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กองตรวจสอบทางนิวเคลียรและรังส ี
 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
 

แนวปฏิบัติ เรื่อง 
การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีดวยตนเอง (Self-assessment) 

สําหรับอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมาทางอตุสาหกรรม 
 [ตรวจตามคาบเวลา (Routine/Periodical Inspection)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
นางสาววรัญญา ภิบาลวงษ 
นายรชต สุทธศิร ิ

ทบทวนโดย นายภานุพงศ พินกฤษ  (หกตอ.) 
อนุมัติโดย นายพิสิฏฐ สุนทราภัย (ผกตส.) 
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รหัสเอกสาร:  
ประกาศใชวันท่ี: ……...(สําหรับ DCC ลงวันท่ี) 

Work Instruction: วิธีปฏิบัติงาน   ฉบับท่ี: หนา: 
เรื่อง: แนวปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยดวยตัวเอง
(Self-assessment) สําหรับอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม  
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คํานํา 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอ โควิด-19 ไดสงผลกระทบตอประชาชนท่ัว

ประเทศ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจสอบและประเมินความ

ปลอดภัยทางรังสีดวยตนเองฯ เพ่ือใหหนวยงานผูมีไวในครอบครองหรือใชวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร 

ดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีและประเมินความปลอดภัยทางรังสีดวยตนเอง เนื่องจาก 

พนักงานเจาหนาท่ี จาก ปส. ไมสามารถเขาตรวจสอบฯ ในพ้ืนท่ีได  

ปส. ขอความรวมมือใหหนวยงานฯ ดําเนินการตรวจสอบและรายงานขอมูลท่ีเปนจริง โดย ปส. จะ

วิเคราะหและประเมินผลจากรายงาน และใหขอแนะนําเพ่ือใหม่ันใจวาการนํารังสีมาใชมีความปลอดภัยอยาง

สูงสุด 

 

                                                                                    สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

                                                                                          พฤษภาคม 2564 
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คําแนะนําในการใชแนวปฏิบัติฯ 
ใหผูรับใบอนุญาต เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี หรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายดําเนินการ

ตรวจสอบตามแบบฟอรม โดยกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมฯ และทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  และกรอก
ขอมูลลงในแบบรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีดวยตนเอง (สามารถทําเครื่องหมาย  ได
มากกวา 1 ชอง) พรอมแนบภาพถายเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุในตาราง 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 
 
คําอธิบาย 

• แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีดวยตนเองฉบับนี้ มี 3 สวนหลัก คือ  

 สวนท่ี 1. การตรวจสอบท่ัวไปและสถานท่ีจัดเก็บ/ติดตั้ง/ใชงานอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมา  
 สวนท่ี 2. การขนสงอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมา (สําหรับการนําอุปกรณถายภาพดวยรังสีไปใชงาน
นอกสถานท่ี) 
 สวนท่ี 3. การปฏิบัติงานกับอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมา 
 

• ในการตรวจสอบและประเมินคาระดับรังสีและการเปรอะเปอนสําหรับอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมา

ใหใชเกณฑการประเมินเบื้องตน ดังนี้ 

- ท่ีระยะประชิดคาระดับรังสีตองไมเกิน 2 มิลลิซีเวิรตตอชั่วโมงเม่ือบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีท่ี

ปริมาณกัมมันตภาพสูงสุดของอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมานั้น 

- ขีดจํากัดการเปรอะเปอนพบระดับรังสีมากกวา 4 เบ็กเคอเรลตอตารางเซนติเมตร สําหรับรังสี

แกมมา จะถือวาอุปกรณนั้นมีการเปรอะเปอนทางรังสี 
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แบบฟอรมตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีดวยตนเอง (Self-assessment) 

สําหรับอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมาทางอตุสาหกรรม 
 [ตรวจตามคาบเวลา (Routine/Periodical Inspection)] 

 

