


2563 เป็นองค์กรน ำที่มีควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแล
และกำรพัฒนำเครือขำ่ยด้ำนนิวเคลียรแ์ละรังสี

ในกลุ่มประเทศอำเซียน เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย
แก่ประชำชนและสิ่งแวดล้อม

2564 เป็นองค์กร Smart ด้านการก ากับดูแลการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของ

ประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ



ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

กำรแบ่งหน้ำที่ภำยในกอง

1. ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป
2. กลุ่มเฝ้ำตรวจกัมมันตภำพรังสี
3. กลุ่มมำตรฐำนกำรวัดทำงนิวเคลียร์และรังสี
4. กลุ่มพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัย
5. กลุ่มชีววิทยำรังสี
6. กลุ่มพัฒนำด้ำนควำมมั่นคงและกำรพทิักษ์ควำมปลอดภัย



ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

วิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2563

พัฒนำคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทดสอบและสอบเทียบทำงนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ตำมมำตรฐำนสำกล
รองรับภำรกิจ ปส. เพื่อควำมปลอดภัย ของประชำชนและสิ่งแวดล้อม

ระบบเฝ้ำตรวจฯ เครื่องวัดเคลื่อนที่

ประชุม APMP ผปง. & ประชำชน

สิ่งแวดล้อม

SSDL-OAP NFL-OAP



ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

กลุ่มเฝ้ำตรวจกัมมันตภำพรังสี

(1) ติดตำมตรวจวัดและเฝ้ำระวังกัมมันตภำพรังสีในสิ่งแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัยของประชำชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสภำวะปกติ
และภำวะฉุกเฉินทำงรังสี

(2) ประเมินกำรได้รับรังสีและผลกระทบทำงรังสีที่มีต่อประชำชนอนัเนือ่งมำจำกกัมมันตภำพรังสีในสิ่งแวดล้อม และกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงรังสีของสถำนปฏิบัติงำนทำงรังสีทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ

(3) จัดท ำเกณฑ์ก ำหนดและค่ำพ้ืนฐำนของกัมมันตภำพรังสีในสิ่งแวดล้อม
(4) จัดตั้งและปฏิบัติงำนในเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังทำงรังสี ห้องปฏิบัติกำรเคลื่อนที่ 

และศูนย์ข้อมูล



ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

กลุ่มมำตรฐำนกำรวัดทำงนิวเคลียร์และรังสี

(1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับมำตรฐำนและระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบทำงรังสี กัมมันตภำพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ของ 
ประเทศ ให้เป็นตำมมำตรฐำนสำกล

(2) พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรวัดรังสี กัมมันตภำพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ ให้มีมำตรฐำนทัดเทียมกับนำนำประเทศ รวมถึงจัดท ำ
แผนแม่บทมำตรวิทยำทำงรังสีก่อไอออนของประเทศ 

(3) ถ่ำยทอดค่ำมำตรฐำนและสอบย้อนกลับไปยังหน่วยวัดสำกลทำงรังสี กัมมันตภำพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ ให้กับหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอกประเทศ 

(4) บ ำรุงรักษำและพัฒนำฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำน กำรสอบเทียบและรับรองทำงรังสี กัมมันตภำพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์
ของประเทศ



ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

กลุ่มพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัย

(1) วิจัยและพัฒนำงำนด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีตำมภำรกิจของส ำนักงำน และ
สอดคล้องกับนโยบำยระดับประเทศและนำนำชำติ ทั้งในด้ำนวิทยำศำสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

(2) พัฒนำมำตรฐำนและบริหำรจัดกำรควำมรู้จำกกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือให้กำรสนับสนุนเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลฯ
(3) ผลักดันงำนวิจัยและพัฒนำที่มีศักยภำพ เพื่อต่อยอดสู่กำรก ำกับดูแลฯ อย่ำงเป็นรูปธรรม
(4) กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งและควำมร่วมมืออย่ำงย่ังยืนของเครือข่ำยวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ 
(5) ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกรณีของสนธิสัญญำว่ำด้วยกำรห้ำมทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ รวมทั้งพันธกรณี

และข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

กลุ่มชีววิทยำรังสี

(1) ตรวจวัดและประเมินค่ำปริมำณรังสีจำกภำยในร่ำงกำยของ ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีในสถำนปฏิบัติกำรที่ขออนุญำตมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี และสถำนปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันหรือทวนสอบผลให้กับหน่วยงำน
ออกใบอนุญำต รวมทั้งประชำชนที่มีโอกำสได้รับสำรรังสีเข้ำสู่ร่ำงกำย ทั้งจำกสภำวะปกติ และอุบัติเหตุฉุกเฉนิทำงรังสี

(2) จัดท ำระบบฐำนข้อมูลประวัติกำรได้รับรังสีภำยในร่ำงกำยของผู้ปฎิบัติงำนทำงรังสี
(3) เสนอแนะให้ค ำปรึกษำด้ำนเทคนิค วำงแผนโปรแกรมกำรตรวจวัดและ ประเมินค่ำปริมำณรังสีจำกภำยในร่ำงกำย ให้กับผู้ขอ

อนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี และสถำนปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์
(4) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ Biological Dosimetry



ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

กลุ่มพัฒนำด้ำนควำมม่ันคงและกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัย

(1) ด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลควำมมั่นคงและกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ตำมภำรกิจ
(2) ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรตรวจวิเครำะห์วัสดุนิวเคลียร์ รวมทั้งวัสดุกัมมันตรังสี เพื่อสนับสนุนกำรป้องกันอันตรำย

และกำรก ำกับดูแลควำมมั่นคงและปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ 
(3) ให้กำรสนับสนุนเชิงเทคนิคเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลควำมมั่นคงและกำรวิจัยและพัฒนำในด้ำนพิทักษ์ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์
(4) พัฒนำมำตรฐำนส ำหรับกำรก ำกับดูแลควำมมั่นคงและกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์
(5) ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี เพื่อสนับสนุนงำนนิติวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์



ผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผำ่นมำ
• ผลกำรศึกษำวิจัยด้ำนกำรวัดและวิเครำะห์ทำงนิวเคลียร์และรังสีมี

กำรเผยแพร่ในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ
• สำมำรถยกระดับห้องปฏิบัติกำร ฯ ให้เป็นที่ยอมรับ
• กำรทดสอบ/สอบเทียบทำงรังสี และกำรทดสอบควำมช ำนำญฯ มี

ควำมสอดคล้องตำม มอก.17025-2561 
• พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวัด/วิเครำะห์ทำงรังสีใน

ประเทศ สู่ระดับภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก และ IAEA

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ



ภำรกิจพื้นฐำนของ กพม. ในปีที่ผ่ำนมำ
“งำนสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี”

กำรตรวจวัดกัมมันตภำพรังสี
ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

กำรประเมินค่ำปริมำณรังสี
จำกภำยในร่ำงกำย

กำรสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี

เก็บตัวอย่ำงน้ ำ ดิน เนื้อสัตว์ ผัก 
ผลไม้ ข้ำว ฯลฯ จำกพื้นที่ต่ำงๆ      
ทั่วประเทศ ผลกำรตรวจวัด
กัมมันตภำพรังสีมีควำมปลอดภัย

วิเครำะห์และประเมนิค่ำรังสีใน
ร่ำงกำย
ของผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีในสถำน
ปฏิบัติกำรที่ขออนุญำตใช้รังสี

กำรรักษำมำตรฐำนกำรวัดทำง
นิวเคลียร์และรังส ีและถ่ำยทอดค่ำ
มำตรฐำนให้กับผู้ขอรับบริกำรในภำค
รำชกำรและเอกชน โดย
ห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบเครื่องวัด
รังสีตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025

จ ำนวน  1,567 ตัวอย่ำง จ ำนวน  360 รำยกำร จ ำนวน  805 เครื่อง

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ



กำรวิจัยและพัฒนำ
ลักษณะกำรด ำเนินงำน

“วิจัย พัฒนำ และคิดค้นนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย”

พัฒนำเคร่ืองมือวัดรังสีและระบบสนับสนนุกำรตรวจวัดระดับรังสใีนสิ่งแวดลอ้มแบบออนไลน ์

พัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรนิเวศวิทยำรังสี
วิจัยเพ่ือรองรับกำรใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใหม่ๆ
บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนวิจัยและมหำวิทยำลยั ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่สังกัดภำยใต้                                 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ

ประชำชนและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจำก
ผลกระทบทำงรังสี 
เพ่ิมศักยภำพในกำรเฝ้ำระวังและป้องกัน
ผลกระทบทำงรังสีต่อสิง่แวดล้อม ระดับพื้นที่   
ในภำคต่ำง ๆ 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

ผลงำนเผยแพร่ในกำรประชุมวิชำกำรและ
วำรสำรทั้งในและต่ำงประเทศ มำกกว่ำ 15
รำยกำร



งำนบูรณำกำรภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

TC- & CRP (IAEA)
INSC, EC-ASEANTOM

CTBTO,  APMP

MoU, ข้อตกลงควำมร่วมมือ
มก. มม. มพ. มศก. มทร. มภ. มข. มทษ. 

ม.อบ. ด้ำนสถำนีฯ และ BIODOSE
สทอภ. อต. กปม. กทช. ด้ำนแลกข้อมูล

มว. ด้ำนหน่วยวัดแห่งชำติ

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ



ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ



ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ


