
 

(ร่าง) 
ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

เรื่อง  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 
 

อาศัยอ านาจตามความข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี  พ.ศ. ....  ก าหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแต่ละระดับ และแต่ละ
ประเภท แล้วแต่กรณี จะต้องมีหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอกับศักยภาพขั้นมาตรฐานในการรับผิดชอบดูแล
ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทุกระดับต้องมหีน้าที่ดังต่อไปนี้ ในการบริหารจัดการ 

และควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี 
(๑)  การบริหารจัดการกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี ภายใน

สถานประกอบการ สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๒) การปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะต่าง ๆ ที่ระบุในใบอนุญาต 
(๓) ตรวจสอบใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสีตามที่ได้รับอนุญาต ไม่ให้ขาด

อายุ 
(๔) ทบทวนหรือจัดท าค าขออนุญาตเมื่อมีการขออนุญาตใหม่หรือเม่ือต้องมีการปรับปรุง 
(๕) บริหารจัดการ การใช้ การบ ารุงรักษา การปรับเทียบมาตรฐาน และเก็บบันทึกหลักฐาน 

เครื่องบันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล เครื่องส ารวจรังสี และเครื่องมืออุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อันตรายจากรังสี 

(๖) จัดการทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสีให้เป็นปัจจุบัน 
(๗) การสั่งซื้อวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสีต้องไม่เกินก าหนดที่ได้รับอนุญาต 
(๘) จัดเก็บหลักฐานและเอกสารส าคัญของวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี 
(๙) ทบทวนแนวปฏิบัติการป้องกันอันตรายจากรังสีของสถานประกอบการเป็นประจ าทุกปี 
(๑๐) จัดการเอกสารวิธีการเพื่อให้ปฏิบัติได้ตามกฎหมาย จัดท าบันทึกท่ีก าหนดเป็นเอกสารและ

จัดเก็บอย่างเหมาะสมตามระเบียบตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
(๑๑) จัดท ารายงานตามที่กฎหมายก าหนด 
(๑๒) ตรวจสอบว่าผู้ใช้รังสีและเครื่องก าเนิดรังสี ปฏิบัติตามวิธีการซึ่งป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงาน

ได้รับรังสีเกินที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายและเป็นไปตามหลัก ALARA 
(๑๓) ส ารวจรังสีเพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินการของผู้ได้รับอนุญาตอุปกรณ์และสถานที่ที่เกี่ยวข้อง

เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
(๑๔) จัดการสถานที่จัดเก็บ และสถานที่ปฏิบัติการ  
(๑๕) ให้ค าแนะน าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางขึ้นไป ต้องมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ เพ่ิมเติมจากวรรคหนึ่ง 
(๑) ให้ค าแนะน าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้สารกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี 
(๒) ค้นหาจุดบกพร่องในแผนด าเนินการด้านความปลอดภัยทางรังสีขององค์กร 
(๓) แนะน ามาตรการการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องในแผน

ด าเนินการ 



 

(๔) สอบสวนเหตุผิดปกติการได้รับรังสีสูงการเปรอะเปื้อนทางรังสีและการสูญหายของวัสดุ
กัมมันตรังสี 

(๕) จัดท ารายงานการสอบสวนเพื่อเสนอต่อส านักงานฯ 
 

ข้อ ๒ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทุกระดับ ต้องมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ในการการป้องกัน
อันตรายจากรังสี 

(๑) ควบคุมการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป 
(๒) ควบคุมการได้รับรังสีให้มีประสิทธิภาพตามกฎหมายก าหนดและตามหลัก ALARA 
(๓) จัดหาเครื่องบันทึกปริมาณรังสีให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
(๔) เฝ้าตรวจการได้รับรังสีจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและตรวจสอบเมื่อผลการบันทึก

รังสีแสดงว่าการได้รับรังสีนั้นสูงเกินกว่าที่ควร 
(๕) การฝึกอบรมด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ 
(๖) ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี 
(๗) ท าแผนการป้องกันอันตรายจากรังสี 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางขึ้นไป ต้องมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ เพ่ิมเติมจากวรรคหนึ่ง 
(๑) ประเมินอันตรายจากรังสี 
(๒) จัดให้มีการด าเนินการเพ่ือแก้ไขสาเหตุแห่งการได้รับรังสีสูงนั้นและจัดท ารายงานเสนอต่อ

ส านักงาน 
(๓) ให้ค าแนะน าต่อหน่วยงานที่มีผู้ปฏิบัติงานสตรีที่มีครรภ์ให้สามารถปฏิบัติงานทางรังสีได้โดยได้รับ

รังสีไม่เกินค่าที่กฎหมายก าหนดหรือปรับเปลี่ยนงานถ้าจ าเป็น 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี ต้องมีหน้าที่

ดังต่อไปนี้ เพ่ิมเติมจากวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
(๑) จัดให้มีการเฝ้าตรวจการได้รับสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ภายในร่างกายตามข้อก าหนดกฎหมาย 
(๒) จัดให้มีการส ารวจการเปรอะเปื้อนทางรังสีของเครื่องมือ ผู้ปฏิบัติงานหรือในบริเวณที่เก็บ

รักษาวัสดุกัมมันตรังสีหรือทดสอบการรั่วไหลภายในห้องปฏิบัติการ 
 

ข้อ ๓ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี ต้องมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

(๑) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานและด าเนินการตามคู่มือวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ
กัมมันตรังสี (security) 

(๒) บ ารุงรักษาบริเวณที่เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี 
(๓) ต าแหน่งที่มีการใช้รังสี มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น การติดป้ายรังสี การจัด

พ้ืนที่ การรักษาความมั่นคง และการก าบังรังสี 
 

ข้อ ๔ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี ต้องมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้ ในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและการวางแผน 

(๑) การวางแผนการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 
(๒) การปฏิบัติการควบคุมการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 
(๓) จัดเตรียมเอกสารเพื่อส าแดงต่อการรับ การส่ง และเอกสารอื่นที่กฎหมายก าหนด 
(๔) จัดหีบห่อและบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีมอบผู้รับขนส่งตามประเภทที่กฎหมายก าหนด 

 



 

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทุกระดับ ต้องมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ในการเตรียมความ
พร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสีหรือเหตุผิดปกติ 

(๑) จัดท าคู่มือปฏิบัติการเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีหรือเหตุผิดปกติ 
(๒) เฉพาะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี 

จัดตั้งคณะท างานระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีและด าเนินการฝึกซ้อม 
 

ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทุกระดับ ต้องมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ในการจัดการกาก
กัมมันตรังสีและการเลิกด าเนินการ 

(๑) แจ้งเลิกด าเนินการต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสี หรือเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่ใช้แล้ว ให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงก าหนด 
(๓) เฉพาะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี 

จัดการช าระล้างความเปรอะเปื้อนทางรังสีในบริเวณที่เคยได้รับอนุญาตหากไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตหรือยกเลิก
การใช้ 
 
 

 
 ประกาศ ณ วันที่                       พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

 เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
 
 
 
 
 

  จัดท าและเผยแพร่โดย 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

โทร ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๖๒ ๐๑๑๐ 
Facebook : Atoms4Peace 

19 ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

 


