
แนวปฏิบัติการจัดท าแผนป้องกนัอนัตรายจากรังสี 
ส าหรับสถานประกอบการที่มีไว้ในครองหรือใช้ 

เคร่ืองก าเนิดรังสี 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม 



 หลักการและเหตุผลในการจัดท าแนวปฏิบัติฯ 

 หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนป้องกันอันตรายจากรังสี 

 รูปแบบและวิธีการจัดท าแผนป้องกันอันตรายจากรังสี 

วัตถุประสงค ์



  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ และผู้รับใบอนุญาตฯ 
สามารถจัดท าแผนป้องกันอันตรายจากรังสีได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทาง
รังสี และข้อก าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ และผู้รับใบอนุญาตฯ สามารถจัดท าแผน
ป้องกันอันตรายจากรังสีได้สอดคล้องกับชนิด ประเภท และ
ลักษณะการใช้ประโยชน์ของเครื่องก าเนิดรังสี 

หลักการและเหตุผลในการจัดท าแนวปฏิบัติฯ 



ระบบกฎหมายส าหรับการก ากับดูแล 

พระราชบัญญัต ิ

กฎกระทรวงที่ออกตามความ 
ในพระราชบัญญตัิ 

ประกาศ 
ระเบียบ 

แนวปฏบิัติ 

ก าหนดกรอบ ขอบเขต และ 
จัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแล 

ก าหนดมาตรการหรอื 
ข้อพึงปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ 

แนวทางการด าเนนิงาน/ 
วิธีปฏบิัติทางเทคนิคในเร่ืองต่าง ๆ 



 การป้องกันอันตรายจากรังสีเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ของผู้รับใบอนุญาตฯ 

  การป้องกันอันตรายจากรังสีต้องถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี ข้อก าหนดและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

  เป็นเงื่อนไขหลักประการหนึ่งในการขอรับใบอนุญาตฯ 
  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกับต้นก าเนิดรังสีให้มีประสิทธิภาพ 

และเกิดความปลอดภัยทางรังสีแก่ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม 

หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนป้องกันอันตรายจากรังส ี



1. สารบัญ 
2. บทน า 
3. ข้อมูลสถานประกอบการ 
4. ข้อมูลรายละเอียดเครื่องก าเนิดรังสี 
5. ข้อมูลบุคลากรและการบริหารจัดการทางรังสี 
6. มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี 
7. การฝึกอบรมบุคลากร 
8. แผนการและแนวทางเมื่อเลิกใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
9. ภาคผนวกและเอกสารอ้างอิง 

องค์ประกอบของแผนป้องกันอันตรายจากรังสี 



  ตารางแสดงหัวข้อ/ข้อมูล และเลขหน้าที่หัวข้อ/ข้อมูลนั้น ๆ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

  สารบัญหัวข้อ 
  สารบัญรูปภาพ 
  สารบัญตาราง 

1. สารบัญ 



 แสดงหลักการ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของแผนป้องกัน
อันตรายจากรังสี 

  เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนป้องกันอันตราย
จากรังสี 

  ก าหนดขอบเขตและความครอบคลุมของแผนฯ 
  ระบุวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ของแผน 

2. บทน า 



พลังงานนิวเคลียร์และรังสี สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย และจัดเป็น
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการทางวิศวกรรมเพื่อตรวจสอบชิ้นงานต่าง 
ๆ อย่างไรก็ดี การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีจะต้องกระท าด้วยความ
ระมัดระวัง ต้องมีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด และต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันการเกิด
อันตรายจากรังสี ซึ่งเป็นข้อบังคับและเงื่อนไขทางกฎหมายประการหนึ่งของการมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากเครื่องก าเนิดรังสี ทั้งนี้ บริษัท เยี่ยมยอด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 
จ ากัด ให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยทางรังสีโดยยึดเป็นหัวใจหลักในงานบริการแก่ลูกค้า 
ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท และประชาชนทั่วไป ดังนั้น จึงได้มีการจัดท าคู่มือการป้องกันอันตราย
จากรังสีฉบับนี้ขึ้นมา 
 คู่มือการป้องกันอันตรายจากรังสีฉบับนี้ บริษัท เยี่ยมยอด เอ็นจิ เนียริ่ง เซอร์วิส 
จ ากัด ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันอันตรายจากรังสีอันอาจจะเกิดขึ้นจากการ
ใช้งานอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ ที่บริษัทได้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เพื่อให้บริการแก่
ลูกค้าส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ของบริษัทฯ 
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้หรือน าอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีของบริษัทฯ ไปใช้ จะต้องปฏิบัติตามคู่มือนี้
อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยทางรังสีของผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป 

 

ตัวอย่างบทน า 



แผนป้องกันอันตรายจากรังสีฉบับนี้ จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 
 1. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเงื่อนไขของการรับ
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ที่ออกให้โดย
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 2. เพื่อความปลอดภัยทางรังสีแก่ผู้ใช้ ลูกค้าและ
ผู้รับบริการของบริษัท และประชาชนทั่วไป 
 3. เพื่อรักษาคุณภาพและความเชื่อมั่นในการให้บริการของ
บริษัท 

ตัวอย่างบทน า (ต่อ) 



ประกอบด้วย 
(1) ชื่อหน่วยงาน ที่ท าการและท่ีติดต้ัง (จัดเก็บหรือใช้ประโยชน)์ และ
ลักษณะกิจการ 
(2) หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ ของผู้รับ
ใบอนุญาตฯ หรือผู้ติดต่อประสานงาน 
(3) แผนที่ พิกัดที่ตั้ง แสดงถึงที่ต้ังของหน่วยงาน สถานที่ใกล้เคียงหรือ
จุดสังเกต และเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปยังหน่วยงาน 
(4) แผนผังภายในสถานประกอบการ  
(5) แผนผังอาคาร ที่ติดตั้งหรือใช้ประโยชน์เครื่องก าเนิดรังสี 
(6) แผนผังห้องที่ติดตั้งหรือใช้ประโยชน์เคร่ืองก าเนิดรังสี และพื้นที่
โดยรอบ 

 

3. ข้อมูลสถานประกอบการ 



ตัวอย่างข้อมูลสถานประกอบการ 

แผนที่ พิกัดที่ตั้ง  

แผนผังภายในโรงพยาบาล  



ตัวอย่างข้อมูลสถานประกอบการ 

แผนผังอาคาร  แผนผังห้องที่ติดต้ังและพ้ืนที่โดยรอบ  



 ประกอบด้วย 
 (1) บัญชีรายการเครื่องก าเนิดรังสี 
 (2) ภาพถ่ายเครื่องก าเนิดรังสี 
 (3) แบบบันทึกการน าเครื่องก าเนิดรังสีไปใช้งานนอก
สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฯ 
 (4) แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องก าเนิด
รังสี ทั้งในส่วนที่ด าเนินการด้วยตนเอง และโดนหน่วยงานที่
ให้บริการตรวจสอบ 

4. ข้อมูลรายละเอยีดของเคร่ืองก าเนิดรังสี 



ตัวอย่างบัญชีรายการเครื่องก าเนิดรังสี 



  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของสถาน
ประกอบการ ในด้านที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการป้องกัน
อันตรายจากรังสี 

 (1) ผู้ขออนุญาตฯ ผู้รับใบอนุญาตฯ ผู้มีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคล 
 (2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี
 (3) แผนภูมิการบังคับบัญชา การบริหารจัดการทางรังสี 
 (4) การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบในการป้องกัน
อันตรายจากรังส ี
 (5) ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 

5. ข้อมูลบุคลากรและการบริหารจัดการทางรังส ี



ตัวอย่างข้อมูลบุคลากรและการบริหารจัดการทางรังสี 



ตัวอย่างข้อมูลบุคลากรและการบริหารจัดการทางรังส(ีต่อ) 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ ต าแหน่ง หน้าที ่
หมายเลข
โทรศัพท ์

1 นายกอ ว่องไวกิจการ ผู้จัดการบริษัท ผู้รับใบอนุญาตฯ 1111 
2 นายช่อ เก่งกาจบริหาร หัวหน้างานบริการรังสี ควบคุมงานให้บริการด้านรังสีให้ได้

ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ก าหนด 
1112 

3 นายขอ คล่องแคล่วบริการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ก ากับ/ควบคุมการใช้งานเครื่อง
ก าเนิดรังสีให้เกิดความปลอดภัยแก่
ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ลูกค้า และ
ประชาชนทั่วไป 

1113 

4 นายมี มากล้น เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ ให้บริการถ่ายภาพด้วยรังสี ภายใต้
การก ากับ/ควบคุมของหัวหน้างาน
และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

1114 
5 นายน้อย ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ 
6 นายมาก ชอบช่วย เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ 
7 นายบุญช่วย ล้นเหลือ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เอกซเรย์ บ ารุง/ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์

ทางรังสี 



ประกอบด้วย 
 (1) ก าหนดพื้นที่  
 (2) มาตรการเฝ้าระวังรังสี  
 (3) กฎระเบียบการปฏิบัติงานทางรังส ี
 (4) เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 (5) วิธีการเฝ้าระวัง/การตรวจสอบความปลอดภัยทางรังส ี
 (6) การบันทึกและการรายงานข้อมูลการได้รับปริมาณรังสี
ประจ าตัวบุคคล 
 (7) การควบคุมบัญชีการซื้อขาย การใช้งาน (แล้วแต่กรณ)ี การ
เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ และการเคลื่อนย้าย 
 (8) แผนการตรวจสอบคุณภาพและบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดรังสี 

6. มาตรการป้องกันอันตรายจากรังส ี



ประกอบด้วย 
 (1) ก าหนดพื้นที่  
      – พื้นทีค่วบคุม  
      – พื้นที่ตรวจตรา  
      – มาตรการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที ่
 (2) มาตรการเฝ้าระวังรังสี  
              – การเฝ้าระวังรังสีประจ าพื้นที่ เช่น แผนและขั้นตอนการส ารวจ
รังสี การเปรอะเปื้อนทางรังสี (ถ้ามี)  
              – การเฝ้าระวังปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล การวัด การบันทึก
และรายงานผล ขีดจ ากัดปริมาณรังสี และระเบียบปฏิบัติกรณีไดร้ับปริมาณ
รังสีสูง 
     – การจัดหาและบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  

6. มาตรการป้องกันอันตรายจากรังส ี(ต่อ) 



 (3) กฎระเบียบการปฏิบัติงานทางรังสี เช่น การแต่งกาย การ
ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงานกับต้นก าเนิดรังสี  
 (4) เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายจากรังสี 
ข้อมูลรายละเอียดของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันอันตราย
จากรังสี วิธีการใช้งานและการบ ารุงรักษา โดยระบุชนิด/ประเภทการใช้
งาน ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขก ากับ วันที่สอบเทียบ และวันก าหนดส่งสอบ
เทียบ และชื่อผู้รับผิดชอบดูแล 

6. มาตรการป้องกันอันตรายจากรังส ี(ต่อ) 



 (5) วิธีการเฝ้าระวัง/การตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี 
บริเวณติดตั้ง เก็บรักษา หรือใช้ประโยชน์เครื่องก าเนิดรังสี ซึ่งระบุ
วิธีการส ารวจ/ตรวจตราทางรังสี ความถี่ การบันทึกผล การรายงานผล 
ผู้รับผิดชอบ  
 (6) การบันทึกและการรายงานข้อมูลการได้รับปริมาณรังสี
ประจ าตัวบุคคล แยกเป็นรายบุคคล เป็นรายปี และย้อนหลังไปอย่าง
น้อย 5 ปีรวมทั้งแสดงรายละเอียดแนวปฏิบัติในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานทาง
รังสีได้รับปริมาณรังสีสูงกว่าค่าปริมาณรังสีปกติ  
ค่าปริมาณรังสีเฝ้าระวัง หรือขีดจ ากัดปริมาณรังสี 
 

6. มาตรการป้องกันอันตรายจากรังส ี(ต่อ) 



 (7) การควบคุมบัญชีการซื้อขาย การใช้งาน (แล้วแต่กรณี) 
          การเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบตามที่กฎกระทรวงฯ ก าหนด และ
การเคลื่อนย้ายเครื่องก าเนิดรังสี 
 

 (8) แผนการตรวจสอบคุณภาพและบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิด
รังสี ระบุความถี่ของการตรวจสอบคุณภาพและการบ ารุงรักษา 

6. มาตรการป้องกันอันตรายจากรังส ี(ต่อ) 



1. หัวข้อฝึกอบรม ต้องสอดคล้องกับชนิดและประเภทของ
เครื่องก าเนิดรังสี โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้  
- แหล่งก าเนิดรังสี  
- เครื่องมือวัดรังสี  
- วิธีการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี  
- วิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี  
- วิธีการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี  
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรังสี  

7. การฝึกอบรมบุคลากร 



2. ระดับความเข้มข้นและความถี่ในการฝึกอบรม 
- ก าหนดโดยสอดคล้องกับประเภทและลักษณะการใช้ประโยชน์ของ
เครื่องก าเนิดรังสี 
3. บันทึกประวัติการฝึกอบรม รายละเอียดเช่น 
- รายชื่อผู้ปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกอบรม  
- วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม  
- ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่เป็นผู้รับผิดชอบ

หรือเป็นวิทยากรผู้ท าการอบรมไว ้ 
* พร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
 

7. การฝึกอบรมบุคลากร (ต่อ) 



  ระบุแผนการและวิธีการท่ีจะน ามาใช้เมื่อเครื่องก าเนิดรังสีหมดอายุ
การใช้งาน หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป 

  เครื่องก าเนิดรังสีท่ีไม่ก่อให้เกิดผลิตผลจากการกระตุ้นของล ารังสี 
(Activation products)       

– จัดการในลักษณะของขยะอิเลคทรอนิกส์ 
  เครื่องก าเนิดรังสีท่ีไม่ก่อให้เกิดผลิตผลจากการกระตุ้นของล ารังส ี

เป็นไอโซโทปรังส ี    
 – ก าหนดแผนการหรือแนวทางการจัดการเครื่องก าเนิดรังสีที่

ปนเป้ือนด้วยไอโซโทปรังสีตามหลักเกณฑ์  ข้อก าหนด และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากกัมมันตรังสี 

8. แผนการและแนวทางเมื่อเลิกใช้ประโยชน์ 



  ตาราง แบบบันทึกที่ใช้ในแผนฯ 
  รายการเอกสารที่ใช้ประกอบ/อ้างอิงในการจัดท าแผนฯ 

9. ภาคผนวกและเอกสารอ้างอิง 



(1) พระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
(2) พระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 
(3) กฎกระทรวงความปลอดภยัทางรังสี พ.ศ. 2561 

ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง 



ขอบคุณค่ะ 