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

สวนท่ี 1. การตรวจสอบท่ัวไปและสถานท่ีเก็บอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมา  

รายการตรวจสอบ รายละเอียดและผลการตรวจ หมายเหตุ 

1. ขอมลูใบอนุญาตครอบครองหรือใชวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนวิเคลียร 

1.1 ใบอนุญาต จํานวนใบอนุญาตฯ ท่ีมีท้ังหมด ....................... ฉบับ  
 

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

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

กรณท่ีีมี
ใบอนุญาต
มากกวา 2 ใบให
เพ่ิมตามรูป
แบบเดิมจนกวา
จะครบจํานวน
ใบอนุญาตท่ีมี
ท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 รอการเปลี่ยนถายตนกําเนิดรงัสี .................... รายการ 

 รอจัดการเปนกากกัมมันตรังส ี.................... รายการ 
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รายการตรวจสอบ รายละเอียดและผลการตรวจ หมายเหตุ 

2. เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังส ี(RSO) 
คุณสมบัต ิ  เปน RSO จํานวน ............................. คน ดังน้ี 

 1. ช่ือ-สกุล ........................................................................................... 
   ใบอนุญาต เลขท่ี ................................. วันสิ้นอายุ .............................  
         ระดับ     สูง   กลาง   ตน 
         ประเภท  เครื่องกําเนิด     วัสดุกัมมันตรังสี   
                     เครื่องกําเนิดรังสีและวัสดุกัมมันตรังส ี
2. ช่ือ-สกุล ........................................................................................... 
   ใบอนุญาต เลขท่ี ................................. วันสิ้นอายุ .............................  
         ระดับ     สูง   กลาง   ตน 
         ประเภท  เครื่องกําเนิด     วัสดุกัมมันตรังสี   
                     เครื่องกําเนิดรังสีและวัสดุกัมมันตรังส ี
 

 ไมมีบุคคลากรเปน RSO แตอยูระหวางการสอบข้ึนทะเบียน 
 ไมมีบุคคลากรเปน RSO  
 

- เปน RSO 

หมายถึงไดสอบ

ข้ึนทะเบียนกับ

สํานักงานแลว 

- แนบรูปถาย 

เจาหนาท่ีความ

ปลอดภัยทาง

รังส ี 

 

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 
- เครื่องสํารวจ

รังสีทุกเครื่อง 
- เอกสารการสอบ

เทียบมาตรฐาน
ทุกเครื่อง 
กรณีท่ีมมีากกวา 
2 เครื่องใหเพ่ิม
ตามรูปแบบเดมิ
จนกวาจะครบ
จํานวนท่ีมี 

3.2 มาตรรังสีแบบพกพา (Pocket dose 
meter) ชนิดอานคาไดทันที 

มาตรรังสีแบบพกพา   มี       ไมม ี 

การสอบเทียบมาตรฐาน ทุก 1 ป    ใช      ไมใช 

 มาตรรังสีแบบพกพา  จํานวน....................... เครื่อง 

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

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

                   ใชงานไดปกต ิ   ชํารุด 

แนบรูปถาย 
- มาตรรังสีแบบ

พกพา 
- เอกสารการสอบ

เทียบมาตรฐาน
ทุกเครื่อง 
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     2. ยี่หอ ........................................รุน ............................................. 

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

                   ใชงานไดปกต ิ   ชํารุด 

กรณีท่ีมมีากกวา 
2 เครื่องใหเพ่ิม
ตามรูปแบบเดมิ
จนกวาจะครบ
จํานวนท่ีมี 

3.3 อุปกรณบันทึกรังสีประจําบุคคล 
ชนิด 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 / พบวามีคาสูงผดิปกต ิ
             จํานวน ............................. คน ตามรายช่ือดังน้ี 
                1) ................................................................. 
                2) ................................................................ 
                3) ................................................................. 
                4) ................................................................. 
            รายงานตอสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   
                   รายงานแลว เมื่อ ................................................         
                   ยังไมไดรายงาน 
 

- เกณฑท่ีกฎหมาย

กําหนดหมายถึง

เกณฑตามขอ 17 

ของกฎกระทรวง

ความปลอดภัย

ทางรังสี พ.ศ. 

2561 

- คาสูงผิดปกติ

หมายถึงระดับ

การไดรับปรมิาณ

รังสสีูงกวา 1.6 

mSv กรณีอาน

ผลทุกเดือน หรือ 

5 mSv กรณีอาน

ผลทุก 3 เดือน 

4. สถานท่ีจัดเก็บ/ติดต้ัง/ใชงาน อุปกรณถายภาพดวยรังสี 
4.1 การตรวจสอบและประเมนิความ
ปลอดภัยทางรังสีโดยรอบสถานท่ีจัดเก็บ/
ติดต้ัง/ใชงาน  

การตรวจวัดรังสี   มี ความถ่ีทุก ...... เดือน    ไมม ี

การตรวจสอบการร่ัว/เปรอะเปอน   มี ความถ่ีทุก (ระบุ) ......  ไมม ี
                         

การบันทึกผล       มี        ไมม ี

ระดับรังสีโดยรอบสถานท่ีจัดเก็บ/ติดต้ัง/ใชงาน 

     BG ................ (mR/h, uSv/h )  

BG 
(Background) 
หมายถึงรังสีพ้ืน
หลังเฉลีย่ในพ้ืนท่ี
ใกลเคียง 



 
กองตรวจสอบทางนิวเคลยีรและรงัส ี

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

Work Instruction: วิธีปฏิบัติงาน   ฉบับท่ี: หนา: 
เรื่อง: แนวปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยดวยตัวเอง
(Self-assessment) สําหรับอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม  
[ตรวจตามคาบเวลา (Routine/Periodical Inspection)] 

1 7/12 
 

 

 
ผูจัดทํา 

 
กตอ. 

ผูทบทวน 
 

นายภานุพงศ พินกฤษ 

ผูอนุมัต ิ
 

นายพิสิฏฐ สุนทราภยั 
 

รายการตรวจสอบ รายละเอียดและผลการตรวจ หมายเหตุ 

     คาท่ีวัดไดสูงสุด .................. (mR/h, uSv/h ) 

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

4.2 ปายเตือนและเคร่ืองหมายสญัลักษณ
ทางรังสีบริเวณท่ีจัดเก็บ/ติดต้ัง/ใชงาน 

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

4.3 ระบบควบคุมการเบิกจายหรือการ
จัดทําทะเบียนอุปกรณถายภาพดวยรังส ี

 มี       ไมม ี 

หากมีจัดเก็บโดย ..................................................................................... 

 

4.4 การปองกันการเขาถึงอุปกรณ
ถายภาพดวยรังสีของบุคคลท่ีไม
เกี่ยวของ 

 มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา 
 มีกุญแจล็อคอยางนอย 2 ช้ัน 
 มีระบบการเขาถึง (เชนคียการด,ระบบจําแนกอัตลักษณ) 
 มีสญัญาณเตือนเมื่อถูกบุกรุก (แสง,เสียง)    
 มีระบบกลอง CCTV 
 ไมม ี  
 

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

แนบรูปถาย 

4.5 บัญชีรายการวัสดุกัมมนัตรังสี 
(Source inventory)  

 มี       ไมม ี 

หากมีเก็บขอมลู/เอกสารโดย ....................................................................... 

 

4.6 บัญชีควบคุม / ประวัติการเปลี่ยน
ถายตนกําเนิดรังสี  

 มี       ไมม ี 

หากมีเก็บขอมลู/เอกสารโดย ....................................................................... 

 

4.7 การทบทวนแผนฉุกเฉินทางรังสีและ
มาตรการความปลอดภัยทางรังสี 

 มี       ไมม ี

หากมีเก็บขอมลู/เอกสารโดย ....................................................................... 

 

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

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

 

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

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

 

 

 
 



 
กองตรวจสอบทางนิวเคลยีรและรงัส ี

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

Work Instruction: วิธีปฏิบัติงาน   ฉบับท่ี: หนา: 
เรื่อง: แนวปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยดวยตัวเอง
(Self-assessment) สําหรับอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม  
[ตรวจตามคาบเวลา (Routine/Periodical Inspection)] 
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ผูจัดทํา 

 
กตอ. 

ผูทบทวน 
 

นายภานุพงศ พินกฤษ 

ผูอนุมัต ิ
 

นายพิสิฏฐ สุนทราภยั 
 

สวนท่ี 2. การขนสงอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมา 

รายการตรวจสอบ รายละเอียดและผลการตรวจ หมายเหตุ 

5. การขนสงและยานพาหนะ 

5.1 ยานพาหนะสําหรับการขนสง  มียานพาหนะท่ีใชสําหรับการขนสงอุปกรณถายภาพดวยรังสีเปนการ 
     เฉพาะเทาน้ัน 

 มียานพาหนะท่ีใชสําหรับการขนสงอุปกรณถายภาพดวยรังสีเปนการ 
     เฉพาะแตใชขนสงอยางอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับรังสีดวย 

 ไมมยีานพาหนะท่ีใชสําหรบัการขนสงอุปกรณถายภาพดวยรังสีเฉพาะ 

แนบรูปถาย 
 

5.2 สภาพความพรอมของยานพาหนะ  มีการตรวจสอบความเรยีบรอยของพาหนะ กอนและหลังการขนสง   
     รวมถึงระหวางการหยุดพักแตละครั้ง 

 ยังไมมีการตรวจสอบความเรยีบรอยของพาหนะจนกวาจะถึงรอบการ  
     ตรวจสอบ 

 

5.3 การบรรทุกอุปกรณถายภาพดวย
รังสีท่ียานพาหนะ 

มีหลังคาปดมิดชิด        มี       ไมม ี

มีระบบลอ็คประตู        มี       ไมม ี
มีชองเก็บอุปกรณถายภาพดวยรังสี        มี       ไมม ี
มีการยึดตรึงอุปกรณถายภาพดวยรังสีกับพาหนะ        มี       ไมม ี

 

5.4 การตรวจวัดรังสีโดยรอบยานพาหนะ
และบริเวณท่ีนั่งผูขับขี่กอนมกีารขนสง 
(เมื่อมีการบรรทุกอุปกรณถายภาพดวย
รังสี) 

การตรวจวัดรังส ี       มี       ไมม ี  

การบันทึกผล        มี       ไมม ี       

ระดับรังสีโดยรอบยานพาหนะและบริเวณท่ีน่ังผูขับข่ี 

     BG ................ (mR/h, uSv/h)   

     คาท่ีวัดไดสูงสุด .................. (mR/h, uSv/h) 

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

 
 

 

5.5 ปายเตือนและเคร่ืองหมายสญัลักษณ
ทางรังสีสําหรับติดท่ียานพาหนะระหวาง
การขนสง 

 มี (สมบูรณ)    มี (ชํารุด)    ไมม ี  แนบรูปถาย 

5.6 รายงานการขนสงเคลื่อนยายวัสดุ
กัมมนัตรังสี (สร.3) สงใหสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

 มีเปนประจําทุกเดือน    

 มีเปนประจําทุก ................ เดือน    

 ไมม ี  

แนบเอกสาร
ลาสดุ 



 
กองตรวจสอบทางนิวเคลยีรและรงัส ี

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

Work Instruction: วิธีปฏิบัติงาน   ฉบับท่ี: หนา: 
เรื่อง: แนวปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยดวยตัวเอง
(Self-assessment) สําหรับอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม  
[ตรวจตามคาบเวลา (Routine/Periodical Inspection)] 
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ผูจัดทํา 

 
กตอ. 

ผูทบทวน 
 

นายภานุพงศ พินกฤษ 

ผูอนุมัต ิ
 

นายพิสิฏฐ สุนทราภยั 
 

สวนท่ี 3. การปฏิบัติงานกับอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมา 

รายการตรวจสอบ รายละเอียดและผลการตรวจ หมายเหตุ 

6. อุปกรณสําหรับการปฏิบัติงานทางรังสี   

6.1 ภาชนะบรรจุตนกําเนิดรังสี 
(Projector หรือ Camera) 
 

1. หมายเลข .................................................................................. 

อุปกรณควบคมุการเช่ือมตอ (Selector ring unit) 

        ปกต ิ      ผิดปกติ เน่ืองจาก ................................................... 
ระบบกุญแจล็อก (Key & Lock) 
        ปกต ิ      ผิดปกติ เน่ืองจาก ................................................... 
กานยัน (Shipping plug) (ถามี) 
        ปกต ิ      ผิดปกติ เน่ืองจาก ................................................... 
ปายเตือนภยัรังสี (Radiation warning sign) 
        มี (สมบูรณ)    มี (ชํารุด)    ไมม ี  

ตรวจสอบการเปรอะเปอนทางรังส ี
        ไมพบการเปรอะเปอน       พบการเปรอะเปอน 

2. หมายเลข .................................................................................. 

อุปกรณควบคมุการเช่ือมตอ (Selector ring unit) 

        ปกต ิ      ผิดปกติ เน่ืองจาก ................................................... 
ระบบกุญแจล็อก (Key & Lock) 
        ปกต ิ      ผิดปกติ เน่ืองจาก ................................................... 
กานยัน (Shipping plug) (ถามี) 
        ปกต ิ      ผิดปกติ เน่ืองจาก ................................................... 
ปายเตือนภยัรังสี (Radiation warning sign) 
        มี (สมบูรณ)    มี (ชํารุด)    ไมม ี  

ตรวจสอบการเปรอะเปอนทางรังส ี
        ไมพบการเปรอะเปอน       พบการเปรอะเปอน 

กรณท่ีีมภีาชนะ
บรรจุตนกําเนิด
รังสี มากกวา 2 
ชุดใหเพ่ิมตามรูป
แบบเดิมจนกวา
จะครบจํานวน
ภาชนะบรรจุตน
กําเนิดรังสีท่ีมี
ท้ังหมด 
   
 

6.2 ชุดอุปกรณควบคุมสายขับเคลื่อน 
(Drive cable control unit) 

1. หมายเลข .................................................................................. 
ทอหุมสายขับเคลื่อน (Control housing) 
        ปกต ิ      ผิดปกติ เน่ืองจาก ................................................... 
สายขับเคลื่อน (Teleflex drive cable) 
        ปกต ิ      ผิดปกติ เน่ืองจาก ................................................... 
หัวตอตัวผู (Male connector)  

กรณท่ีีมชุีด
อุปกรณควบคมุ
สายขับเคลื่อน
มากกวา 2 ชุดให
เพ่ิมตามรูป
แบบเดิมจนกวา
จะครบจํานวน



 
กองตรวจสอบทางนิวเคลยีรและรงัส ี

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

Work Instruction: วิธีปฏิบัติงาน   ฉบับท่ี: หนา: 
เรื่อง: แนวปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยดวยตัวเอง
(Self-assessment) สําหรับอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม  
[ตรวจตามคาบเวลา (Routine/Periodical Inspection)] 

1 10/12 
 

 

 
ผูจัดทํา 

 
กตอ. 

ผูทบทวน 
 

นายภานุพงศ พินกฤษ 

ผูอนุมัต ิ
 

นายพิสิฏฐ สุนทราภยั 
 

รายการตรวจสอบ รายละเอียดและผลการตรวจ หมายเหตุ 

        ปกติ       ผิดปกติ เน่ืองจาก ...................................................
ชุดเฟองขับสาย (Drive wheel unit) 
        ปกต ิ      ผิดปกติ เน่ืองจาก ................................................... 

2. หมายเลข .................................................................................. 
ทอหุมสายขับเคลื่อน (Control housing) 
        ปกต ิ      ผิดปกติ เน่ืองจาก ................................................... 
สายขับเคลื่อน (Teleflex drive cable) 
        ปกต ิ      ผิดปกติ เน่ืองจาก ................................................... 
หัวตอตัวผู (Male connector)  
        ปกต ิ      ผิดปกติ เน่ืองจาก ................................................... 
ชุดเฟองขับสาย (Drive wheel unit) 
        ปกติ       ผิดปกติ เน่ืองจาก ................................................... 

ชุดอุปกรณ
ควบคุมสายขับ
เคลื่อนท่ีมี
ท้ังหมด  
 

6.3 ชุดทอนําตนกําเนิดรังสี (Guide 
tube unit) 

สายทอนําหลัก (Master guide tube) 
        ปกต ิ      ผิดปกติ เน่ืองจาก ................................................... 
สายตอเพ่ิม (Extension guide tube) มีจํานวน ................ เสน 
        ปกต ิ      ผิดปกติ เน่ืองจาก ................................................... 

 

6.4 อุปกรณควบคุมลํารังสี 
(Collimator) 

 มี       มี (ชํารุด)       ไมม ี  
       

 

6.5 การตรวจสอบโดย NO GO gauge   มี       ไมม ี  

6.6 การตรวจสอบสภาพอุปกรณ
ถายภาพดวยรังสีจากสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ องคการมหาชน 

� มีครบทุกรายการ      � ไมม ี

� มแีตไมครบทุกรายการ ขาดจํานวน ................ รายการ     

แนบเอกสารผล
การตรวจสอบ 

7. การปองกันระหวางปฏิบัติงานทางรังสี 

7.1 การกั้นพ้ืนท่ีระหวางการปฏิบัติงาน  มี       ไมม ี  

7.2 การควบคุมการไดรับรังสีของ
ผูปฏิบัติงาน 

 มี       ไมม ี
หากมีโดยวิธี ..................................................................................... 

 

7.3 มีการฝกอบรมความรูและการ
ปองกันทางรังสีของผูปฏิบัติงาน 

 มี (ความถ่ีทุกๆ ............. ป)      ไมม ี 

หากมีเก็บหลักฐานโดย ................................................................................. 

 

 



 
กองตรวจสอบทางนิวเคลยีรและรงัส ี

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

Work Instruction: วิธีปฏิบัติงาน   ฉบับท่ี: หนา: 
เรื่อง: แนวปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยดวยตัวเอง
(Self-assessment) สําหรับอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม  
[ตรวจตามคาบเวลา (Routine/Periodical Inspection)] 

1 11/12 
 

 

 
ผูจัดทํา 

 
กตอ. 

ผูทบทวน 
 

นายภานุพงศ พินกฤษ 

ผูอนุมัต ิ
 

นายพิสิฏฐ สุนทราภยั 
 

ขอรับรองวาผลการตรวจสอบและประเมินตามท่ีไดแจงและรายงานเปนความจริงทุกประการ 
  

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

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

               
ลงชื่อ ............................................ ผูตรวจสอบ (ลายเซ็น) 

                                  ( .................................................... ) 
                                  วันท่ี ............................................ 
                             เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี / ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กองตรวจสอบทางนิวเคลยีรและรงัส ี

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

Work Instruction: วิธีปฏิบัติงาน   ฉบับท่ี: หนา: 
เรื่อง: แนวปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยดวยตัวเอง
(Self-assessment) สําหรับอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม  
[ตรวจตามคาบเวลา (Routine/Periodical Inspection)] 

1 12/12 
 

 

 
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................................................. 
                                        
 
 


