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ศูนย์บริการร่วม  
(One Stop Service) 

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
กรุงเทพฯ ในวัน เวลาราชการ

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค 
ได้แก่ เชียงใหม่  
 ขอนแก่น 
 ระยอง 
 สงขลา

ทางไปรษณีย์ 
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ปรมาณูเพื่อสันติ 
(ค�าขอรบัใบอนญุาตฯ)  
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ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 
10900

แจ้งเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี 

ตลอด 24 ชั่วโมง 
08 9200 6243

www.oap.go.th Atoms4Peace OAP Mobile 
เรียนรู้เรื่องนิวเคลียร์

และรังสี

ส�ำนักงำน

ปรมำณูเพื่อสันติ
OFFICE OF ATOMS FOR PEACE
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“ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค” 
มี 4 ภาค ได้แก่

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคเหนือ) 
ที่ตั้ง :  อาคารอ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50110 
โทรศัพท์ 0 5321 1434 โทรสาร 0 5321 1435
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ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ที่ตั้ง : ห้อง NESP-209 ชั้น 2 อาคารอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง  
อ. เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 

โทรศัพท์ 0 4304 7400 ต่อ 106 
โทรสาร 0 4304 7401

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค 
(ภาคตะวันออก)
ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 (มุกหลัง)  

ถ.สุขมุวิท ต.เนนิพระ อ.เมอืง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3869 4168  

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคใต้)
ที่ตั้ง : ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 9 (LRC อาคาร 2)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

โทรศัพท์ 0 7428 2931  
โทรสาร 0 7428 2930

สายด่วน

ในเวลาราชการ

1



วสัิยทศัน์ส�านกังานปรมาณูเพือ่สันติ พ.ศ. 2564 - 2568

ก�ำเนิด ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

	 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	 พ.ศ.	 2504	
มาตรา	19	ให้มีส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	(ชื่อเดิม)

	 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ปส.)  
ในปี	 พ.ศ.	 2545	 มีภารกิจในการก�ากับดูแลความปลอดภัย 
การใช้ประโยชน์จากพลงังานนวิเคลยีร์	 โดยการออกใบอนญุาตผลติ	
ครอบครอง	 ใช้	 น�าเข้า-ส่งออก	 วัสดุกัมมันตรังสี	 วัสดุนิวเคลียร์	 
เคร่ืองก�าเนดิรงัส	ีการตัง้สถานประกอบการทางนวิเคลยีร์	การควบคมุ 
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์	และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	รวมถึงการจัดการ 
กากกัมมันตรังสีให้เป็นไปอย่างปลอดภัยตามพระราชบัญญัติ
พลงังานนวิเคลียร์เพือ่สนัต	ิพ.ศ.	2559	และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ	นอกจากน้ี	 
ปส.	 ยังมีการจัดตั้งเครือข่ายงานเตือนภัยทางรังสีขึ้น	 โดยการติดตั้ง
ชุดเคร่ืองวัดรังสีแกมมาในอากาศและในน�้า	 เพ่ือตรวจวัดรังสี	 และ
เฝ้าระวังภัยทางรังสีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

 เทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้เข้ามามีบทบาทในงานด้านต่างๆ	
หลายแขนง	 เช่น	 ด้ำนกำรแพทย์ ใช้ในการปลอดเชื้อผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์	 ตรวจการท�างานของอวัยวะในร่างกาย	 รวมถึงใช้ใน
การตรวจวินิจฉัย	 ตลอดจนบ�าบัดรักษาโรค	ด้ำนกำรเกษตร	 ใช้ใน
การปรับปรุงพันธุ์พืช	ก�าจัดแมลงศัตรูพืช	ก�าจัดเชื้อโรคในผลิตภัณฑ์	
รวมถึงการถนอมอาหาร	ด้ำนอุตสำหกรรม	 ใช้ในกระบวนการผลิต	
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า	หรือในอุตสาหกรรมอัญมณีก็สามารถ
ใช้รังสีเปล่ียนสีของอัญมณีให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้	 ด้ำน 
กำรศึกษำ	ใช้ในการศึกษาทางธรณีวิทยา	ใช้ในการส�ารวจทรัพยากร
ด้านโบราณคดี	หาอายุของโบราณสถาน	โบราณวัตถุ	

	 การก�ากบัดูแลความปลอดภยัจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
เป็นภารกิจหลักของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติท่ีมุ ่งก�ากับดูแล 
ความปลอดภยัดังกล่าวมากว่า	58	ปี	ตัง้แต่ออกใบอนุญาตฯ	ควบคมุ
ดูแลตรวจสอบการใช้จนกระทั่งที่เลิกใช้	 ให้เป็นไปอย่างปลอดภัย 
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลและข้อก�าหนด 
ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	 (International	 
Atomic	Energy	Agency	:	IAEA)

เป็นองค์กร Smart 
ด้ำนกำรก�ำกับดแูล

กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์
ในระดบัสำกล 

เพือ่ควำมปลอดภยัของ
ประชำชนและส่ิงแวดล้อม

ทุกวันน้ีเทคโนโลยีนิวเคลียร์อยู ่รอบตัวเรำ  
และขยบัเข้ำมำใกล้กับชวีติมำกข้ึนทุกที บำงครัง้ 
อยู ่ใกล้จนไม่รู ้ตัวว่ำก�ำลังใช้ประโยชน์จำก
พลังงำนนิวเคลียร์อยู่ และเพื่อควำมปลอดภัย
ของประชำชนและสิ่งแวดล้อม 

“เรำจึงมุ่งม่ันก�ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์จำก
พลงังำนนิวเคลียร์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
และคุม้ครองให้ประชำชนไม่อยูบ่นควำมเสีย่งท่ีจะ
ได้รับรังสีนอกเหนือจำกที่ได้รับตำมธรรมชำติ”

 ปส. ขับเคล่ือนองค์กรภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำต ิ20 ปี และนโยบำย Thailand 4.0 โดยน�ำเทคโนโลยี
ดิจิ ทัลและนวัตกรรมมำพัฒนำงำนก�ำกับดูแล 
ควำมปลอดภัย ตอบสนองควำมคำดหวังของผู้รับ
บรกิำรอย่ำงมปีระสิทธภิำพ  พร้อมก้ำวสู่วสัิยทศัน์ใหม่

ปส. เป็นหน่วยงำนบังคับใช้พระรำชบัญญัติพลังงำน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ซ่ึงเป็นกฎหมำยในกำรก�ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์
จำกพลังงำนนิวเคลียร์ เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย 
(Safety) ควำมมั่นคงปลอดภัย (Security) และ 
กำรพิทักษ์ควำมปลอดภัย (Safeguards) ต่อประชำชน
และส่ิงแวดล้อม อีกท้ังกฎหมำยฉบับนี้ยังส่งผลให ้
ไทยเข้ำเป็นภำคพีนัธกรณรีะหว่ำงประเทศด้ำนนิวเคลียร์ 
ท่ีส�ำคญัหลำยพันธกรณ ี อำทิ  สนธสัิญญำห้ำมทดลอง 
อำวธุนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ซึง่แสดงให้เห็นบทบำทน�ำ
ของไทยด้ำนกำรลดและไม่แพร่ขยำยอำวุธนิวเคลียร์ 
ท้ังในภมิูภำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้และประชำคมโลก


