
 
กฎกระทรวง 

ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๘  (๑๘)  และมาตรา  ๙๑  แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การรักษาความมั่นคงปลอดภัย”  หมายความว่า  การป้องกัน  การตรวจจับ  การหน่วงเวลา  

และการเผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี  สถานที่  และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
“การตรวจจับ”  หมายความว่า  มาตรการ  กลไก  หรือวิธีการใด ๆ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

สามารถตรวจพบการเขา้ถงึหรอืความพยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รบัอนญุาต  การเคลื่อนย้ายโดยผิดกฎหมาย  
หรือการจงใจกระท าผิดกฎหมายอื่น ๆ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี  สถานที่  และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

“การหน่วงเวลา”  หมายความว่า  มาตรการ  กลไก  หรือวิธีการใด ๆ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
สามารถหน่วง  ถ่วง  หรือยืดระยะเวลา  ที่จ าต้องใช้เพ่ือลดความพยายามในการก่อหรือการกระท า 
ที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี 

“การเผชิญเหตุ”  หมายความว่า  การด าเนินการเมื่อปรากฏสัญญาณการตรวจจับ  โดยบุคลากร 
ผู้มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีในสถานประกอบการทางรังสี   หรือ 
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ใดสามารถเข้าถึงหรือเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีโดยไม่ได้รับอนุญาต  
หรือก่อวินาศกรรมต่อวัสดุกัมมันตรังสี  สถานที่  และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

“แผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย”  หมายความว่า  แผนที่จัดท าโดยผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้ง  
ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ  กลไก  และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี  
สถานที่  และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



“แผนส ารองความมั่นคงปลอดภัย”  หมายความว่า  แผนซึ่งระบุเหตุความมั่นคงปลอดภัย 
ที่คาดหมายว่าอาจเกิดขึ้น  พร้อมทั้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการเพ่ือการเผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัยนั้น ๆ  
รวมถึงวิธีการรายงานเหตุต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการเผชิญเหตุความมั่นคง
ปลอดภัยส าหรับบุคลากรทั่วไป  และส าหรับบุคลากรผู้มีหน้าที่ในการเผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัย 

“เหตุความมั่นคงปลอดภัย”  หมายความว่า  เหตุการณ์ใด ๆ  ที่ก่อหรือจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี   สถานที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การโจรกรรม   
การก่อวินาศกรรม  การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต  การเคลื่อนย้ายโดยผิดกฎหมาย  หรือการกระท า 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในประการที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  อนามัย  หรือทรัพย์สิน
ของบุคคลใด  หรือต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี  สถานที่  และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรา  ๑๙  
เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตน าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี 

“ผู้แจ้ง”  หมายความว่า  ผู้แจ้งการครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรา  ๒๐   

หมวด  ๑   
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งจะด าเนินการใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จาก 
วัสดุกัมมันตรังสีได้ก็ต่อเมื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลหรือสังคมมากกว่าผลเสียที่อาจได้รับ  และให้กระท า
โดยค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยต่อวัสดุกัมมันตรังสีและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง  การใช้ประโยชน์จากรังสี  
ประชาชน  และสิ่งแวดล้อม  เป็นส าคัญ 

มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ก าหนดขึ้นจะต้องสอดคล้องกับมาตรการใน 
การรักษาความปลอดภัยทางรังสี 

ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี  
สถานที่  และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  โดยค านึงถึงประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี  สถานที่  และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
โดยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งจัดให้มีขึ้นนั้น   ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี  สถานที่  และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะต้องอยู่
บนพ้ืนฐานของแนวทางขั้นล าดับ  เพ่ือให้วัสดุกัมมันตรังสีที่อาจส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางที่สุดได้รับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่สูงที่ สุด  ทั้งนี้   โดยค านึงถึงการประเมินระดับภัยคุกคาม   
ความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี  และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น   

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามวรรคสอง  ต้องมีการทบทวนและทดสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



หมวด  ๒   
แผนรกัษาความมั่นคงปลอดภัยและแผนส ารองความมั่นคงปลอดภัย 

 
 

ข้อ ๔ แผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยและแผนส ารองความมั่นคงปลอดภัยที่ได้รับความเห็นชอบ
จากเลขาธิการแล้ว  ถ้าผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งประสงค์จะปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมแผนรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยหรือแผนส ารองความมั่นคงปลอดภัย  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งต้องเสนอต่อเลขาธิการเพ่ือให้
ความเห็นชอบด้วย 

ข้อ ๕ แผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่มาและวัตถุประสงค์ของแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
(๒) ขอบเขตของแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย  ครอบคลุมทั้งทางกายภาพและทางข้อมูล 
(๓)  ข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการ  ได้แก่  แผนที่  แผนผัง  และรายละเอียดที่ตั้ง

ของสถานประกอบการ 
(๔) ข้อมูลรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีที่มีไว้ในครอบครอง  หรือใช้  รวมทั้งประเภทของ

วัสดุกัมมันตรังสีและระดับขั้นของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ต้องจัดให้มี   
(๕) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาท าการ  เส้นทางการเข้าออกและวิธีการใช้ประโยชน์ของ

วัสดุกัมมันตรังสี  ณ  สถานที่เก็บรักษา  ติดตั้ง  หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 
(๖) แผนผังพร้อมทั้งระบุรายละเอียดบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในสถานประกอบการ

เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี 
(๗) แผนการฝึกอบรมและทดสอบคุณสมบัติของบุคลากรในสถานประกอบการเกี่ยวกับ  

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี 
(๘) แผนการเผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัย  ประกอบด้วย 
 (ก) บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในสถานประกอบการในการเผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัย 
 (ข) วิธีการติดต่อสื่อสารในการเผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัย 
 (ค) แผนส ารองความมั่นคงปลอดภัย 
 (ง) วิธีด าเนินการในกรณีมีสิ่งบ่งชี้ว่าภัยคุกคามมีการยกระดับสูงขึ้น 
 (จ) วิธีรายงานเหตุความมั่นคงปลอดภัยต่อผู้รับใบอนุญาต  ผู้แจ้ง  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 (ฉ) แผนการด าเนินการภายหลังเกิดเหตุความมั่นคงปลอดภัย 

หมวด  ๓ 
การรกัษาความมั่นคงปลอดภัยตามการจัดระดับ 

 
 

ข้อ ๖ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีแบ่งเป็น  ๔  ระดับ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



(๑) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้นสูงสุด  มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการเคลื่อนย้าย 
วัสดุกัมมันตรังสีโดยไม่ได้รับอนุญาต  หรือการก่อเหตุความมั่นคงปลอดภัยอื่น 

(๒) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้นสูง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งความเป็นไปได้
ในการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีโดยไม่ได้รับอนุญาต  หรือการก่อเหตุความมั่นคงปลอดภัยอื่น 

(๓) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้นพ้ืนฐาน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเป็นไปได้ใน 
การเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีโดยไม่ได้รับอนุญาต  หรือการก่อเหตุความมั่นคงปลอดภัยอื่น 

(๔) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้นต่ า  มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์วัสดุกัมมันตรังสี
อย่างปลอดภัย  โดยมีมาตรการป้องกันการสูญหายและจัดท าบัญชีรายการวัสดุกัมมันตรังสีอย่างเหมาะสม   

ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตและผู้แจ้ง  ต้องจัดใหม้ีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดกุัมมันตรังสี  
ตามประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี  โดยมีหลักเกณฑ ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่  ๑  ต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้นสูงสุด 
(๒) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่  ๒  ต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้นสูง 
(๓) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่  ๓  ต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้นพ้ืนฐาน 
(๔) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่  ๔  และประเภทที่  ๕  ต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยขั้นต่ า 
ผู้ท าการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

วัสดุกัมมันตรังสีตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่ออกตามมาตรา  ๙๙ 

การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามตารางที่  ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้   
ข้อ ๘ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีขั้นสูงสุด  ให้เป็นไปตามตารางที่  ๒  

ท้ายกฎกระทรวงนี้   
ข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีขั้นสูง  ให้เป็นไปตามตารางที่  ๓  

ท้ายกฎกระทรวงนี้   
ข้อ ๑๐ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีขั้นพ้ืนฐาน  ให้เป็นไปตามตารางที่  ๔  

ท้ายกฎกระทรวงนี้   
ข้อ ๑๑ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีขั้นต่ า  อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย

มาตรการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระบบควบคุมและการจัดท าทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสี 
(๒) มีผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้ง  แล้วแต่กรณี  ให้เป็นผู้ควบคุมดูแล

การใช้และการตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสี   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



หมวด  ๔   
การด าเนนิการเมือ่เกดิเหตุความมัน่คงปลอดภัย 

 
 

ข้อ ๑๒ เมื่อเกิดเหตุความมั่นคงปลอดภัย  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งต้องด าเนินการตามแผน
รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เลขาธิการให้ความเห็นชอบ  และต้องรายงานเหตุต่อเลขาธิการโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๑๓ เมื่อเกิดเหตุความมั่นคงปลอดภัย  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งต้องจัดให้มีการประเมิน 
ผลกระทบจากเหตุความมั่นคงปลอดภัย  และต้องประเมินทบทวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย   
แผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย  และแผนส ารองความมั่นคงปลอดภัย 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งซึ่งได้รับใบอนุญาตหรือได้รับใบรับแจ้งอยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สุวิทย์  เมษินทรีย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ตารางท่ี ๑  การจ าแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสีตามแหล่งการประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
 

ประเภท 
วัสดุกัมมันตรังสี 

การจ าแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 
ตามแหล่งการประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

A/D 

ประเภทที่ ๑ - เครื่องก าเนิดไฟฟ้าด้วยความร้อนซึ่งใช้ไอโซโทปรังสี 
(radioisotope thermoelectric generator) 
- เครื่องฉายรังสีเพ่ือการก าจัดเชื้อโรคหรือถนอมอาหาร 
(irradiators used in sterilization and food 
preservation) 
- เครื่องฉายรังสีแบบมีเครื่องก าบังรังสีในตัว (self-shielded 
irradiators) 
- เครื่องฉายรังสีเลือดหรือเนื้อเยื่อ (blood/tissue 
irradiators) 
- เครื่องรังสีรักษาระยะไกล (teletherapy machine) ที่ใช้ใน
การรักษาโรคมะเร็ง เช่น เครื่องรังสีรักษาระยะไกลด้วย
โคบอลต์-๖๐ 
- เครื่องรังสีรักษาระยะไกลแบบหลายล ารังสี ชนิดติดตั้งอยู่กับที่ 
(multi-beam teletherapy machine (gamma knife)) 
 

A/D > ๑,๐๐๐ 

ประเภทที่ ๒ - อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม 
(industrial gamma radiography devices) 
- เครื่องรังสีรักษาระยะใกล้ ชนิดอัตราปริมาณรังสีกลางถึงสูง 
(high/medium dose rate brachytherapy applicator) 
 

๑,๐๐๐ > A/D > ๑๐ 

ประเภทที่ ๓ - อุปกรณ์วัดระดับ (level gauges)  
- อุปกรณ์วัดอัตราการไหลบนสายพานล าเลียง (conveyor 
gauges) 
- อุปกรณ์วัดระดับในเตาหลอมเหล็ก (blast furnace 
gauges) 
- อุปกรณ์วัดตะกอน (dredger gauges) 
- อุปกรณ์วัดการหมุนของท่อ (spinning pipe gauges) 
- อุปกรณ์จุดติดการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
(research reactor startup source) 
- อุปกรณ์วัดแบบแท่งส ารวจหลุมลึกด้วยรังสี (well logging 
devices) 
- อุปกรณ์ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (pacemaker) 
 
 
 
 

๑๐ > A/D > ๑ 



 
 

๒ 

ประเภท 
วัสดุกัมมันตรังสี 

การจ าแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 
ตามแหล่งการประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

A/D 

ประเภทที่ ๔ - เครื่องรังสีรักษาระยะใกล้ ชนิดอัตราปริมาณรังสีต่ า  
(low dose rate brachytherapy applicator) 
- อุปกรณ์วัดความหนา (thickness gauges) 
- อุปกรณ์วัดระดับส าหรับการเติมสาร (fill level gauges) 
- อุปกรณ์วัดความหนาของวัสดุเคลือบผิว (coating 
thickness gauges) 
- อุปกรณ์วัดความชื้น (moisture detectors) 
- อุปกรณ์วัดความหนาแน่น (density gauges) 
- ชุดอุปกรณ์วัดความชื้น/ความหนาแน่น (moisture/density 
gauges) 
- อุปกรณ์วัดความหนาแน่นกระดูก (bone densitometer) 
- อุปกรณ์ก าจัดไฟฟ้าสถิต (static eliminators) 
- สารตั้งต้นผลิตไอโซโทปรังสีที่ใช้ในงานรังสีวินิจฉัย 
(diagnostic isotope generators) 
- เครื่องรังสีรักษาระยะใกล้เฉพาะการรักษาต้อตา (low dose 
rate eye applicator) และวสัดุกัมมันตรังสีส าหรับการรักษา
แบบฝังถาวร (permanent implant sources) 
 

๑ > A/D > ๐.๐๑ 

ประเภทที่ ๕ - อุปกรณ์วิเคราะห์แบบการเรืองรังสีเอกซ์  
(x-ray fluorescence devices) 
- อุปกรณ์ตรวจจับอิเล็กตรอน (electron capture devices) 
- อุปกรณ์วิเคราะห์โดยกระบวนการ mossbauer 
(mossbauer spectrometry devices) 
- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (smoke detector) 
- วัสดุกัมมันตรังสีส าหรับทดสอบเครื่อง (positron emission 
tomography (PET)) 
- เป้ารังสีทริเทียม (tritium targets) 
- อุปกรณ์วิเคราะห์คุณภาพอากาศ (aerosol detectors) 
- อุปกรณ์ป้องกันตัวรับสัญญาณเรดาร์ (receiver protector 
tube) 
- อุปกรณ์กระตุ้นการจุดระเบิด (ignition exciter) 

๐.๐๑ > A/D  
และ A > level 
for exemption 

หมายเหตุ    (๑)  ค่า A หมายถึง ค่ากัมมันตภาพ (activity) ของวัสดุกัมมันตรังสี ในหน่วยเทระเบ็กเคอเรล  
(TBq) หรือคูรี (Ci) 

 (๒)  ค่า D (dangerous value) หมายถึง ค่ากัมมันตภาพจ าเพาะ (specific activity) ในหน่วย  
เทระเบ็กเคอเรล (TBq) หรือคูรี (Ci) ของวัสดุกัมมันตรังสีใด ๆ ซึ่งหากหลุดจากการก ากับ
ดูแลที่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบจากรังสีชนิดผลชัดเจน (deterministic effects) 
อย่างรุนแรงได้ ไม่ว่าจะเป็นผลจากการได้รับปริมาณรังสีที่แผ่มาจากวัสดุกัมมันตรังสีซึ่ง 
อยู่ภายนอกร่างกาย หรือจากการได้รับสารกัมมันตรังสีเข้าไปภายในร่างกาย 



 
 

๓ 

(๓)  การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีอาจใช้ข้อพิจารณาด้านอ่ืน ๆ เช่น ลักษณะ
ทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ของวัสดุกัมมันตรังสี ลักษณะของเครื่องก าบังรังสีหรือบรรจุหีบห่อ 
ที่ใช้ ปัจจัยแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการน าวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ หรือประวัติ
การเกิดอุบัติเหตุทางรังสีอันเนื่องมาจากการใช้วัสดุกัมมันตรังสี นอกเหนือไปจาก 
ค่า A/D เพียงอย่างเดียว 

(๔)  อาจพิจารณาใช้ค่า A/D เพียงอย่างเดียว ในการจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี  
ในกรณีท่ีไม่ทราบถึงลักษณะการประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่แท้จริงของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น ๆ 
หรือเป็นไอโซโทปรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้น หรือเป็นวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก 
(unsealed source) รวมทั้งเป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่รวมกันหลายชนิด (aggregated 
sources) 

(๕)  ค่าความเป็นอันตราย (dangerous value; D) ของวัสดุกัมมันตรังสีชนิดที่พบว่า 
มีการน ามาใช้ประโยชน์บ่อยครั้ง มีดังต่อไปนี้ 

 

วัสดุกัมมันตรังสี 
ค่า D 

TBq Ci 
แกโดลิเนียม-๑๕๓ Gd-153 ๑.๐ x ๑๐๐ ๒.๗ x ๑๐๑ 
คริปทอน-๘๕ Kr-85 ๓.๐ x ๑๐๑ ๘.๑ x ๑๐๒ 
คาร์บอน-๑๔ C-14 ๕.๐ x ๑๐๑ ๑.๔ x ๑๐๓ 
คูเรียม-๒๔๔ Cm-244 ๕.๐ x ๑๐-๒ ๑.๔ x ๑๐๐ 
แคดเมียม-๑๐๙ Cd-109 ๒.๐ x ๑๐๑ ๕.๔ x ๑๐๒ 
แคลิฟอร์เนียม-๒๕๒ Cf-252 ๒.๐ x ๑๐-๒ ๕.๔ x ๑๐-๑ 
โคบอลต์-๕๗ Co-57 ๗.๐ x ๑๐-๑ ๑.๙ x ๑๐๑ 
โคบอลต์-๖๐ Co-60 ๓.๐ x ๑๐-๒ ๘.๑ x ๑๐-๑ 
เจอร์เมเนียม-๖๘ Ge-68 ๗.๐ x ๑๐-๑ ๑.๙ x ๑๐๑ 
ซีเซียม-๑๓๗ Cs-137 ๑.๐ x ๑๐-๑ ๒.๗ x ๑๐๐ 
ทองค า-๑๙๘ Au-198 ๒.๐ x ๑๐-๑ ๕.๔ x ๑๐๐ 
นิกเกิล-๖๓ Ni-63 ๖.๐ x ๑๐๑ ๑.๖ x ๑๐๓ 
พอโลเนียม-๒๑๐ Po-210 ๖.๐ x ๑๐-๒ ๑.๖ x ๑๐๐ 
แพลเลเดียม-๑๐๓ Pd-103 ๙.๐ x ๑๐๑ ๒.๔ x ๑๐๓ 
โพรมีเทียม-๑๔๗ Pm-147 ๔.๐ x ๑๐๑ ๑.๑ x ๑๐๓ 
ฟอสฟอรัส-๓๒ P-32 ๑.๐ x ๑๐๑ ๒.๗ x ๑๐๒ 
โมลิบดีนัม-๙๙ Mo-99 ๓.๐ x ๑๐-๑ ๘.๑ x ๑๐๐ 
รูทีเนียม/โรเดียม-๑๐๖ Ru/Rh-106 ๓.๐ x ๑๐-๑ ๘.๑ x ๑๐๐ 
เรเดียม-๒๒๖ Ra-226 ๔.๐ x ๑๐-๒ ๑.๑ x ๑๐๐ 
สตรอนเชียม-๙๐ Sr-90 ๑.๐ x ๑๐๐ ๒.๗ x ๑๐๑ 
เหล็ก-๕๕ Fe-55 ๘.๐ x ๑๐๒ ๒.๒ x ๑๐๔ 



 
 

๔ 

วัสดุกัมมันตรังสี 
ค่า D 

TBq Ci 
อะเมริเซียม-๒๔๑ Am-241 ๖.๐ x ๑๐-๒ ๑.๖ x ๑๐๐ 
อะเมริเซียม-๒๔๑/เบริลเลียม Am-241/Be ๖.๐ x ๑๐-๒ ๑.๖ x ๑๐๐ 
อิริเดียม-๑๙๒ Ir-192 ๘.๐ x ๑๐-๒ ๒.๒ x ๑๐๐ 
ทริเทียม H-3 ๒.๐ x ๑๐๓ ๕.๔ x ๑๐๔ 
ไอโอดีน-๑๒๕ I-125 ๒.๐ x ๑๐-๑ ๕.๔ x ๑๐๐ 
ไอโอดีน-๑๓๑ I-131 ๒.๐ x ๑๐-๑ ๕.๔ x ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕ 

ตารางที่ ๒  การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีขั้นสูงสุด 
 

กลไก วัตถุประสงค์ วิธีการ 
การตรวจจับ เพ่ือให้สามารถตรวจจบัได้อย่าง

ทันท่วงที เมื่อมีผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
บุกรุกเข้าไปในสถานที่เก็บรักษา 
ติดตั้ง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 

ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับการบุกรุก 
หรือมีการเดินตรวจตราอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 

เพ่ือให้สามารถตรวจจับได้อย่าง
ทันท่วงที เมื่อมีผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
พยายามเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี 

ติดตั้งอุปกรณช์ี้บ่งการเปิดผนึก (sealed/ 
tampered indicating device) หรือมีการเดิน
ตรวจตราอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัย 

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและ
ประเมินสัญญาณการตรวจจับ 
ได้อย่างทันท่วงที เมื่อปรากฏ
สัญญาณการตรวจจับ 

ติดตั้งระบบการตรวจตราทางไกลด้วยกล้องวงจรปิด 
หรือตรวจประเมินโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

เพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสาร 
ได้อย่างทันท่วงทีกับผู้มีหน้าที่ของ
สถานประกอบการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ในการเผชิญเหตุความมัน่คง
ปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี 

ติดตั้งระบบการติดต่อสื่อสารแบบต่าง ๆ ที่ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โทรศัพท์พ้ืนฐาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร หรือวิทยุติดตามตัว 

เพ่ือให้มีวิธีการที่สามารถตรวจ
ยืนยันการมีอยู่หรือสูญหายของ
วัสดุกัมมันตรังสีได้ 

มีระบบควบคุมและการจัดท าทะเบียนวัสดุ
กัมมันตรังสี พร้อมทั้งตรวจนับจ านวนของวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็นประจ าทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่หรือ
ผ่านระบบการตรวจตราทางไกลด้วยกล้องวงจรปิด 
หรือด้วยอุปกรณ์ชี้บ่งการเปิดผนึก (sealed/ 
tampered indicating device) 

การหน่วงเวลา เพ่ือให้สามารถหน่วงเวลาหลังจาก
ที่ปรากฏสัญญาณการตรวจจับ 
ได้นานเพียงพอที่จะท าให้เจ้าหน้าที่
ผู้มีหน้าที่ในการเผชิญเหตุความ 
มั่นคงปลอดภัยสามารถเข้าขัดขวาง
การเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี 
ได้ส าเร็จ 

ติดตั้งระบบหน่วงเวลาที่ประกอบไปด้วยเครื่อง 
กีดขวางอย่างน้อยสองระดับ เช่น ผนังและกรงขัง
ซึ่งเมื่อท างานร่วมกันสามารถหน่วงเวลาได้นานพอ
ส าหรับผู้มีหน้าที่ในการเผชิญเหตุความมั่นคง 
ปลอดภัยสามารถเข้าขัดขวางการเคลื่อนย้ายวัสดุ
กัมมันตรังสีได้ส าเร็จ 

การเผชิญเหตุ เพ่ือให้สามารถเผชิญเหตุความมั่นคง
ปลอดภัยด้วยการเข้าขัดขวาง 
และยับยั้งการเคลื่อนย้ายวัสดุ
กัมมันตรังสีโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ได้อย่างทันท่วงที 
 
 

จัดให้มีวิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสม
และครบถ้วน พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ
เพ่ือยับยั้งการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี 
โดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างทันท่วงที 



 
 

๖ 

กลไก วัตถุประสงค์ วิธีการ 
การบริหารจัดการ

ความม่ันคงปลอดภัย 
เพ่ือให้สามารถควบคุมการเข้าถึง
ที่ตั้งของวัสดุกัมมันตรังสีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการจ ากัดสิทธิ
การเข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสี ให้มีได้
เฉพาะกับบุคลากรผู้ที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น 
 

มีระบบการแสดงและตรวจยืนยันบุคคล เช่น 
ระบบปลดล็อกประตูด้วยเครื่องอ่านบัตรแสดงตน
พร้อมด้วยรหัสประจ าตัว หรือระบบปลดล็อกด้วย
กุญแจ พร้อมทั้งระบบควบคุมการเบิกจ่ายกุญแจ 

เพ่ือให้สามารถมั่นใจได้ว่าบุคลากร
ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงวัสดุ
กัมมันตรังสีได้เป็นบุคคลที่ 
น่าไว้ใจ 

มีระบบการตรวจสอบประวัติและยืนยันบุคคล
โดยเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตหรือมีสิทธิ 
เข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสีหรือข้อมูลส าคัญได้ 
โดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมดูแล 

เพ่ือให้สามารถก าหนดระดับชั้น
และให้การปกป้องข้อมูลส าคัญได้ 

จัดให้มีข้ันตอนหรือวิธีการก าหนดชั้นความลับ 
ของข้อมูล และมีวิธีการปกป้องข้อมูลอันส าคัญให้
รอดพ้นจากการเข้าถึงหรือถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

เพ่ือจัดให้มีแผนรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย 

จัดท าแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้อง
กับข้อก าหนดตามกฎกระทรวง และสามารถ
น าไปใช้เพ่ือเผชิญเหตุเสี่ยงภัยที่มีระดับสูงขึ้นได้ 

เพ่ือให้สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถ
บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินตามที่
ระบุไว้ในแผนส ารองความมั่นคง
ปลอดภัยได้ 

จัดให้มีข้ันตอนหรือวิธีการในการเผชิญเหตุ 
ความมั่นคงปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่คาดว่า 
จะเกิดขึ้น 

เพ่ือจัดให้มีระบบการรายงาน 
เหตุความมั่นคงปลอดภัย 

จัดท าคู่มือที่ระบุขั้นตอนหรือวิธีการรายงาน 
เหตุความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗ 

