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กองตรวจสอบทางนิวเคลียรและรังส ี
 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
 

แนวปฏิบัติงาน เรื่อง 
การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีดวยตนเอง (Self-assessment) 

สําหรับงานวัสดุกัมมันตรังสีทางอตุสาหกรรม ประเภทจดแจง หรอื ประเภท 5 
 [ตรวจตามคาบเวลา (Routine/Periodical Inspection)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
นายพีระศักดิ์ สุนทรนนท 
นายฉัฐศักย ย่ิงธนทัต 

ทบทวนโดย นายภานุพงศ พินกฤษ  (หกตอ.) 
อนุมัติโดย นายพิสิฏฐ สุนทราภัย (ผกตส.) 
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คํานํา 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอ โควิด-19 ไดสงผลกระทบตอประชาชนท่ัว

ประเทศ และเพ่ือปองกันการแพรระบาดนี้ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติการ

ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีดวยตนเองฯ เพ่ือใหหนวยงานผูมีไวในครอบครองหรือใชวัสดุ

กัมมันตรังสี ดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีและประเมินความปลอดภัยทางรังสีดวยตนเอง 

เนื่องจาก พนักงานเจาหนาท่ี จาก ปส. ไมสามารถเขาตรวจสอบฯ ในพ้ืนท่ีได  

ปส. ขอความรวมมือใหหนวยงานฯ ดําเนินการตรวจสอบและรายงานขอมูลท่ีเปนจริง โดย ปส. จะ

วิเคราะหและประเมินผลจากรายงาน และใหขอแนะนําเพ่ือใหม่ันใจวาการนํารังสีมาใชมีความปลอดภัยอยาง

สูงสุด 

 

                                                                                    สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

                                                                                          เมษายน 2564 
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คําแนะนําในการใชแนวปฏิบัติฯ 

ใหผูรับใบอนุญาต เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี หรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายดําเนินการ
ตรวจสอบตามแบบฟอรม โดยกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมฯ และทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  และกรอก
ขอมูลลงในแบบรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีดวยตนเอง พรอมแนบภาพถายเอกสารหลักฐาน
ตามท่ีระบุในตาราง หากมีขอสงสัยสามารถติดตอมาไดท่ี 096-2466260 หรือ inspection_ind@oap.go.th 

ท้ังนี้ เม่ือกรอกขอมูลแลวเสร็จ ใหผูบันทึก/รายงานและเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี หรือผูท่ี

ไดรับมอบหมายจากผูรับใบอนุญาต ลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสี 

แลวสงแบบประเมินตนเองและเอกสารหลักฐานแนบทางไปรษณีย ตามท่ีอยูดังนี้ 

  เรียน ผูอํานวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียรและรังสี 
 กลุมตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียรทางอุตสาหกรรม 
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียรและรังสี  
 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 เลขท่ี 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
 หรือจัดสงในรูปแบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกสมาท่ี inspection_ind@oap.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กองตรวจสอบทางนิวเคลยีรและรงัส ี

รหัสเอกสาร:  
ประกาศใชวันท่ี: ……...(สําหรับ DCC ลงวันท่ี) 

Work Instruction: วิธีปฏิบัติงาน   ฉบับท่ี: หนา: 
เรื่อง: แนวปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยดวยตัวเอง(Self-
assessment) สําหรับงานวัสดุกัมมันตรังสีทางอุตสาหกรรม ประเภทจดแจง หรือ 
ประเภท 5  [ตรวจตามคาบเวลา (Routine/Periodical Inspection)] 

1 4/8 

 

 
ผูจัดทํา 

 
กตอ. 

ผูทบทวน 
 

นายภานุพงศ พินกฤษ 

ผูอนุมัต ิ
 

นายพิสิฏฐ สุนทราภยั 
 

แบบฟอรมตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีดวยตนเอง (Self-assessment) 

สําหรับงานวัสดุกัมมันตรังสีทางอตุสาหกรรม ประเภทจดแจง หรอื ประเภท 5 
[ตรวจตามคาบเวลา (Routine/Periodical Inspection)] 

 

ช่ือสถานประกอบการ : ………………………………………………………………………………............................................. 
สถานท่ีใชงาน/จัดเก็บ : …….…………………………………อาคาร....................................หอง...........ช้ัน................. 
โทรศัพท ……………………………………..…… โทรสาร....................................... E-mail …………………….…………... 
ผูตรวจสอบ : ……………………………………………………………..………….วันท่ีตรวจสอบ : …………………..……………. 

 

รายการตรวจสอบ รายละเอียดและผลการตรวจ หมายเหตุ 

1. ขอมลูใบอนุญาตหรือจดแจงการครอบครองหรือใชวัสดุกัมมันตรังสี 

1.1 ใบอนุญาต / ใบจดแจง จํานวนใบอนุญาต/จดแจง ท่ีมีท้ังหมด ....................... ฉบับ  
 

1. เลขท่ี..................................................... สิ้นอายุวันท่ี ........................... 
จํานวนวัสดุฯ ตามใบอนุญาต/จดแจง ...................................รายการ 
ตรวจพบตรงตามใบอนุญาต/จดแจง  ....................................รายการ 
ตรวจแลวไมตรงตามใบอนุญาต/จดแจง  ....................................รายการ 
     เน่ืองจาก  หาย/ไมพบ .................. รายการ 
ตรวจพิสูจน    ไมปรากฏในใบอนุญาต/จดแจง .................... รายการ 
                  รายละเอียดไมตรงใบอนุญาต/จดแจง ................. รายการ 

2. เลขท่ี..................................................... สิ้นอายุวันท่ี ........................... 
จํานวนวัสดุฯ ตามใบอนุญาต/จดแจง ...................................รายการ 
ตรวจพบตรงตามใบอนุญาต/จดแจง  ....................................รายการ 
ตรวจแลวไมตรงตามใบอนุญาต/จดแจง  ....................................รายการ 
     เน่ืองจาก  หาย/ไมพบ .................. รายการ 
ตรวจพิสูจน    ไมปรากฏในใบอนุญาต/จดแจง .................. รายการ 
                  รายละเอียดไมตรงใบอนุญาต/จดแจง ................. รายการ 

กรณท่ีีมี
ใบอนุญาต/จด
แจงมากกวา 2 
ใบใหเพ่ิมตาม
รูปแบบเดมิ
จนกวาจะครบ
จํานวน
ใบอนุญาต/จด
แจงท่ีมีท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 สถานะการครอบครองหรือใชงาน  ใชงาน ...............รายการ  
        

 จัดเก็บ .................รายการ  
        

 รอจัดการเปนกากฯ ................. รายการ 
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รายการตรวจสอบ รายละเอียดและผลการตรวจ หมายเหตุ 

2. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทางรังสี / เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี 

คุณสมบัติเจาหนาท่ีผูรับผดิชอบทางรังสี
ประจําหนวยงาน 

 เปน RSO จํานวน................................คน ดังน้ี 
 1. ช่ือ-สกุล........................................................................................... 
   ใบอนุญาต เลขท่ี................................. วันสิ้นอาย.ุ............................  
         ระดับ     สูง   กลาง   ตน 
         ประเภท  เครื่องกําเนิด     วัสดุกัมมันตรังสี   
                     เครื่องกําเนิดรังสีและวัสดุกัมมันตรังส ี
2. ช่ือ-สกุล........................................................................................... 
   ใบอนุญาต เลขท่ี................................. วันสิ้นอาย.ุ............................  
         ระดับ     สูง   กลาง   ตน 
         ประเภท  เครื่องกําเนิด     วัสดุกัมมันตรังสี   
                     เครื่องกําเนิดรังสีและวัสดุกัมมันตรังส ี
 

 ไมมีบุคคลากรเปน RSO แตมีผูรับผิดชอบทางรังสี คือ 
      ช่ือ-สกุล........................................................................................... 
      ตําแหนง........................................................................................... 
      ผานการอบรม (ระบุ)........................................................................ 
 ไมมีบุคคลากรเปน RSO  
  
  

