
บรรยายโดย นฤพนธ เพ็ญศิริ

กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

หนาที่ของผูรับใบอนุญาต

และเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี 
(RSO)



พระราชบัญญตั ิพลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันต ิพ.ศ. 2559-2562

• พระราชบญัญตันีิมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้บงัคบัแก่การดําเนินการเก่ียวกบัพลงังาน
นิวเคลียร์และรังสีในทางสนัติ เพ่ือให้เกิดความปลอดภยั ความมัน่คงปลอดภยั
และการพิทกัษ์ความปลอดภยั อยา่งเพียงพอ ท่ีจะปอ้งกนัอนัตรายจาก
ผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสีตอ่ประชาชนและสิง่แวดล้อม



2. คํานิยามคําศัพท หมายถึง

วัสดุกัมมันตรังสี ธาตหุรือสารประกอบใด ๆ ท่ีองค์ประกอบสว่นหนึง่มีโครงสร้างภายใน

อะตอมไมค่งตวั และสลายตวัโดยปลดปลอ่ยรังสีออกมา ทัง้ท่ีมีอยูใ่น

ธรรมชาติหรือเกิดจากการผลติ หรือการใช้วสัดนิุวเคลียร์ การผลติจาก

เคร่ืองกําเนิดรังสี หรือกรรมวิธีอ่ืนใด ทัง้นี ้ไมร่วมถงึวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีมี

ลกัษณะเป็นวสัดนิุวเคลียร์

เคร่ืองกาํเนิดรังสี เคร่ืองหรือระบบอปุกรณ์เม่ือมีการให้พลงังานเข้าไปแล้วจะก่อให้เกิดการ

ปลดปลอ่ยรังสีออกมา และอปุกรณ์ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีใช้

ประกอบเป็นเคร่ืองกําเนิดรังสี

เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation 

safety officer,RSO ) 

เจาหนาท่ีผูมีความรูความสามารถดานการปองกันรังสีท่ีเกี่ยวของกับงานท่ี

ไดรับมอบหมาย และไดรับการแตงต้ังจากผูรับใบอนุญาตใหดูแลดานความ

ปลอดภัยจากรังสีตามขอกําหนด



การกาํกบัดูแลนิวเคลียร์ตาม พ.ร.บ. 2559 -2562
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ใบอนญุาต

ใบแจ้งมีไว้ในครอบครอง

ได้รับการยกเว้น



การกํากับดูแลตนกําเนิดรังสี 

ใบอนญุาตผลติ ทํา ครอบครองหรือใช้ / ใบอนญุาตนําเข้า-สง่ออก/ ใบอนญุาตนําผา่น

• วสัดกุมัมนัตรังส ีกลุม่   1-4
• เคร่ืองกําเนิดรังส ี กลุม่    1-2

ใบแจ้งรับแจ้งการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้วสัดกุมัมนัตรังสี/เคร่ืองกําเนิดรังสี

• วสัดกุมัมนัตรังสีกลุม่ 4-5

• เคร่ืองกําเนิดรังสีตาม พรบ.นิวเคลียร์  มาตรา 26/2

วสัดกุมัมนัตรังสหีรือเคร่ืองกําเนิดรังส ีตามมาตรา 18 ท่ีไมไ่ด้อยูใ่นการ

ควบคมุและประกาศกฎกระทรวง

• Customer product
• เคร่ืองกาํเนิดรังสีพลังงานตํ่ากว่า 5 KeV/KV



สังคมมั่นใจ กํากับปลอดภัย ตามหลักสากล

ประเภทการขอรับใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี

พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

พ.ศ. 2504

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ 

พ.ศ. 2559

ผลิต มีไวใน
ครอบครอง หรือใช
ซ่ึงพลงังานปรมาณู
จากเครื่องกําเนิด

รังสี

ทํา
ครอบครอง

หรือใช

สงออก นําเขา



วัสดุกัมมันตรังสีท่ีตองขออนุญาต

• วัสดุกัมมันตรังสี



เคร่ืองกาํเนิดรังสี ที่ต้องขอรับใบอนุญาต



ตัวอยาง เครื่องกําเนิดรังสีเพื่อวินิจฉัยทางการแพทย

เคร่ืองกําเนิดรังสีที่ตองแจงตามมาตรา 26/1



- ใชในงานอตุสาหกรรม เชน กระบวนการ

ผลิตช้ินสวนอุปกรณอิเลก็ทรอนิกส

ตรวจสอบคุณภาพผลติภัณฑ

- ใชในงานอตุสาหกรรม เพื่อวิเคราะหโครงสราง

อะตอมโลหะตางๆ

- ใชในหนวยงานศึกษาวิจัย 

วิเคราะหโครงสรางผลกึวิเคราะหธาตุ

-ใชในงานอตุสาหกรรม เชน วิเคราะห

ธาตุของช้ินงาน , วัดความหนาของ

สารเคลือบ

- ใชในหนวยงานศึกษาวิจัย

ตัวอยาง เครื่องกําเนิดรังสีท่ีมีลักษณะการใชงานปดมิดชิดและไมใชงานกับคน

เคร่ืองกําเนิดรังสีที่ตองแจงตามมาตรา 26/2



Scanning Electron Microscope (SEM)– Energy 

Dispersive x-ray (EDX)

- ใชถายภาพตัวอยาง วิเคราะหตัวอยาง 

(ธาตุ) เชน ในทางการแพทย ศึกษาวิจยั 

งานอุตสาหกรรม ฯลฯ

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน

Transmission Electron Microscope: TEM

- ใชในถายภาพช้ินเนื้อเพื่อวินิจฉัยโรค

เคร่ืองเอกซเรยตรวจสอบคณุภาพ

ผลิตภัณฑ
- ใชในงานอตุสาหกรรมอาหาร เชน ตรวจ

สิ่งปลอมปนในผลิตภัณฑ

เคร่ืองกําเนิดรังสีที่ตองแจงตามมาตรา 26/2
ตัวอยาง เครื่องกําเนิดรังสีท่ีมีลักษณะการใชงานปดมิดชิดและไมใชงานกับคน



ตวัอย่าง เคร่ืองกาํเนิดรังสี ประเภททีต้่องแจ้ง

เครื่องฉายรังสีทางชีวภาพโดยวิธีเอกซเรย

- ฉายรังสเีลอืดและสวนประกอบของเลอืด เพื่อ

ปองกันการตดิเช้ือตางๆ จากการไดรบัเลอืดของผูอื่น

เคร่ืองกําเนิดรังสีที่ตองแจงตามมาตรา 26/2
ตัวอยาง เครื่องกําเนิดรังสีท่ีมีลักษณะการใชงานปดมิดชิดและไมใชงานกับคน

Baggage inspection X-ray unit

ตรวจสอบกระเปา / สัมภาระ ในสนามบิน หรือ

อาคารสําหรบัใชในงานรกัษาความปลอดภยั 



เคร่ืองเอกซเรยกระเจิงกลับแบบมือถือ
สําหรับงานรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ใชในงานรักษาความปลอดภัย

- เพื่อตรวจหาวัตถท่ีุซอนไว เชน อาวุธ 

สารเคมี ยาเสพติด เงิน ของหนีภาษี  เปนตน

เครื่องเอกซเรยสาํหรบังาน
วิเคราะหแบบมือถือหรอืพกพา

ใชในงานอตุสาหกรรม เชน วิเคราะห

ธาตุและปริมาณของธาตใุนช้ินงาน

เคร่ืองกําเนิดรังสีที่ตองแจงตามมาตรา 26/2

เครื่องวัดทางอุตสาหกรรมดวยรังสี
เอกซแบบตดิตัง้อยูกับท่ี

ใชในงานอตุสาหกรรม เชน วัดความหนาของ

เหล็ก  กระดาษ พลาสติก



ขอกําหนดของผูขอรับใบอนุญาต

ต้องมีศักยภาพทางเทคนิคเพยีงพอในการดแูลความปลอดภยัและความม่ันคง

ปลอดภยัของวัสดุกัมมันตรังสีหรือเคร่ืองกาํเนิดรังสี ท่ีขออนญุาต การ

ดําเนินการเม่ือเลกิใช้งาน และการจดัการกากกมัมนัตรังสี หรือมีศกัยภาพทางเทคนิค

เพียงพอในการดแูลความปลอดภยัของเคร่ืองกําเนิดรังสีท่ีขออนญุาต แล้วแตก่รณี 

ทัง้นี ้ศกัยภาพทางเทคนิคให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยอยา่งน้อยต้องมี

เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

๑) สถานที่จัดเกบ็หรือสถานที่ประกอบกจิการ

๒) เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้

๓) เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัทางรังสี

๔) แผนป้องกันอันตรายจากรังสี



สถานท่ีจดัเกบ็ตน้กาํเนิดรังสี

• สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการตองมีโครงสรางที่

มีความมั่นคงแข็งแรง โดยผนังหองทุกดานรวมพื้นและเพดาน

ตองสามารถปองกันระดับรังสีใหอยูในเกณฑปลอดภัยและ

สามารถรองรับน้ําหนักเครื่องมือที่บรรจุวัสดุกัมมันตรังสีและ

สวนประกอบทั้งหมด  เขตบานจัดสรรหรือที่ดินจัดสรรเพื่อ

การพักอาศัย ตึกแถวหรือบานแถวเพื่อการพักอาศัย หรือ

อาคารชุดพักอาศัย หรือศูนยการคา หรือโรงเรียน หรือ

สถานศึกษา วัดหรือ ศาสนสถาน สถานพยาบาล 

โบราณสถาน หรือสถานที่ทําการของหนวยงานของรัฐ แหลง

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เฉพาะกลุม 1)



สถานท่ีจดัเกบ็ตน้กาํเนิดรังสี

• เก็บวัสดุกัมมันตรังสีตองไมมีวัตถุอันตรายอื่นและอาหาร

• สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการตองมีการประเมินความปลอดภัยทางรังสีโดยบริเวณ

ปฏิบัติงานรังสีตองมีปริมาณรังสีที่ผูปฏิบัติงานไดรับไมเกิน ๒๐ มิลลิซีเวิรตตอป ผลกระทบถึง

ประชาชนท่ัวไปตองมีปริมาณรังสีท่ีประชาชนท่ัวไปไดรับไมเกิน ๑ มิลลิซีเวิรตตอป 



เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้

ผูขอรับใบอนุญาตตองจัดใหมเีครื่องมอื อุปกรณ และ

เครื่องใช 

• เครื่องสํารวจรังสี (survey meter) ที่เหมาะสมกับชนิดของ

รังสีที่เกิดข้ึนจากการใชงาน และผานรับรองการปรับเทียบมาตรฐาน

ของเครื่องสํารวจรังสีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

• มาตรรังสีประจาํตัวบุคคล (personal dosimeter) ที่เหมาะสม

กับชนิดของรังสีที่เกิดข้ึนจากการใชงาน สําหรับผูปฏิบัติงานรังสีทุกคน 

และมีผลการบันทึกปริมาณรังสีเปนประจํา ทุกเดือน /สามเดือน

• เครื่องเฝาตรวจรังสีประจําพื้นที่ (radiation area monitor) 

ยกเวนหองที่ติดต้ังเครื่องฉายรังสีชนิดที่มีระบบการปองกันรังสีดวย

ตัวเอง (self shielding)  มีสัญญาณเตือนเมื่อรังสีเกินคาท่ีกําหนด



เครื่องหมายสัญลักษณทางรงัสี

• ติดตั้งเคร่ืองหมายสัญลักษณทางรังสี พรอมขอความ หรือคําเตือนภัยที่เหมาะสมและเห็นได

ชัดเจนที่จุดทางเขาพื้นทีต่รวจตรา พื้นที่ควบคุม บริเวณที่ติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสี ตําแหนงอื่น

ที่เหมาะสม

•



เครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องใชสําหรับระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี 



ความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี

มีอุปกรณรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีตามกฎกระทรวงวาดวยการ

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี

Detection Delay Response



ขอ้กาํหนดเร่ืองเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั



เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี



แนวปฏิบัติการจัดทําแผนฉุกเฉินทางรังสี





แนวปฏิบัติการจัดทําแผนฉุกเฉินทางรังสี



คําถาม ??

หากมีขอสงสัย Email naripon.p@oap.go.th

mailto:epr@oap.go.th
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