ตารางที่ ๓  การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีขั้นสูง 
 

กลไก วัตถุประสงค์ วิธีการ 
การตรวจจับ เพ่ือให้สามารถตรวจจับได้อย่าง

ทันท่วงที เมื่อมีผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
บุกรุกเข้าไปในสถานที่เก็บรักษา 
ติดตั้ง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 

ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับการบุกรุก 
หรือมีการเดินตรวจตราอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 

เพ่ือให้สามารถตรวจจับเมื่อมี 
ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตพยายาม
เคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี 

ติดตั้งอุปกรณช์ี้บ่งการเปิดผนึก 
(sealed/tampered indicating device)  
หรือมีการเดินตรวจตราอย่างต่อเนื่อง 
โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและ
ประเมินสัญญาณการตรวจจับ 
ได้อย่างทันท่วงที เมื่อปรากฏ
สัญญาณการตรวจจับ 

ติดตั้งระบบการตรวจตราทางไกลด้วยกล้องวงจรปิด 
หรือตรวจประเมินโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

เพ่ือให้มีวิธีการที่สามารถตรวจ
ยืนยันการมีอยู่หรือสูญหายของ 
วัสดุกัมมันตรังสีได้ 

มีระบบควบคุมและการจัดท าทะเบียน 
วัสดุกัมมันตรังสี พร้อมทั้งตรวจนับจ านวนของ 
วัสดุกัมมันตรังสีเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
โดยเจ้าหน้าที่หรือผ่านระบบการตรวจตราทางไกล
ด้วยกล้องวงจรปิด หรือด้วยอุปกรณ์ชี้บ่งการเปิดผนึก 
(sealed/tampered indicating device) 
 

การหน่วงเวลา เพ่ือให้มีระบบที่สามารถหน่วงเวลา
การเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ติดตั้งระบบหน่วงเวลาที่ประกอบไปด้วยเครื่อง 
กีดขวางอย่างน้อยสองระดับ เช่น ผนังและกรงขัง 

การเผชิญเหตุ เพ่ือให้สามารถยับยั้งการ
เคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี 
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

จัดให้มีวิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสม
และครบถ้วน พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ 
เพ่ือยับยั้งการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีโดยไม่ได้
รับอนุญาต 

การบริหารจัดการ 
ความม่ันคงปลอดภัย 

เพ่ือให้มีการควบคุมการเข้าออก  
ที่สามารถจ ากัดการเข้าถึงสถานที่
เก็บรักษา ติดตั้ง หรือใช้วัสดุ
กัมมันตรังสีเฉพาะส าหรับผู้ที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น 

มีระบบการแสดงและตรวจยืนยันบุคคล เช่น 
ระบบปลดล็อกประตูด้วยเครื่องอ่านบัตรแสดงตน
พร้อมด้วยรหัสประจ าตัว หรือระบบปลดล็อกด้วย
กุญแจ พร้อมทั้งระบบควบคุมการเบิกจ่ายกุญแจ 

เพ่ือให้สามารถมั่นใจได้ว่าบุคลากร
ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงวัสดุ
กัมมันตรังสีได้เป็นบุคคลที่ 
น่าไว้ใจ 
 

มีระบบการตรวจสอบประวัติบุคคล โดยเฉพาะ
บุคลากรที่จะได้รับอนุญาตหรือจะมีสิทธิเข้าถึง
วัสดุกัมมันตรังสีหรือข้อมูลส าคัญได้โดยไม่ต้องมี 
ผู้ควบคุมดูแล 
 
 



 
 

๘ 

กลไก วัตถุประสงค์ วิธีการ 
เพ่ือให้สามารถก าหนดระดับชั้นและ
ให้การปกป้องข้อมูลอันส าคัญได้ 

จัดให้มีข้ันตอนหรือวิธีการก าหนดชั้นความลับของ
ข้อมูล และมีวิธีการปกป้องข้อมูลอันส าคัญให้ 
รอดพ้นจากการเข้าถึงหรือถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

เพ่ือจัดให้มีแผนรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย 

จัดท าแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้อง
กับข้อก าหนดตามกฎกระทรวง และสามารถ
น าไปใช้เพ่ือเผชิญเหตุเสี่ยงภัยที่มีระดับสูงขึ้นได้ 