- เปน RSO 

หมายถึงสอบ

ข้ึนทะเบียน

กับสํานักงาน

ไดแลว 

- ผูรับผิดชอบ

ทางรังสี

หมายถึง

ผูดูแลวัสดฯุ

ของหนวยงาน 

- แนบรูปถาย

เจาหนาท่ี 

ผูรับผิดชอบ

ทางรังส ี 

 

 

3. เคร่ืองมือ อุปกรณ และเคร่ืองใช   

3.1 เคร่ืองสํารวจรังสี (Survey meter) เครื่องสํารวจรังส ี                      มี       ไมม ี 

การสอบเทียบมาตรฐาน ทุก 1 ป    ใช      ไมใช 
 

 เครื่องสํารวจรังส ีจํานวน.......................เครื่อง 

     1. ยี่หอ ........................................รุน............................................. 

    หมายเลขเครื่อง..............................สอบเทียบลาสุด........................ 

                   ใชงานไดปกต ิ   ชํารุด 
 

     2. ยี่หอ ........................................รุน............................................. 

    หมายเลขเครื่อง..............................สอบเทียบลาสุด........................ 

                   ใชงานไดปกต ิ   ชํารุด 

 

แนบรูปถาย 
(ถามี) 
- รูปถาย 

Survey 
meter  

- เอกสารสอบ
เทียบ
มาตรฐาน 
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3.2 อุปกรณบันทึกรังสีประจําบุคคล 
(OSL) สําหรับผูปฏิบัติงานทางรังสี 

OSL จํานวน ............. ช้ิน    เพียงพอกับผูปฏิบัติงาน    
                                 ไมเพียงพอ 
กําหนดการอานผล   ทุกเดือน    ทุก 3 เดือน  

รายงานผล OSL ลาสุดเมื่อ ........................................................... 
ผูใหบริการของ ...........................................................  

บันทึกประวัติการไดรับปริมาณรังสี (ยอนหลัง 1 ป และ 5 ป) 
 มี      มี (ไมครบ)      ไมมี 

ผลการไดรับปริมาณรังสี: (กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561) 
 อยูในเกณฑตามท่ีกฎหมายกําหนด (ปกติ) 

         เกินกวาเกณฑตามท่ีกฎหมายกําหนด / พบวามีคาข้ึนสูงผิดปกต ิ
 

 

4. สถานท่ีติดต้ังหรือจัดเก็บวัสดุกัมมนัตรังส ี  

4.1 การตรวจสอบและประเมนิความ
ปลอดภัยทางรังสีโดยรอบสถานท่ีติดต้ัง
หรือสถานท่ีจัดเก็บวัสดุกมัมนัตรังสี  

การตรวจวัดรังสี   มี ความถ่ีทุก ............. เดือน   ไมม ี
การตรวจสอบการร่ัว   มี ความถ่ีทุก ............. เดือน   ไมม ี         
การบันทึกผล       มี                                  ไมม ี

ระดับรังสีโดยรอบสถานท่ีติดต้ังหรือสถานท่ีจัดเก็บวัสดุกมัมนัตรังสี 

     BG ................ uSv/h   

     คาท่ีวัดไดสูงสุด .................. uSv/h  

     ตําแหนงท่ีวัดไดสูงสดุ....................................................                    

BG 
(Background) 
หมายถึงรังสี
พ้ืนหลังเฉลี่ยใน
พ้ืนท่ีใกลเคียง 

4.2 ปายเตือนและเคร่ืองหมาย
สัญลักษณทางรังสีบริเวณท่ีติดต้ังใชงาน
หรือบริเวณสถานท่ีเก็บวัสดุกัมมนัตรังสี 

 มี (สมบูรณ)    มี (ชํารุด)    มี (ไมเพียงพอ)    ไมม ี  แนบรูปถาย 
(ถามี) 

 

4.3 ระบบควบคุมการเบิกจายหรือการ
จัดทําทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสี 

 มี       ไมม ี 

การตรวจสอบบัญชี    มี ความถ่ีทุก ............. เดือน   ไมม ี

จัดเก็บขอมลูโดย .................................................................................... 

 

4.4 การปองกันการเขาถึงวัสดุ
กัมมนัตรังสีของบุคคลท่ีไมเกี่ยวของ 

 มีมาตรการหรือการจัดแบงพ้ืนท่ี    ไมม ี  
 

 มี อ่ืนๆ (ระบุ) .....................................................................................         

 



 
กองตรวจสอบทางนิวเคลยีรและรงัส ี

รหัสเอกสาร:  
ประกาศใชวันท่ี: ……...(สําหรับ DCC ลงวันท่ี) 

Work Instruction: วิธีปฏิบัติงาน   ฉบับท่ี: หนา: 
เรื่อง: แนวปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยดวยตัวเอง(Self-
assessment) สําหรับงานวัสดุกัมมันตรังสีทางอุตสาหกรรม ประเภทจดแจง หรือ 
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ผูจัดทํา 

 
กตอ. 

ผูทบทวน 
 

นายภานุพงศ พินกฤษ 

ผูอนุมัต ิ
 

นายพิสิฏฐ สุนทราภยั 
 

รายการตรวจสอบ รายละเอียดและผลการตรวจ หมายเหตุ 

4.5 การปองกันการเคลื่อนยายวัสดุ
กัมมนัตรังสีของบุคคลท่ีไมเกี่ยวของ 

 มีกุญแจล็อค    ไมม ี  
 

 มี อ่ืนๆ (ระบุ) .....................................................................................         

 

4.6 การทบทวนแผนฉุกเฉินทางรังสีและ
มาตรการความปลอดภัยทางรังสี 

 มี       ไมม ี

หากมีทบทวนลาสดุเมื่อ ............................................................................... 

 

4.7 การฝกอบรมทางรังสี   มี (ความถ่ีทุกๆ ............. ป)      ไมม ี 

หากมีเก็บเอกสารโดย .................................................................................. 

 

4.8 การซอมเหตุฉุกเฉินทางรังสี  มี (ความถ่ีทุกๆ ............. ป)      ไมม ี 

หากมีเก็บเอกสารโดย .................................................................................. 

 

 

 ขอรับรองวาผลการตรวจสอบและประเมินตามท่ีไดแจงและรายงานเปนความจริงทุกประการ 
  

     ลงชื่อ ............................................. ผูบันทึก/รายงาน (ลายเซ็น) 
             ( .................................................... )  

                                  วันท่ี ............................................  

               

ลงชื่อ ............................................ ผูตรวจสอบ (ลายเซ็น) 
                                  ( .................................................... ) 
                                  วันท่ี ............................................ 
                             เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี / ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กองตรวจสอบทางนิวเคลยีรและรงัส ี
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ผูจัดทํา 

 
กตอ. 

ผูทบทวน 
 

นายภานุพงศ พินกฤษ 

ผูอนุมัต ิ
 

นายพิสิฏฐ สุนทราภยั 
 

ประเมินผลการตรวจสอบและแนวทางการปรับปรุง/แกไข (เฉพาะเจาหนาท่ี ปส.) 
ผลการตรวจสอบ  
(1) ............................................................................................................................................................ 
(2) ............................................................................................................................................................  
(3) ............................................................................................................................................................ 
(4) ............................................................................................................................................................ 
(5) ............................................................................................................................................................ 
(6) ............................................................................................................................................................ 
(7) ............................................................................................................................................................ 
(8) ............................................................................................................................................................ 
ขอปรับปรุงแกไข 

(1) ............................................................................................................................................................ 

(2) ............................................................................................................................................................  

(3) ............................................................................................................................................................ 

สรุปผลการตรวจสอบ 
          เปนไปตามหลักเกณฑ ขอกําหนด และมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี  
          มีรายการตองปรับปรุง/แกไข/ดําเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 
ผูตรวจสอบ 
 1) ............................................................ ตําแหนง................................................. 
 2) ............................................................ ตําแหนง................................................. 
            3) ............................................................ ตําแหนง................................................. 
            4) ............................................................ ตําแหนง................................................. 
                                        
 


