บังคับกับเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเครื่องใช้ที่ติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๒ โดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๙  ในกรณีการใช้งานภาคสนาม หรือมีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีเป็นประจ า ต้องจัดให้มี
ระบบติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดวิธีการขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี  
 

ส่วนที่ ๓ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

   
 

ข้อ ๒๐  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับใบอนุญาตเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางอย่างน้อยหนึ่งคน ท าหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางรังสีของ
หน่วยงาน ทั้งในกรณีการปฏิบัติงานปกติและเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งต้องมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 

กรณีมีการใช้งานภาคสนาม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานรังสีคนใดคนหนึ่งซึ่งมีความเหมาะสม ให้ท าหน้าที่แทนตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงานอยู่ในที่นั้นๆ ก็ได้ 

 
ส่วนที่ ๔ 

แผนป้องกันอันตรายจากรังสี 
   

 
ข้อ ๒๑  ให้น าความในส่วนที่ ๔ หมวด ๑ มาใช้บังคับกับแผนป้องกันอันตรายจากรังสีของวัสดุ

กัมมันตรังสีประเภทที่ ๒ โดยอนุโลม 
หมวด ๓ 

ศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต 
วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๓ 

   
ส่วนที่ ๑ 

สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ 
   

 
ข้อ ๒๒  ให้น าความใน ข้อ ๒ )๒) และ )๓) มาใช้บังคับกับสถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบ

กิจการที่ติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๓ โดยอนุโลม 
ทั้งนี้ สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการต้องมีการแบ่งพ้ืนที่โดยชัดเจน ไม่เก็บ วัสดุ

กัมมันตรังสีรวมกับอาหาร  วัตถุอันตราย หรือวัตถุอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายต่อวัสดุ
กัมมันตรังสี ยกเว้นเป็นกรณีติดตั้งเพ่ือการใช้งานโดยเฉพาะ 

 



- ๘ - 

ส่วนที่ ๒ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 

   
 

ข้อ ๒๓  ให้น าความในข้อ ๘ (๑) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคับกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้
ที่ติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๓ โดยอนุโลม 

ในกรณีอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงานรังสีที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสี
ประเภทที่ ๓  ให้มีผลการบันทึกปริมาณรังสีเป็นประจ าทุกสามเดือน 

 
ข้อ ๒๔  ในกรณีภาคสนาม หรือมีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีเป็นประจ า ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัด

ให้มีระบบติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดวิธีการขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี  
 

ส่วนที่ ๓ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

   
 

ข้อ ๒๕  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับใบอนุญาตเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางอย่างน้อยหนึ่งคน ท าหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางรังสีของ
หน่วยงาน ทั้งในกรณีการปฏิบัติงานปกติและเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งต้องมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 

กรณีมีการใช้งานภาคสนาม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานรังสีคนใดคนหนึ่งซึ่งมีความเหมาะสม ให้ท าหน้าที่แทนตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงานอยู่ในที่นั้นๆก็ได้ 

 
ส่วนที่ ๔ 

แผนป้องกันอันตรายจากรังสี 
   

 
ข้อ ๒๖  ให้น าความในส่วนที่ ๔ หมวด ๑ มาใช้บังคับกับแผนป้องกันอันตรายจากรังสีของวัสดุ

กัมมันตรังสีประเภทที่ ๓ โดยอนุโลม 
ในกรณีการใช้วัสดุกัมมันตรังสีเพื่อประโยชน์ในการส ารวจปิโตรเลียม ให้ระบุวิธีการปิดหลุมส ารวจ

ปิโตรเลียม ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการน าวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นมาจากหลุม
ส ารวจปิโตรเลียม 
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หมวด ๔ 
ศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต 

วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๔  แบบปิดผนึก 
   

ส่วนที่ ๑ 
สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ 

   
 

ข้อ ๒๗  ให้น าความในส่วนที่ ๑ หมวด ๓ มาใช้บังคับกับสถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบ
กิจการของวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๔ แบบปิดผนึก โดยอนุโลม 

 
ส่วนที่ ๒ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 
   

 
ข้อ ๒๘  ให้น าความในข้อ ๘ (๑) (๔) และ (๖) มาใช้บังคับกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่

ติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๔ แบบปิดผนึก โดยอนุโลม  
ในกรณีอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานรังสีที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสี

ประเภทที่ ๔ แบบปิดผนึก ให้มีผลการบันทึกปริมาณรังสีเป็นประจ าทุกสามเดือน 
 

ส่วนที่ ๓ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

   
 

ข้อ ๒๙  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับใบอนุญาตเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นอย่างน้อยหนึ่งคน ท าหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางรังสีของ
หน่วยงาน ทั้งในกรณีการปฏิบัติงานปกติและเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งต้องมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 
 

ส่วนที่ ๔ 
แผนป้องกันอันตรายจากรังสี 

   
 

ข้อ ๓๐  ให้น าความในส่วนที่ ๔ หมวด ๑ มาใช้บังคับกับแผนป้องกันอันตรายจากรังสีของวัสดุ
กัมมันตรังสีประเภทที่ ๔ แบบปิดผนึก โดยอนุโลม 
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ในกรณีการใช้วัสดุกัมมันตรังสีในทางการแพทย์ส าหรับงานการฝังวัสดุกัมมันตรังสีในร่างกายผู้ป่วย
แบบถาวร ให้มีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติตัวส าหรับผู้ป่วย และให้จัดท าบัตรส าหรับให้ผู้ป่วยพกติดตัวโดยมี
ประวัติการรักษาทางรังสีของผู้ป่วย 

 
หมวด ๕ 

ศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต 
วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๔ แบบไม่ปิดผนึก 

   
ส่วนที่ ๑ 

สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ 
   

 
ข้อ ๓๑  ให้น าความในส่วนที่ ๑ หมวด ๓ มาใช้บังคับกับสถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบ

กิจการของวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๔ แบบไม่ปิดผนึก โดยอนุโลม 
 
ข้อ ๓๒  ส าหรับวัสดุกัมมันตรังสีที่ฟุ้งกระจายหรือระเหยได้ ต้องจัดเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดหรือ

จัดเก็บในตู้ดูดควันที่มีการควบคุมการไหลเวียนของอากาศแบบแลมินาร์ )laminar air flow cabinet) 
 
ข้อ ๓๓  สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการและห้องปฏิบัติการทางรังสี ต้องออกแบบให้

สามารถลดโอกาสการเปรอะเปื้อน การฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสี และสามารถช าระล้างการเปรอะเปื้อน
ได้ง่าย 

 
ข้อ ๓๔  กรณีการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีในทางการแพทย์ส าหรับงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ต้องจัด

ให้สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) มีการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับปฏิบัติงาน พ้ืนที่เปลี่ยน หรือถอดชุดป้องกันการเปรอะเปื้อน พ้ืนที่

ตรวจสอบการเปรอะเปื้อนของผู้ปฏิบัติงาน 
(๒) ในกรณีใช้ในการรักษามะเร็ง ต้องจัดให้มีสถานที่พักส าหรับผู้ ป่วยที่เหมาะสมและสถานที่

จัดเก็บกากกัมมันตรังสีชั่วคราว รวมถึงบ่อพักน้ าทิ้งจากห้องพักผู้ป่วยก่อนปล่อยสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
สถานประกอบกิจการ – comment เก่าไม่มี เฉพาะขอใหม่เท่านั้น แต่อันเก่าจะก่อให้เกิดผลกระทบเพราะ รพ. 
ไม่สามารถสร้างบ่อพักน าได้ ไม่มีสถานที่เพียงพอ  ดังนั้น เก่าต่อตรงบ าบัดเลย  (พ่ีเป้า) ดังนั้น (๒) ต้องบังคับกับ
สถานประกอบการใหม่เท่านั้น 

ส่วนที่ ๒ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 

   
 



- ๑๑ - 

ข้อ ๓๕  ให้น าความในส่วนที่ ๒ หมวด ๔ มาใช้บังคับกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่ติดตั้ง
วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๔ แบบไม่ปิดผนึก โดยอนุโลม  

 
ข้อ ๓๖  กรณีใช้งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดเครื่องมือ อุปกรณ์ และ

เครื่องใช้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องส ารวจการเปรอะเปื้อนทางรังสีต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ และอยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่ง

สามารถหยิบใช้ได้ทันทีท่ีต้องการ 
(๒) จัดท าเอกสารรายละเอียดแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตัวส าหรับผู้ป่วยเพ่ือมอบให้กับผู้ป่วย 
(๓) ในการรักษามะเร็ง ต้องจัดให้มีมาตรรังสีแบบพกพาประจ าอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง และติดตั้ง

เครื่องเฝ้าตรวจรังสีประจ าพ้ืนที่  
(๔) ติดตั้ งเครื่องปรับเทียบปริมาณรังสี  (dose calibrator) เพ่ือใช้วัดค่ากัมมันตภาพของ 

วัสดุกัมมันตรังสีก่อนให้ผู้ป่วย และต้องมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานให้มีความเที่ยงตรง แม่นย า อย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ เป็นไปตามความถ่ีของการใช้งาน 

(๕) จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 

ส่วนที่ 3 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

   
 

ข้อ ๓๗  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับใบอนุญาตเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางอย่างน้อยหนึ่งคน ท าหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางรังสีของ
หน่วยงาน ทั้งในกรณีการปฏิบัติงานปกติและเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งต้องมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 

 
ส่วนที่ ๔ 

แผนป้องกันอันตรายจากรังสี 
   

 
ข้อ ๓๘  ให้น าความในส่วนที่ ๔ หมวด ๑ มาใช้บังคับกับแผนป้องกันอันตรายจากรังสีของวัสดุ

กัมมันตรังสีประเภทที่ ๔ แบบไม่ปิดผนึก โดยอนุโลม 
 
ข้อ ๓๙  ให้จัดท าแผนการตรวจวัดการเปรอะเปื้อนทางรังสีและระดับรังสีเป็นประจ า ทั้งที่บริเวณ

ปฏิบัติงานรังสีและบริเวณสาธารณะ และแผนการตรวจวัดปริมาณรังสีจากภายในร่างกายโดยก าหนดระยะเวลา
ที่จะด าเนินการอย่างชัดเจน 

 



- ๑๒ - 

ข้อ ๔๐  กรณีใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ให้จัดท ารายละเอียดเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติตัวส าหรับผู้ป่วย 

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อวัสดุกัมมันตรังสีเพ่ือใช้งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์เป็นประจ า ให้จัดท าแผนการ
รับส่ง วัสดุกัมมันตรังสี และต้องมีการตรวจวัดค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสีด้วยเครื่องปรับเทียบปริมาณ
รังสี (dose calibrator) ทุกครั้งก่อนให้บริการผู้ป่วย 
 

หมวดที่ ๖ 
ส่วนอื่น 

   
 

ข้อ ๔๑  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมและฝึกฝนจนเกิดความ
ช านาญและมีความรู้ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีก่อนปฏิบัติงาน 

 
 

      ให้ไว้ ณ วันที่                        พ.ศ. ..... 
 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