เพ่ือให้สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถ
บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินตามที่
ระบุไว้แผนส ารองความมั่นคง
ปลอดภัยได้ 

จัดให้มีข้ันตอนหรือวิธีการเผชิญเหตุความมั่นคง
ปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

เพ่ือจัดให้มีระบบการรายงาน 
เหตุความมั่นคงปลอดภัย 

จัดท าขั้นตอนหรือวิธีการรายงานเหตุความมั่นคง
ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙ 

ตารางที่ ๔  การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีขั้นพื้นฐาน 
 

กลไก วัตถุประสงค์  วิธีการ 
การตรวจจับ เพ่ือให้สามารถตรวจจับการ

เคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี 
โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ 

ติดตั้งอุปกรณช์ี้บ่งการเปิดผนึก 
(sealed/tampered indicating device)  
หรือมีการเดินตรวจตราเป็นระยะ ๆ  
โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

เพ่ือให้สามารถประเมินสัญญาณ
การตรวจจับที่ปรากฏขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที 

ตรวจประเมินโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

เพ่ือให้สามารถตรวจยืนยันการ 
มีอยู่หรือสูญหายของวัสดุ
กัมมันตรังสีได้ 

มีระบบควบคุมและการจัดท าทะเบียน 
วัสดุกัมมันตรังสี พร้อมทั้งตรวจนับจ านวนของ 
วัสดุกัมมันตรังสีเป็นประจ าทุกเดือน โดยเจ้าหน้าที่
หรือผ่านระบบการตรวจตราทางไกลด้วย 
กล้องวงจรปิด หรือด้วยอุปกรณ์ชี้บ่งการเปิดผนึก 
(sealed/tampered indicating device) 
 

การหน่วงเวลา เพ่ือให้มีการหน่วงเวลาที่สามารถ
ลดโอกาสหรือความเป็นไปได้ใน
การเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ติดตั้งระบบหน่วงเวลาที่ประกอบไปด้วยเครื่อง 
กีดขวางหนึ่งระดับ หรือจัดให้มีการตรวจตรา 
โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย 

การเผชิญเหตุ เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ 
อย่างเหมาะสม เมื่อมีการเคลื่อนย้าย
วัสดุกัมมันตรังสีโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

จัดท าข้อแนะน าในการด าเนินการที่จ าเป็น  
ซึ่งสอดคล้องกับแผนส ารองความมั่นคงปลอดภัย 

การบริหารจัดการ 
ความม่ันคงปลอดภัย 

เพ่ือให้สามารถควบคุมการเข้าถึง 
ที่ตั้งของวัสดุกัมมันตรังสีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการจ ากัดสิทธิ
การเข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสี ให้มีได้
เฉพาะกับบุคลากรผู้ที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น 

ติดตั้งระบบการแสดงตน 

เพ่ือให้สามารถมั่นใจได้ว่าบุคลากร
ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงวัสดุ
กัมมันตรังสีได้เป็นบุคคลที่ 
น่าไว้ใจ 

จัดให้มีวิธีการตรวจสอบเพ่ือประเมินความ
น่าเชื่อถือของบุคคลก่อนที่จะอนุญาตหรือจะให้มี
สิทธิเข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสีหรือข้อมูลอันส าคัญได้
โดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมดูแล 

เพ่ือให้สามารถก าหนดระดับชั้นและ
ให้การปกป้องข้อมูลอันส าคัญได้ 

จัดให้มีข้ันตอนหรือวิธีการก าหนดชั้นความลับของ
ข้อมูล และมีวิธีการปกป้องข้อมูลอันส าคัญให้ 
รอดพ้นจากการเข้าถึงหรือถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 
 



 
 

๑๐ 

กลไก วัตถุประสงค์  วิธีการ 
เพ่ือจัดให้มีแผนรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย 

จัดให้มีเอกสารที่อธิบายลักษณะการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงาน 

เพ่ือให้สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถ
บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินตามที่
ระบุไว้ในแผนส ารองความมั่นคง
ปลอดภัยได้ 

จัดให้มีข้ันตอนหรือวิธีการในการเผชิญเหตุ 
ความมั่นคงปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

เพ่ือจัดให้มีระบบการรายงาน 
เหตุความมั่นคงปลอดภัย 

จัดให้มีข้ันตอนหรือวิธีการในการรายงานแจ้ง 
เหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 

 
 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๘  (๑๘)  และมาตรา  ๙๑   
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
ต้องปฏิบัติตาม  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑


