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ค าน า 

ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562 มำตรำ 29(1) และมำตรำ 30(2) ที่
ก ำหนดให้แผนป้องกันอันตรำยจำกรังสีเป็นข้อก ำหนดประกำรหนึ่งในศักยภำพทำงเทคนิคของผู้ขอรับ
ใบอนุญำต และในมำตรำ 91 ก ำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัยรังสี โดยผู้ขออนุญำตจะต้องเสนอแผนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต  ซึ่งจำกอดีตที่ผ่ำนมำพบว่ำกำรจัดท ำแผนกำรป้องกันอันตรำย
จำกรังสีของผู้ขออนุญำตส่วนใหญ่ยังไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และไมส่อดคล้องกับลักษณะกำร
ใช้ประโยชน์ของวัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งอำจท ำให้กำรมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีไม่
ถูกต้อง เหมำะสม และสอดคล้องกับหลักควำมปลอดภัยทำงรังสี  ที่อำจส่งผลท ำให้มีผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีมี
ควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับปริมำณรังสีสูงจำกอุบัติกำร ( incident) หรืออุบัติเหตุ (accident) ทำงรังสี หรือ 
วัสดุกัมมันตรังสีอำจสูญหำย หรือมีกำรระบำยทิ้งกำกกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยปรำศจำกกำรควบคุม 
เป็นต้น  

ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ จึงจัดท ำแนวปฏิบัติกำรจัดท ำแผนป้องกันอันตรำยจำกรังสีส ำหรับสถำน
ประกอบกำรที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้ขอรับใบอนุญำตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี
ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนป้องกันอันตรำยจำกรังสีได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เหมำะสม และเป็นไปตำม 
หลักควำมปลอดภัยทำงรังสี ทั้งนี้ แนะน ำให้ผู้ขอรับใบอนุญำตฯ อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจค ำอธิบำยในแต่ละ
หัวข้อ แล้วจึงจัดหำและน ำข้อมูลที่ถูกต้อง เหมำะสม และสอดคล้องกับลักษณะกำรด ำเนินกิจกำร จ ำนวน 
ค่ำกัมมัตภำพ ชนิด ประเภท และลักษณะกำรใช้ประโยชน์ของวัสดุกัมมันตรังสี ที่สถำนประกอบกำรมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ โดยสำมำรถปรับแต่งข้อมูลในแต่ละหัวข้อให้มีรำยละเอียดที่มำกหรือน้อยโดยพิจำรณำจำก
ปัจจัยดังกล่ำวนี้ 
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การจัดท าแผนการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 
แผนป้องกันอันตรายจากรังสีส าหรับสถานประกอบการที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 

ควรประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

1. บทน า 
ในหัวข้อนี้ ให้อธิบายเหตุผลและความจ าเป็นของการจัดท าแผนป้องกันอันตรายจากรังสี โดยสามารถ

อ้างถึงข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือหลักการของ ALARA : As low as reasonably achievable เช่น 
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อธิบำยถึงขอบเขตของแผนฯ ว่าครอบคลุมการป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดจากการใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีชนิดและประเภทใด ใช้ประโยชน์เพื่อการใด ติดตั้ง/เก็บรักษา/
ใช้ประโยชน์อยู่ในส่วนใดของสถานประกอบการ และมีผู้ใดบ้างในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับด าเนินงาน
ตามแผนฉบับนี้ และระบุวัตถุประสงค์ของแผนฯ นอกจากนี้ ให้เสนอกรอบเวลาหรือข้อก าหนดในการทบทวน 
ปรับปรุง และแก้ไขแผนป้องกันอันตรายจากรังสี เช่น ทุก ๑ ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้ง/เก็บ
รักษา/ใช้ประโยชน์ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสี เป็นต้น 

 
2. สารบัญ 

ประกอบด้วย สารบัญเนื้อหา สารบัญรูปภาพ และสารบัญตาราง เรียงตามล าดับเนื้อหา 
 
3. ข้อมูลสถานประกอบการ  

อธิบายถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ ประกอบด้วย 
(1) ชื่อหน่วยงาน ระบุรายชื่อสถานที่ท าการและชื่อสถานที่ติดตั้ง จัดเก็บ หรือใช้ประโยชน์ ทุกแห่ง

และลักษณะกิจการของสถานประกอบการ เช่น โรงงานผลิตเครื่องดื่ม สถานพยาบาล โรงผลิตปูนซีเมนต์  
เป็นต้น  

(2) หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรสาร/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้
ประสานงานของหน่วยงาน 

(3) แผนที่/พิกัดที่ตั้งของสถานประกอบการ ซึ่งแสดงถึงที่ตั้งหน่วยงาน สถานที่ใกล้เคียงโดยรอบ 
และเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางโดยเริ่มจากสถานที่ส าคัญของจังหวัดนั้น ๆ จนถึงหน่วยงานของท่าน โดยใส่
พิกัดสถานที่ ระยะทางหรือรูปภาพประกอบ 

(4) แผนผังภายในสถานประกอบการ แสดงถึงอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในพ้ืนที่ของสถาน
ประกอบการ โดยให้แสดงถึงอาคารหรือที่ติดตั้ง/ใช้ประโยชน์/เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีอย่างชัดเจน 

(5) แผนผังห้องที่ติดตั้งและพ้ืนที่โดยรอบ แสดงถึงพ้ืนที่โดยรอบห้องติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสีส าหรับ
ชั้นที่ติดตั้ง ชั้นล่างและชั้นบนห้องที่ตรงกับห้องติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสีซึ่งมีระยะห่างจากห้องติดตั้งออกไปด้าน
ละอย่างน้อย 10 เมตร เพื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้พื้นที่ประกอบการประเมินความปลอดภัยทางรังสี 
 
4. ข้อมูลรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสี 

แสดงจ านวนและรายการวัสดุกัมมันตรังสีที่ครอบครองหรือใช้งาน ตามที่ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นความ
ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต หรือตามท่ีได้รับอนุญาต อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
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(1) ชนิดนิวไคลด์กัมมันตรังสี 
(2) กัมมันตภาพ (Activity) ในหน่วยของ เบ็กเคอเรล (Bq) และ/หรือ คูรี (Ci) 
(3) ประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี (Category) 
(4) ชนิดของวัสดุกัมมันตรังสี (ปิดผนึก/ไม่ปิดผนึก) 
(5) คุณสมบัติทางกายภาพ (ของแข็ง/ของเหลว/ก๊าซ) 
(6) ผู้ผลิต/รุ่น/Serial Number ของวัสดุกัมมันตรังสี 
(7) ผู้ผลิต/รุ่น/Serial Number ของภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักร (ถ้ามี) 
(8) สถานที่ติดตั้ง/ใช้งาน/เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี 
(9) เลขที่ใบอนุญาตที่ได้รับจาก ปส. (กรณีท่ีเคยได้รับใบอนุญาตแล้ว) 
(10)  สถานะการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีในปัจจุบัน (ใช้งาน/เก็บส ารอง) 
(11) ลักษณะและวิธีการน าวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ เช่น การวัดความหนาในตัวอย่าง 

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

5. ข้อมูลบุคลากรและการบริหารจัดการทางรังสี 
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของสถานประกอบการ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการใช้

ประโยชน์และการป้องกันอันตรายจากรังสี ประกอบด้วย 

(1) รำยละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี  เช่น เลขที่ใบอนุญำต วัน
สิ้นอำยุ สถำนที่ท ำกำร สถำนที่ใช้งำน  

(2) รำยละเอียดผู้ขออนุญำต หรือผู้ที่มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลและมีผลผูกพันกับนิติบุคคล 
(3) รำยละเอียดของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี ได้แก่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ที่ท ำกำร ประวัติกำร

ฝึกอบรมและประสบกำรณ์ท ำงำนเกี่ยวกับรังสี และข้อมูลใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี ได้แก่ 
เลขที่ใบอนุญำต วันสิ้นอำยุ ประเภทและระดับของใบอนุญำต 

(4) แผนภูมิกำรบังคับบัญชำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทำงรังสี โดยระบุชื่อ ต ำแหน่ง หน้ำที่ พร้อมรูปถ่ำย 
(5) กำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี 

ผู้บริหำร ผู้รับใบอนุญำต ในด้ำนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี และกำรด ำเนินกำรให้เกิดควำมปลอดภัยทำงรังสี 
(6) รายละเอียดผู้ปฏิบัติงานทางรังสี อาจน าไปใส่ไว้ในภาคผนวกเนื่องจากสถานประกอบการบางแห่งมี

การเปลี่ยนแปลงของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีบ่อยครั้ง 
 

6. มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี 
6.1  การก าหนดพ้ืนที่ควบคุม พื้นที่ตรวจตรา  

แสดงรายละเอียด และวิธีการก าหนดพ้ืนที่ส่วนใดเป็นพ้ืนที่ควบคุม/พ้ืนที่ตรวจตรา หรือไม่เป็นพ้ืนที่
ควบคุม/ตรวจตราของบริเวณรังสี และแสดงรายละเอียดมาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสีของแต่ละพ้ืนที่ 
เช่น มาตรการควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่ การจ าแนกประเภทบุคคลในการเข้าออกพ้ืนที่ การฝึกอบรม โดยต้อง
สอดคล้องกับกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561  

6.2  การเฝ้าระวังปริมาณรังสีประจ าพื้นที่ และการเฝ้าระวังรังสีประจ าบุคคล 
(1) การเฝ้าระวังปริมาณรังสีประจ าพ้ืนที่ 

แสดงรายละเอียดวิธีการและมาตรการเฝ้าระวังปริมาณรังสีประจ าพ้ืนที่และมาตรการ
ส าหรับที่เก็บชั่วคราวในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการใช้วัสดุกัมมันตรังสี โดยต้องครอบคลุมการแผ่รังสี การ
รั่วไหล การเปรอะเปื้อนบนพื้นผิว และฟุ้งกระจายในอากาศ และสอดคล้องกับกฎกระทรวงความปลอดภัยทาง
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รังสี พ.ศ. 2561 รวมทั้งมาตรการแก้ไข กรณีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังปริมาณรังสีประจ า
พ้ืนที ่  

(2) การเฝ้าระวังรังสีประจ าบุคคล 
แสดงรายละเอียดวิธีการและมาตรการเฝ้าระวังการได้รับรังสี รวมถึงการประเมินการได้รับ

รังสีของผู้ที่อยู่ในบริเวณรังสีและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับรังสี  โดยต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงความ
ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ควรต้องจ าแนกประเภทผู้ปฏิบัติงานทางรังสีด้วย 

6.3  กฎระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และการควบคุมดูแลภายใน
หน่วยงาน เช่น การแต่งกายและการปฏิบัติตนในบริเวณรังสี  เป็นต้น  

6.4 เครื่องมือด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี 
แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์การป้องกันอันตรายจากรังสีที่มีใช้อยู่ในหน่วยงาน โดยออกแบบตาราง

ที่แสดงรายละเอียดเครื่องมือและการใช้งาน แยกตามชนิดเครื่องมือวัดทางรังสี ดังนี้ เครื่องส ารวจรังสี (survey)  
มาตรวัดรังสีประจ าตัวบุคคล (OSL) เครื่องก าบังรังสี (shielding) เครื่องมือที่น ามาใช้ในกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
(Emergency tool)  สถานะการใช้งาน และ วันที่สอบเทียบล่าสุด  

6.5  ระบบการบันทึก การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการรับรังสีประจ าตัวบุคคล  
แสดงรายละเอียดและวิธีการในการเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล 

และแสดงรายงานผลสรุปค่าปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้รับ แยกเป็นรายบุคคล เป็นรายปี และ
ย้อนหลังไปอย่างน้อย 5 ปี รวมทั้งแสดงรายละเอียดแนวปฏิบัติในกรณีที่ มีผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้รับปริมาณ
รังสีสูงกว่าปกติ เช่น วิธีการสอบสวนสาเหตุ มาตรการด าเนินการหลังจากพบเหตุผิดปกติ การรายงานเหตุ
ผิดปกติต่อ ปส. รวมทั้งมาตรการป้องกันการได้รับรังสีจากสาเหตุเดิมซ้ าในอนาคต 

6.6  ระบบควบคุมบัญชีการชื้อขาย การใช้งาน การเปลี่ยนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสี 
แสดงรายละเอียดและวิธีการควบคุมบัญชีวัสดุกัมมันตรังสี เพ่ือท าให้มั่นใจว่าวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่ใน

ครอบครองครบถ้วนไม่สูญหาย โดยจัดท ารายงานการควบคุมบัญชี (Inventory report) ที่ครอบคลุมการชื้อ
ขาย การเปลี่ยนถ่าย และการใช้งาน(แล้วแต่กรณี) รวมถึงบันทึกควบคุม (Logbook) เพ่ือแสดงการเคลื่อนย้าย
วัสดุกัมมันตรังสี  

  ในกรณีที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีร่วมกับเครื่องมืออ่ืน ต้องแสดงรายละเอียดแผนการตรวจสอบคุณภาพ
และบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือนั้น แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ เช่น Level Gauges, Density 
Gauges, Thickness Gauges, Moisture Gauges และ Logging Devices  
 
7. การฝึกอบรมบุคลากร  

การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและความปลอดภัยทางรังสีถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม
การป้องกันอันตรายจากรังสี การฝึกอบรมควรได้รับการปรับให้เหมาะสมกับระดับของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ตามประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีที่สถานประกอบการรังสีนั้น น ามาใช้ประโยชน์และควรได้รับการออกแบบเพ่ือ
เป็นการสร้างความรู้  ความเข้าใจทั้งเป็นการสร้างจิตส านึกให้มีความตระหนักตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงานให้
เกิดความปลอดภัยและเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน เพราะหากขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการท างานกับรังสีแล้ว ก็อาจได้รับอันตรายได้ท้ัง ๆ ที่ได้จัดระบบป้องกันอันตรายจากรังสีไว้อย่างดี   

ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีจะต้องได้รับข้อมูลค าแนะน าที่เหมาะสม การฝึกอบรมด้านการป้องกันและความ
ปลอดภัยทางรังสี บุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทางรังสีครอบคลุมหลากหลาย ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีบางคน
อาจได้รับรังสีในระดับสูง (เช่นในห้องปฏิบัติการเพ่ือผลิตไอโซโทปรังสี) ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีอ่ืน ๆ (เช่นบุคลากร
ที่ท างานในบริเวณใกล้เคียงของมาตรวัดระดับ  ผู้ช่วยการถ่ายภาพรังสีอุตสาหกรรมหรือบุคลากรซ่อมบ ารุง 
พนักงานท าความสะอาด) อาจได้รับรังสีในระดับต่ าเป็นครั้งคราว ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีภายนอก (เช่น ซัพพลาย
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เออร์ผู้ออกแบบวิศวกรและนักวางแผน) อาจไม่ได้รับรู้ข้อมูลการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีของผู้รับบริการ แต่การ
ปฏิบัติงานอาจมีผลกระทบต่อการสัมผัสกับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี อ่ืนหรือประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน
หญิงที่ตั้งครรภ์หรืออาจตั้งครรภ์ที่มีแนวโน้มเข้าพ้ืนที่ควบคุมหรือตรวจตรา ควรได้รับข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดกับทารกในครรภ์เนื่องจากการได้รับรังสี ดังนั้น การวางแผนการฝึกอบรมควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานทางรังสีทุกคนได้รับข้อมูลที่เพียงพอและทันสมัยเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
กับการได้รับปริมาณรังสีจากการท างานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานตามปกติ หรือปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทาง
รังสีมาพิจารณาร่วมด้วย  

การฝึกอบรมควรด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้กับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีเป็นประจ า และควรจัด
ให้มีหลักสูตรพิเศษส าหรับผู้เริ่มต้นปฏิบัติงานทางรังสี 

7.1  หัวข้อฝึกอบรม 
    เนื้อหาในหลักสูตรควรต้องครอบคลุมและสอดคล้องกับประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีที่ทางสถาน

ประกอบการทางรังสีขออนุญาต และกฎหมายความปลอดภัยในการท างานที่เกี่ยวข้องกับรังสี  ให้ความรู้แก่ผู้
ปฏิบัติทางรังสีในระดับต่างๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุม ดังนี้ 

 อันตรายของรังสี แหล่งก าเนิดของรังสี ประโยชน์จากการใช้ต้นก าเนิดรังสี 
 เครื่องมือตรวจวัดรังสี สัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับรังสี การแจ้งเหตุและการรายงานอุบัติเหตุ  
 ความรู้เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี และวิธีการใช้งานต้นก าเนิดรังสี 
 วิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี การสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยทางรังสี  
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางรังสี ทั้งในกรณีปกติและเหตุฉุกเฉิน

ทางรังสี  และผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทางรังสี 
 เอกสารบันทึกท่ีเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 
 การจัดการกากกัมมันตรังสี 
 การขนส่งและการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัย 

7.2  การจัดท าบันทึก 
    ผู้รับใบอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ต้องเก็บหลักฐานการฝึกอบรม ได้แก่รายชื่อ

ผู้ปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกอบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมลงรายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสีที่เป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นวิทยากรผู้ท าการอบรมไว้ พร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ทั้งนี้ 
การฝึกอบรม ควรจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 

8. แผนการด าเนนิงานเมื่อเลิกใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี  
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าแผนการด าเนินงานเมื่อเลิกใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
(1) รายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีที่เลิกใช้งานหรือกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี 

ได้แก่ ชื่อนิวไคลด์กัมมันตรังสี ปริมาณ ลักษณะของวัสดุกัมมันตรังสีและ/หรือการใช้ประโยชน์ แผนการ
ด าเนินการวัสดุกัมมันตรังสีที่เลิกใช้งานหรือกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี 

(2) แผนการด าเนินการต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561 และ
กฎกระทรวงกำรปล่อยทิ้งกำกกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

(3) กรณีส่งให้หน่วยงานอ่ืนจัดการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน หากเป็นหน่วยงานในต่างประเทศต้อง
ระบุข้อมูลหรือเอกสารสัญญาที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทดังกล่าวจะรับวัสดุกัมมันตรังสีนั้นไปจัดการ 

9. ภาคผนวกและเอกสารอ้างอิง 

แสดงรายการเอกสารอ้างอิงที่ใช้ประกอบในการจัดท าแผนป้องกันอันตรายจากรังสี 
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เอกสารอ้างอิง 
 

1. กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๙ ก 
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

2. กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ 7๙ ก วันที่  
๕ ตุลำคม ๒๕๖๑ 

3. การสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการกากกัมมันตรังสีและแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการกากกัมมันตรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ส ำนกังำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
, “ร่ำงประกำศส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรน ำวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ด้ำน
อ่ืนหรือโอนให้ผู้อื่นไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ......”, หน้ำ 54, คน้วันที่ 18 มีนำคม 2563 จาก 
https://www.oap.go.th/images/documents/offices/baea/proap/training/6 

4. IAEA and ILO, IAEA Safety Standards for protecting people and the environment 
“Occupational Radiation Protection”, General Safety Guide No. GSG-7, VIENNA, 2018 

5. IAEA, EC, FAO, IAEA, ILO, OECD/NEA, PAHO, UNEP and WHO,  IAEA Safety Standards for 
protecting people and the environment. “Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: 
International Basic Safety Standards”  ,  General Safety Requirements Part 3  No. GSR Part 3  , 
ISBN 978–92 –0–135310–8 ISSN 1020–525X, VIENNA , 2014 

6. International Labour Office ( ILO) , Radiation protection of workers ( ionising radiations) , 
ISBN 92-2-105996-0, Geneva, 1987 

7. Vocational hygiene and safety, “หน่วยที่ 10 กำรส่งเสริมและจัดทีมงำนส่งเสริมควำมปลอดภัย 
หัวข้อย่อย 10.6 กำรจัดองค์กรควำมปลอดภัยและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ”, ค้นวันที่ 3 ธันวำคม 2562 จาก 
https://sites.google.com/site/vocationalhygieneandsafety/hnwy-thi-10-kar-sng-serim-laea-cad-
thim-ngan-sng-serim-khwam-plxdphay 
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ก. ตัวอย่าง แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสี   

ล า 
ดับ 
ที ่

รายละเอียดของวัสดุกัมมนัตรังสี 
ภาชนะบรรจุ/เคร่ืองมือ/

เคร่ืองจักร 
ลักษณะ 
การใช้

ประโยชน์  
 

(รูปภาพวัสดุ
กัมมนัตรังสี/
housing)

ภาชนะบรรจุ 

อาคาร/
ห้อง/

สถานที่
เก็บรักษา 
ติดต้ัง หรือ

ใช้ 
(รูปภาพ) 

เลขที่
ใบอนุญาต 

สถานะการ
ใช้งาน 

(ใช้งาน/
เก็บส ารอง) 

นิวไคลด์
กัมมนัตรังสี 

กัมมนัตภาพ 
(Bq/Ci) 

ประเภท 
Category 

ปิด
ผนึก/
เปิด
ผนึก 

สมบัติทาง
กายภาพ 
(ของแข็ง/
ของเหลว/

ก๊าซ) 

ผู้ผลิต รุ่น 
Serial 

Number 
ผู้ผลิต รุ่น 

Serial 
Number 
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ข. ตัวอย่าง การก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบแต่ละระดับในการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยทางรังสีในองค์กร 

1. ผู้ขออนุญาต 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

1    
2    
3    
4    

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
เลขที่ใบอนุญาตการ
ขึ้นทะเบียน RSO 

โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อ

ได้สะดวก 
1      
2      
3      
4      

3. แผนภูมิสายการบังคับบัญชาด้านการบริหารจัดการทางรังสี  

     หมายเหตุ หน่วยงานสามารถประยุกต์ให้เข้ากับโครงสร้างของหน่วยงาน 
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ค. การก าหนดพื้นที่ควบคุม พื้นที่ตรวจตรา 
หน่วยงานต้องก าหนดพ้ืนที่รังสี/บริเวณรังสี (Radiation Field) ของหน่วยงาน โดยใช้ค่าปริมาณรังสี

ต่อปี (Annual Radiation Dose) เป็นเกณฑ์ก าหนดพ้ืนที่ และเป็นไปตามกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้  

 พ้ืนที่ควบคุม หมายความว่า พ้ืนที่ที่ต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสีเพ่ือควบคุมการ
ได้รับรังสีหรือป้องกันการแพร่กระจายของการปนเปื้อนทางรังสีบน พ้ืนผิวอันเกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติ 
และเพ่ือป้องกันหรือลดโอกาสและปริมาณการได้รับรังสีอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใด อันอาจคาดหมาย
ได ้ 
 การก าหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีเพ่ือก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ควบคุม ต้องประเมินจากปริมาณรังสีที่
คาดว่าผู้ปฏิบัติงานทางรังสีจะได้รับ ต้องมากกว่า 3 ใน 10 ของค่าขีดจ ากัดปริมาณรังสีต่อปี ในกรณีรับรังสีทั่ว
ร่างกาย ต้องมีค่าระดับรังสีมากกว่า 6 mSv/y หรือ กรณีรับรังสีที่เลนส์ตา ต้องมีค่าระดับรังสีมากกว่า 15 
mSv/y หรือ กรณีรับรังสีที่ผิวหนังหรือแขนขา ต้องมีค่าระดับรังสีมากกว่า 150 mSv/y 

   พ้ืนที่ตรวจตรา หมายความว่า พ้ืนที่ที่ไม่ต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสีเป็นพิเศษ
แต่มีความจาเป็นต้องให้อยู่ภายใต้การตรวจสอบการได้รับรังสีอันเกิดจากการปฏิบัติงานพ้ืนที่ไม่ก าหนด เป็นพื้นที่
นอกจากพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่ตรวจตรา 

  ค่าระดับรังสีที่คาดการณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ในเขตพ้ืนที่ตรวจตราต้องมากกว่า  
1 mSv/y 

มาตรการลดระดับการได้รับรังสีผู้ปฏิบัติงานบริเวณพ้ืนที่ควบคุมและตรวจตรา เช่น มีป้ายเตือน
ทางรังสี มีระบบควบคุมการเข้าออก มีห้องปฏิบัติงานเฉพาะส าหรับวัสดุกัมมันตรังสีไม่ปิดผนึก เป็นต้น 
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ง. การเฝ้าระวังรังสีบุคคล  
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีต้องติดมาตรวัดรังสีประจ าตัวบุคคล ได้แก่ OSL การพิจารณาว่าผู้ใดควร

ได้รับการประเมินการได้รับรังสี ควรพิจารณาดังนี้ 
๑. ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 และ 2 ให้ประเมินกำร

ได้รับรังสีโดยใช้มำตรรังสีประจ ำตัวบุคคล (personal dosimeter) ที่เหมำะสมกับชนิดของรังสีที่เกิดขึ้นจำกกำร
ใช้งำน ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนรังสีทุกคน 

๒. ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๓ หรือ ๔ ผู้ปฏิบัติงำนที่
ปฏิบัติงำนเป็นประจ ำในพ้ืนที่ควบคุม  หรือผู้ที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ควบคุมเป็นครั้งครำวและมีโอกำสได้รับรังสี
อย่ำงมีนัยส ำคัญ ให้ประเมินกำรได้รับรังสีโดยกำรติดมำตรวัดรังสีประจ ำตัวบุคคล 

๓. ผู้ปฏิบัติงำนซึ่งเก่ียวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีไม่ปิดผนึก  
 ผู้ปฏิบัติงำนที่ควรได้รับกำรตรวจวัดกำรรับรังสีภำยในร่ำงกำย ควรเป็นผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ควำมน่ำจะเป็นที่ได้รับรังสีภำยในอย่ำงมีนัยส ำคัญ เช่นคนที่ท ำงำนเป็นประจ ำใน พ้ืนที่ควบคุม ซึ่งมีกำรเปรอะ
เปื้อนทำงรังสี ซึ่งคำดว่ำจะท ำให้ได้รับรังสีภำยใน เกินกว่ำ 1 mSv/y กรณีที่ได้รับน้อยกว่านี้อาจไม่จ าเป็นในการ
ประเมินการได้รับรังสีจากภายใน แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังการเปรอะปื้อนประจ าพ้ืนที่ การท างานกับรังสี
ดังต่อไปนี้ควรพิจารณาให้มีการตรวจวัดการได้รับรังสีจากภายในร่างกาย  

 ท างานกับวัสดุกัมมันตรังสีที่ระเหยได้จ านวนมาก เช่น กระบวนการผลิตตริเตรียม 
และสารประกอบของตริเตรียม  น้ ามวลหนักในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือการผลิตสารรังสีในสถานะก๊าซ 

 กระบวนการผลิตพลูโตเนียม หรือแร่เข้มข้น  เช่น โมนาไซต์ที่มีทอเรียมเข้มข้น และ
การผลิตสารที่มีธอเรียมเป็นองค์ประกอบ 

 การซ่อมบ ารุงเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เก่ียวข้องกับ Fission product และ
Activation Product 

 การผลิตสารรังสีปริมาณมากและการท างานกับสารเภสัชรังสีปริมาณมาก เช่น F-
18 ในการวินิจฉัยด้วย positron emission tomography  หรือ I-131 ส าหรับการรักษา 

 การท าเหมืองแร่ยูเรเนียม การผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
๔. คาบเวลาการประเมินการได้รับรังสี 

 ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 และ 2 จะได้ได้รับกำร
ประเมินผลกำรได้รับรังสีเป็นประจ ำทุกเดือน 

 ผู้ปฏิบัติงำนซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๓ หรือ ๔ จะได้ได้รับกำร
ประเมินผลกำรได้รับรังสีเป็นประจ ำทุก 3 เดือน 

๕. ส ำหรับหน่วยงำนที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 1 ประเภท 2 และประเภท 4 แบบไม่ปิด
ผนึกส าหรับการรักษามะเร็งที่ปฏิบัติงานในบริเวณรังสีสูง ผู้ปฏิบัติงานควรติดมาตรรังสีแบบพกพา (pocket 
dosimeter)  เ พ่ื อประ เมิ นการ ได้ รั บ รั ง สี ใ นแต่ ล ะวั น  ร่ ว มกั บการ ใช้  OSL (Optically stimulated 
luminescence)  

๖. การเฝ้าระวังส าหรับผู้ที่มือหรือเท้า มีโอกาสได้รับรังสีปริมาณมาก ควรติดมาตรวัดรังสี
บริเวณท่ีคาดว่าจะได้รับบรังสีสูงเพ่ิมเติม เช่น มาตรวัดรังสีที่นิ้วมือ (Ring badge) ปริมาณรังสีที่ควบคุมการได้รับ
รังสีที่มือและเท้าใช้ค่ารังสีสมมูล HP(0.07) ขีดจ ากัดไม่เกิน 500 mSv/y 

๗. การเฝ้าระวังการได้รับรังสีที่เลนส์ตา  จะติดมาตรวัดรังสีใกล้บริเวณตาเพ่ิมเติม ปริมาณรังสี
ที่ควบคุมการได้รับรังสีที่เลนส์ตา ใช้ค่ารังสีสมมูล HP(3) ขีดจ ากัดไม่เกิน 20 mSv/y 
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จ. การเฝ้าระวังรังสีประจ าพื้นที่ 
การเฝ้าระวังประจ าพ้ืนที่ แบ่งเป็นการตรวจวัดอัตราปริมาณการแผ่รังสีจากแหล่งก าเนิดรังสี  การ

ตรวจวัดการเปรอะเปื้อนบนพ้ืนผิว  การตรวจวัดวัสดุกัมมันตรังสีที่ฟุ้งกระจายในอากาศ  หน่วยงานที่ใช้วัสดุ
กัมมันตรังสีจะต้องพิจารณาว่าจะต้องมีการเฝ้าระวังรังสีประจ าพ้ืนที่แบบใดเพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้วัสดุ
กัมมันตรังสีในหน่วยงานของตน 

 ส าหรับหน่วยงานที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก ควรเฝ้าระวังพ้ืนที่แบบตรวจวัดอัตรา
การแผ่รังสี และมีการเฝ้าตรวจการรั่วไหลของวัสดุกัมมันตรังสีบนพื้นผิวภาชนะหรือเครื่องก าบังวัสดุกัมมันตรังสี  

 หน่วยงานที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก ควรตรวจวัดอัตราปริมาณการแผ่รังสี  และ
การเฝ้าตรวจการเปรอะเปื้อนบนพ้ืนผิวที่อาจมีการเปรอะเปื้อนทั้งบริเวณที่ปฏิบัติงาน เช่น พ้ืนที่เตรียม พ้ืนที่เก็บ 
พ้ืนที่ใช้งาน  ทางเข้าออกห้องที่ใช้เตรียรมวัสดุกัมมันตรังสี บริเวณพ้ืนที่ตรวจตรา และบริเวณท่ีสาธารณะ 

 หน่วยงานที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึกในปริมาณมากหรือผลิตวัสดุกัมมันตรังสี ซึ่ง
ในกระบวนการอาจท าให้เกิดการฟุ้งกระจายในอากาศ จะต้องติดตั้งเครื่องมือส าหรับการตรวจวัดอัตราปริมาณ
การแผ่รังสีในอากาศ  การเฝ้าตรวจการเปรอะเปื้อนบนพ้ืนผิว และ การตรวจวัดวัสดุกัมมันตรังสีที่ฟุ้งกระจายใน
อากาศ   
 ส าหรับแผนการเฝ้าระวังประจ าพ้ืนที่ควรแสดงรายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปนี้  

 พ้ืนที่ภายในสถานประกอบการ 
 ระบุชื่อพ้ืนที่หรือรหัสพ้ืนที่ ซึ่งสถานประกอบการใช้สื่อสารเป็นการภายใน 

 วันที่ด าเนินการ 
 ระบุวัน เดือน ปี และเวลาด าเนินการ 

 ผู้ด าเนินการ / ผู้รับผิดชอบ 
 ระบุรายชื่อผู้ด าเนินการ / ผู้รับผิดชอบ 

 วิธีการตรวจวัด 
 ระบุรายละเอียดต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย คือ เทคนิคที่ใช้ในการตรวจวัด 
รายละเอียดการเก็บตัวอย่าง ค่าความไม่แน่นอนของการวัด เครื่องมือ การประกัน
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้งาน ผู้ท าการตรวจวัด ผู้ตรวจสอบผลการตรวจวัด   

 ความถี ่
 ระบุความถ่ีที่ท าการตรวจวัด ให้ระบุเป็นจ านวนครั้งต่อเดือน 

 ก าหนดเกณฑ์ปลอดภัยทางรังสีภายในสถานประกอบการ 
 ระบุและประกาศเกณฑ์ค่าระดับรังสีที่ถือเป็นเกณฑ์ปลอดภัยทางรังสีภายใน
สถานประกอบการ ซึ่งเมื่อผลการตรวจวัดเกินค่าดังกล่าวแล้ว ต้องมีขั้นตอน
ด าเนินการกรณีฉุกเฉินทางรังสี 

  นอกจากนี้ ควรมีการบันทึกผลการตรวจวัดในพ้ืนที่  และแสดงให้ฝ่ายความปลอดภัยภายในสถาน
ประกอบการทราบ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความปลอดภัยการท างาน การควบคุมการได้รับรังสี การควบคุมการ
เปรอะเปื้อน   ตัวอย่างสิ่งที่ต้องบันทึกในแบบฟอร์มการเฝ้าระวังประจ าพ้ืนที่ ได้แก่ อัตราการแผ่ปริมาณรังสี 
การเปรอะเปื้อนทางรังสี ความเข้มข้นวัสดุกัมมันตรังสีในอากาศ  รายละเอียดในตรวจวัด เช่น วันที่ สถานที่ 
เครื่องมือที่ใช้ ผู้ตรวจวัดและข้อคิดเห็น 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจวัดรังสีส าหรับวัสดุกัมมันตรังสีปิดผนึก 

INSPECTTION REPORT (แบบฟอร์มการตรวจวัดรังสีส าหรับวัสดุกัมมันตรังสีปิดผนึก) 
TYPE OF  

  
 

LEVEL GAUGES 
 

DENSITY GAUGES     
 

THICKNESS/BASIS WEIGHT     

  
 

LOGGING DEVICES 
 

MOISTURE GAUGES   

 

ECT……………………………………..   

SOURCE: ……………………………….. CODE OR S/N:……………………………………..  LOCATION…………………………………………….   
ACTIVITY:……………………………….. DATE:……………………………………………….  LOCATION CODE………………………………………  

VISUAL & PHYSICAL CHECK        

ITEM CHECK LIST RESULTS  MAX.RADIATION AROUND HOUSING ( EXCEPT BEAM SIDE) 

        POOR FAIR GOOD  SHUTTER ON (mR/hr) SHUTTER OFF (mR/hr) 

1 HOUSING                CONTACT 1  ft. 1  m. CONTACT 1  ft. 1  m. 

2 KEY & LOCK SYSTEM                        

3 SHUTTER ON/OFF                        

4 SOURCE NAME PLATE            LEAKAGE TESTING  

5 RADIATION WARNING SIGN          RESULT BACKGROUND 

6 RADIOACTIVE MATERIAL WARNING SIGN                    

7 LOCATION                            

ORGANIZATION: ………………………………………………………………………………..        

SURVEY METER No.: ……………………………………………………………………………….  CALIBRATION DATE……………………………………………. 

INSPECTOR (RSO): ……………………………………………………………………………….  DATE………………………………………………………………. 
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        ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจวัดรังสีส าหรับวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก 
               ตารางนี้สามารถใช้ร่วมกับการตรวจสอบเครื่องไซโคลตรอนและเครื่องเร่งส าหรับผลิตไอโซโทปที่
อาจมีการเปรอะเปื้อนทางรังสี 

แบบฟอร์มการตรวจวัดรังสีส าหรับวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก 
      

 วัสดุกัมมันตรังสี 
 

 หน่วยงาน/ห้อง 
 

 บริเวณ อัตราปริมาณรังสี Net count Activity สรุปผลการตรวจสอบ 

 (Zone) (mR/hr หรือuSv/hr) (CpmหรือCps) (Bq/cm2)   ปกติ   เกินค่ามาตรฐาน 

          
           

           

แผนผัง Smear Test /ค่าอัตราปริมาณรังสี 

           

        

           

หมายเหตุ:     
1.เครื่องส ำรวจรังสี: ผู้ผลิต Model No. 

2.เครื่องตรวจสอบกำรเปรอะเปื้อน: ผู้ผลิต Model No. 

3.ขีดจ ำกัดสูงสุดของกำรเปรอะเปื้อนบนพ้ืนผิว: 
  

  
วัสดุกัมมันตรังสีที่แผ่รังสีอัลฟา: 0.37 Bq/cm2 

 
  

วัสดุกัมมันตรังสีที่แผ่รังสีเบต้าหรือแกมมา: 3.7 Bq/cm2 
 

4.ในทำงปฎิบัติถ้ำค่ำนับวัดมีค่ำเกินกว่ำ 5 เท่ำของแบคกรำวด์ ถือว่ำมีกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสี 
จ าเป็นต้องมีการช าระล้างความเปรอะเปื้อนทางรังสี 

  

 
  

 

ผู้ตรวจสอบ 
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ฉ. ตัวอย่าง ตารางข้อมูลเครื่องมือด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 

ชนิดเครื่องมือ 
ชนิด
หัววัด 

ชนิดรังสี 
ที่สามารถ

วัดได้ 
หน่วยวัด 

ช่วง 
การวัด 

ผู้ผลิต 
เครื่องวัด 

รุ่น หมายเลข 
วันที่ 

สอบเทียบ 
สถานะการ

ใช้งาน 
รูปภาพเครื่องมือ 

Survey           

OSL           

 
 

ชนิดเครื่องมือ รายการ จ านวน รูปภาพเครื่องมือ สถานที่เก็บ/ติดตั้ง 

Shielding 

1. กระปุกตะกั่ว    

2.  อื่นๆ (ระบุ) 
.................................. 
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ช. ตัวอย่าง แบบบันทึกประวัติการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี  
 

แบบบันทึกประวัติการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 
OCCUPATIONAL RADIATION DOSE HISTRORY 

1. ชื่อ-สกุล  
(นาย/นาง/นางสาว) 

  

2. หมายเลขบัตรประจ าตัว 
 
 

 

3. ชนิดบัตรประจ าตัว 
 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 หนังสือเดินทาง 
 อื่น ๆ (ระบุ) 

 

4. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
 ไม่ระบุ 

 

5. สัญชาต ิ
 
 

 

6. วัน-เดือน-ป ี
เกิด 

  

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
 
 
 

 

9. ต้นก าเนิดรังส ี
 วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องก าเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10)  Sv/mSv 
Hp(3)  Sv/mSv 
Hp(0.07)  Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s)  
CDE  mSv 
CEDE  mSv  

13. หมายเหตุ 
 

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
 
 
 

 

9. ต้นก าเนิดรังส ี
 วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องก าเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10)  Sv/mSv 
Hp(3)  Sv/mSv 
Hp(0.07)  Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s)  
CDE  mSv 
CEDE  mSv  

13. หมายเหตุ 

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
 
 
 

 

9. ต้นก าเนิดรังส ี
 วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องก าเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10)  Sv/mSv 
Hp(3)  Sv/mSv 
Hp(0.07)  Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s)  
CDE  mSv 
CEDE  mSv  

13. หมายเหตุ 

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
 
 
 

 

9. ต้นก าเนิดรังส ี
 วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องก าเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10)  Sv/mSv 
Hp(3)  Sv/mSv 
Hp(0.07)  Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s)  
CDE  mSv 
CEDE  mSv  

13. หมายเหตุ 
 
 

 

14. ลายมือช่ือผู้รับการประเมิน 
 

15. ลายมือช่ือผู้บันทกึประวัต ิ 16. ลายมือช่ือผู้รับใบอนุญาต  

หมายเหต ุ  แบบบันทกึนี้สำมำรถใช้บันทึกข้อมูลได้ 1 ป ีโดยแบ่งเป็น 4 ไตรมำส เนื่องจำกผลกำรประเมินกำรวัดรังสีประจ ำตัวบุคคล จะแสดง
เป็นค่ำเฉลี่ยทุก 3 เดือน 
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ซ. ตัวอย่างบัญชีวัสดุกัมมันตรังสี 
การท าบัญชีวัสดุกัมมันตรังสีนั้นควรท าให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี และต้องดุล

บัญชีรายการวัสดุกัมมันตรังสีให้ถูกต้องครบถ้วนตามปริมาณที่ครอบครองอยู่จริง 
 การใช้วัสดุกัมมันตรังสีทางการถ่ายถาพด้วยรังสีและเครื่องรังสีรักษาระยะใกล้ ที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีที่มี
ครึ่งชีวิตสั้น เช่น Ir-192 , Se-75 เมื่อกัมมันตภาพรังสีลดลงจ าเป็นต้องเปลี่ยนวัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
วัสดุกัมมันตรังสีโดยประมาณทุก 3 - 12 เดือน ผู้รับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีจะต้องท าบัญชี
การเปลี่ยนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสี และมีการบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนวัสดุกัมมันตรังสี 
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                                                        ประวัติการเปลี่ยนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสี 

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

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

(3) รหัสทะเบียนตามใบอนุญาต..............................................…………… 

(5) บริษัทผู้ผลิต.........................................……………………..................... 

(4) ประเภทของ เคร่ืองรังสีรักษา/อุปกรณ์ถ่ายภาพทางรังสี 

  Teletherapy     Brachytherapy     Radiography  
  Gamma Irradiator     Other (………………………………………….) 

(6) Model....................................……………………................................... 

(7) Serial No..................................………………………............................ 

No 

(8) 
วัสดุกัมมันตรังสี น าเข้า ส่งออก 

Isotope 

(9) 

S/N 

(10) 

ค่าความ
แรงรังส ี

(11) 

เลขท่ี
ใบอนุญาต 

(12) 

ใบอนุญาต
หมดอาย ุ

(13) 

วันท่ี
น าเข้า 

(14) 

หมายเลขตรวจ
ปล่อย/Airway 

Bill 

(15) 

ตัวแทน
น าเข้า 

(16) 

เลขท่ี
ใบอนุญาต 

(17) 

ใบอนุญาต
หมดอาย ุ

(18) 

วันท่ี
ส่งออก 

(19) 

หมายเลขตรวจ
ปล่อย/Airway Bill 

(20) 

ตัวแทน
ส่งออก 

(21) 

1              

2              

 

  (22) ลงนาม …................................................ 

 (...................................................) 

                                                                                                                                                                           เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี (RSO) 
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ค าอธิบายในการกรอกข้อมูลประวัติการเปลี่ยนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสี 

1. รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยงานท่ีส านักงานปรมาณเูพื่อสันติออกให ้ 2. ช่ือหน่วยงาน ช่ือหน่วยงานตามใบอนุญาต 

3. รหัสทะเบียน รหัสทะเบียนของรายการวัสดุที่ระบุในใบอนุญาต
ครอบครอง 

4. รายละเอียดเครื่องรังสีรักษา/
อุปกรณ์ถ่ายภาพทางรังสี 
(Radiography)  

ให้ท าเครื่องหมายในช่อง   หน้าเครื่องรังสรีักษา (Teletherapy 
หรือ Brachytherapy)     อุปกรณ์ถ่ายภาพทางรังสี 
(Radiography) 

5. บริษัทผู้ผลิต ช่ือเต็มของบริษัทผู้ผลิต 6. Model รุ่นของเครื่องรังสีรักษา/อุปกรณ์ถา่ยภาพทางรังสี (Radiography) ที่
บริษัทผู้ผลิตออกให ้

7. Serial number หมายเลขของเครื่องรังสรีักษา/อุปกรณ์ถ่ายภาพทาง
รังสี (Radiography) ที่บริษัทผู้ผลติออกให ้

8. No ล าดับรายการ 

9. Isotope สัญลักษณ์ตามชนิดวัสดุกัมมันตรังสี (เช่น Ir-192 ) 10. S/N หมายเลขวัสดุกมัมันตรังสี ท่ีบริษทัผู้ผลติออกให้ 

11. ค่ากัมมันตภาพรังส ี ค่ากัมมันตภาพรังสตีามใบรบัรองพร้อมวันที่เริ่มต้น 
หรือท่ีไดร้ับอนุญาต 

12. เลขท่ีใบอนุญาตน าเข้า เลขท่ีใบอนุญาตน าเข้า 

13. ใบอนุญาตน าเข้าหมดอาย ุ วันท่ีใบอนุญาตน าเข้าหมดอาย ุ 14. วันท่ีน าเข้า วันท่ีระบุในใบตรวจปล่อย/ Airway Bill 

15. หมายเลขตรวจปล่อย/ Airway 
Bill 

หมายเลขการตรวจปล่อยท่ีออกโดยกรมศลุกากร 
หรือ Airway bill  เพื่อยืนยันการน าเข้า 

16. ตัวแทนน าเข้า ช่ือเต็มของตัวแทนน าเข้า ถ้าใช้ตัวย่อต้องมีค าอธิบายใต้ตาราง 

17. เลขท่ีใบอนุญาตส่งออก เลขท่ีใบอนุญาตส่งออก 18. ใบอนุญาตส่งออกหมดอาย ุ วันท่ีใบอนุญาตส่งออกหมดอาย ุ

19. วันท่ีส่งออก วันท่ีระบุในใบตรวจปล่อย/ Airway Bill 20. หมายเลขตรวจปล่อย/ 
Airway Bill 

หมายเลขการตรวจปล่อยท่ีออกโดยกรมศลุกากร หรือAirway bill  
เพื่อยืนยันการส่งออก 

21. ตัวแทนส่งออก ช่ือเต็มของตัวแทนส่งออก ถ้าใช้ตัวย่อต้องมี
ค าอธิบายใต้ตาราง 

22. ลงนาม เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังส ี
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ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลในตาราง projector หมายเลข P-1 

No 

(8) 
วัสดุกัมมนัตรังสี น าเข้า ส่งออก 

Isotope 

(9) 

S/N 

(10) 

ค่าความ
แรงรังส ี

(11) 

เลขท่ีใบอนุญาต 

(12) 

ใบอนุญาต
หมดอาย ุ

(13) 

วันท่ีน าเข้า 

(14) 

หมายเลขตรวจ
ปล่อย/Airway 

Bill 

(15) 

ตัวแทน
น าเข้า 

(16) 

เลขท่ีใบอนุญาต 

(17) 

ใบอนุญาต
หมดอาย ุ

(18) 

วันท่ี
ส่งออก 

(19) 

หมายเลขตรวจ
ปล่อย/Airway 

Bill 

(20) 

ตัวแทน
ส่งออก 

(21) 

1 Ir-192 1234-A Xx Ci 6Ixxx/xxxxI xx xx xxxx บริษัท A 6Ixxx/xxxxE dd/mm/yy dd/mm/yy xxxx บริษัท A 

2 Ir-192 1234-B Xx Ci 6Ixxx/xxxxI xx xx xxxx บริษัท A      

3              

4              

การเปลี่ยนถ่ายวัสดุฯ ที่ใช้งานใน projector หมายเลข P-1  

วัสดุฯ Ir-192 รำยกำรที่ 1  ด ำเนินกำรส่งออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รำยละเอียดของวัสดุฯ รำยกำรที่ 1 จะต้องมีข้อมูลครบถ้วนทั้งส่วนของน ำเข้ำและส่งออก ข้อสังเกต 
รำยกำรที่ส่งออกแล้วจะต้องมีข้อมูลครบทั้งส่วนของน ำเข้ำและส่งออก) 

วัสดุฯ Ir-192 รำยกำรที่ 2  ใช้งำนอยู่ ณ ปัจจุบัน (รำยละเอียดของวัสดุฯ รำยกำรที่ 2 จะต้องมีข้อมูลส่วนของน ำเข้ำครบถ้วน ในส่วนของส่งออกเว้นไว้ได้เพรำะยังไม่มีกำร
ส่งออก ซึ่งรำยกำรที่ 2 เป็นรำยกำรที่หน่วยงำนจะขอใบอนุญำตส่งออก)  

หมายเหตุ กำรรำยงำนสำมำรถจัดท ำเป็น projector 1 รำยกำรต่อแผ่น หรือ ใน 1 แผ่นมี  projector  หลำยรำยกำร ได้เช่นกัน 
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ญ. ตัวอย่าง แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับวัสดุกัมมันตรังสี  

ชนิดของอุปกรณ์ 

 Level Gauges            Density Gauges  Thickness Gauges                   Moisture Gauges 
 Logging Devices                       Other…………………..  
 
ชนิดของต้นก าเนิดรังสี  
(Source): ……………………………… 

Code or S/N: 
………………………………… 

ความแรง (Activity): 
……………………………… 

ณ วัน/เดือน/ปี: 
………………………………… 

 
VISUAL & PHYSICAL CHECK 

Item Check List 
Results 

Note 
Poor Fair Good 

1 Housing     
2 Key & Lock System     
3 Shutter ON/OFF     
4 Source Nameplate     
5 Radioactive Material Warning Sign     

 

วันที่ตรวจสอบ.................................................. 
ผู้ตรวจสอบ...................................................... 
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ฌ. ตัวอย่างแผนการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวกับรังสี ประจ าปี  

ชื่อหลักสูตร ความถี่ ผู้เข้าอบรม 
รูปแบบการ

อบรม 
ความปลอดภัยทางรังสี 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ 

ก่อนเริ่มงาน 
ผู้ปฏิบัติงานใหม่/

เปลี่ยนลักษณะงาน 
ภายใน 

ความปลอดภัยทางรังสี 
ส าหรับหัวหน้างาน 

อย่างน้อย 1 ครั้ง ผู้จัดการแผนก ภายนอก 

ความปลอดภัยทางรังสี 
ส าหรับผู้บริหาร 

อย่างน้อย 1 ครั้ง หัวหน้างาน ภายนอก 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เมื่อเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการแผนก ภายนอก 

 
    ตัวอย่างการประเมินผลการฝึกอบรม   

รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมความปลอดภัยทางรังสี ประจ าปี .... 
บริษัท วันที่เริ่มใช้ : …/…./... 
จัดท าโดย : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี แก้ไขครั้งที่ :  
อนุมัติโดย :  หน้า : ……/………. 
ชื่อหลักสูตร ประเภทการประเมินผล 

โดยการสอบ โดยการสัมภาษณ์/
วัดความเข้าใจ 

โดยสังเกตการ
ท างาน 

โดยวิธีอ่ืน ๆ 

     
     

    ตัวอย่างการบันทึกประวัติการฝึกอบรม  
ชื่อ/สกุล : ต าแหน่ง : 
สังกัด :  
ล าดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ผลการฝึกอบรม ผู้บันทึก 
     
     
     

 
หมายเหตุ ผู้ให้การฝึกอบรม/วิทยากร ควรให้เป็น RSO ประจ าหน่วยงาน 
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ฏ. รายละเอียดแผนการด าเนินงานเมื่อเลิกใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี  
ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้   

1. การน ากลับไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นหรือโอนให้ผู้อื่นไปใช้ประโยชน์ 
1.1 กรณีน ากลับไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ต้องเป็นไปตามประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง 

ก าหนดหลักเกณฑ์การน าวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นหรือโอนให้ผู้อ่ืนไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2563  
1) ปริมาณและรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีที่คาดว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น  
2) รายละเอียดและวิธีการน าวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น โดยละเอียด 
3) แผนป้องกันอันตรายจากรังสี และต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทาง

รังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
4) ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการอย่างเหมาะสม 
5) สถานที่จัดเก็บ/ใช้งาน อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัย

ทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
6) แผนการด าเนินงานเมื่อเลิกใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี หลังการน าวัสดุกัมมันตรัง สีไปใช้

ประโยชน์ด้านอื่น 
1.2 กรณีโอนให้ผู้อ่ืนไปใช้ประโยชน์ 

1) ต้องระบุรายละเอียดของผู้รับโอนวัสดุกัมมันตรังสี และต้องเป็นไปตามประกาศส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การน าวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนหรือโอนให้ผู้ อ่ืนไปใช้
ประโยชน์ พ.ศ. 2563 

2) ปริมาณและรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีที่คาดว่าจะโอนให้ผู้อื่นไปใช้ประโยชน์  
3) แผนป้องกันอัตรายจากรังสี ระหว่างรอด าเนินการ 
4) สถานที่จัดเก็บรอการด าเนินการอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงความมั่นคง

ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
5) ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

2. ส่งคืนผู้ผลิต/ประเทศต้นทาง/หน่วยงานที่มีศักยภาพในการจัดการกากกัมมันตรังสีในต่างประเทศ  
2.1 ปริมาณและรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีที่คาดว่าจะส่งคืนผู้ผลิต/ประเทศต้นทาง/หน่วยงาน

ที่มีศักยภาพในการจัดการกากกัมมันตรังสีในต่างประเทศ  
2.2 รายละเอียดของหน่วยงานปลายทาง ดังนี้ 

1) ชื่อหน่วยงาน 
2) ที่อยู่หน่วยงาน 
3) ชื่อประเทศ 
4) เบอร์โทรศัพท์ 
5) อ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลด้านศักยภาพของหน่วยงานในต่างประเทศที่จะรับวัสดุกัมมันตรังสีไป

ด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี 
2.3 แผนป้องกันอันตรายจากรังสี ระหว่างรอด าเนินการส่งคืนผู้ผลิต/ประเทศต้นทาง/หน่วยงานที่มี

ศักยภาพในการจัดการกากกัมมันตรังสีในต่างประเทศ ต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2.4 สถานที่จัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสีระหว่างรอด าเนินการส่งคืนผู้ผลิต/ประเทศต้นทาง/หน่วยงานที่มี
ศักยภาพในการจัดการกากกัมมันตรังสีในต่างประเทศอย่างเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงความ
มั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/079/T_0009.PDF
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2.5 ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการให้ชัดเจน โดยผู้รับผิดชอบต้องมีศักยภาพในด าเนินการในทุก
ขั้นตอน 

2.6 แผนด้านงบประมาณในการด าเนินการ 
3. ส่งสถานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

3.1 ปริมาณและรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีหรือกากกัมมันตรังสีที่คาดว่าจะส่งสถานบริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี 

3.2 รายละเอียดของสถานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี  
1) ชื่อหน่วยงาน 
2) ที่อยู่หน่วยงาน 
3) ชื่อประเทศ 
4) เบอร์โทรศัพท์ 

3.3 วิธีการรวบรวม คัดแยก จ าแนก และจัดเก็บกากกัมมันตรังสี ตามเกณฑ์การรับกากกัมมันตรังสี
ของสถานบริการจัดการกากกัมมันตรังสีนั้น ๆ และต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

3.4 แผนป้องกันอันตรายจากรังสี ระหว่างรอด าเนินการ และต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงความ
มั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

3.5 ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการให้ชัดเจน โดยผู้รับผิดชอบต้องมีศักยภาพในด าเนินการในทุก
ขั้นตอน 

3.6 สถานที่จัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสีระหว่างรอด าเนินการอย่างเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

3.7 แผนด้านงบประมาณในการด าเนินการ 
4. จัดการกากกัมมันตรังสีด้วยตัวเอง  (พรบ.2559 มำตรำ 79) (กำรระบำยทิ้ง มำตรำ78) 

4.1 ปริมาณและรายละเอียดของกากกัมมันตรังสีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
4.2 วิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี โดยต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
1) ประเภทกากกัมมันตรังสีที่ต้องด าเนินการ 
2) หลักเกณฑ์การรับกากกัมมันตรังสี (ภายในสถานประกอบการทางรังสี) 
3) วิธีการรวบรวม คัดแยก จ าแนกและจัดเก็บกากกัมมันตรังสี  
4) วิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี โดยละเอียดทุกขั้นตอน 

4.3 สถานที่ระหว่างรอด าเนินการ/ระหว่างด าเนินการ/จัดเก็บกากกัมมันตรังสีอย่างเหมาะสมและ
ต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑, กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

4.4 ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการให้ชัดเจน โดยผู้รับผิดชอบต้องมีศักยภาพในด าเนินการในทุก
ขั้นตอน 

4.5 แผนด้านงบประมาณในการด าเนินการ 
 



 

 

ตัวอย่าง 
แผนป้องกันอันตรายจากรังสี 

ส าหรับสถานประกอบการท่ีมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
มิถุนายน 2563 
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บทน า 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. .... ข้อ 
12 ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีแผนการป้องกันอันตรายจากรังสีที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือ
เป็นเอกสารหลักฐานประกอบในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 

 
2. ขอบเขต 

แผนป้องกันอันตรายจากรังสีส าหรับสถานประกอบการที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบถึงการปฏิบัติตนกับวัสดุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัย 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีภายในหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการป้องกันอันตรายจากรังสี 
3.2 เพ่ือให้การใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีมีความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี

และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
3.3    เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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แผนการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 

 ผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ได้จัดท าแผนป้องกัน
อันตรายจากรังสี โดยประกอบด้วยหัวข้อหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลสถานประกอบการ 
1.1 ชื่อหน่วยงาน 
  บริษัท ABC จ ากัด 
1.2 แผนที่ /พิกัด โดยต้องแสดงรูปแผนที่เส้นทางและพิกัดท่ีตั้งของสถานประกอบการ  

  
 

 

พิกัดทีต่ั้ง 
(lat='13.8541003'|lon='100.5634897') 
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1.3 แผนผังภายในโรงงาน/อาคารผลิต/ห้องปฏิบัติการ 
  แผนผังภายในโรงงาน 

 
อ้างอิง:  กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ, “ภาพประกอบผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี”, วันที่ 13 สิงหาคม 
2552 

  แผนผังอาคารผลิต - อาคาร E 

 
อ้างอิง: กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ, “ภาพประกอบผลการตรวจสอบสถานปฏิบตัิการทางรังสี”, วันที่ 14 มีนาคม 
2559 

1.4 สถานที่ติดต่อ/ที่ท าการ และสถานที่ติดตั้ง/เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี  
  สถานที่ติดตั้ง  
   Production Area อาคาร E  
   บริษัท ABC จ ากัด 
   16 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
1.5 หมายเลขโทรศัพท์/ E-Mail 

  หมายเลขโทรศัพท์ 02-123-4567 ต่อ 89 
E-Mail   abcd.e@abc.com 

1.6 ข้อมูลสรุปกิจการของสถานประกอบการโดยต้องแสดงวัตถุประสงค์การน าวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้งาน 
  ใช้วัสดุกัมมันตรังสี Co-60ส าหรับวัดระดับ (Level gauge)  
 

อาคาร E  



 

 

2. ข้อมูลรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสี 
 บริษัท ABC จ ากัด ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี จ านวน 1 รายการ  ดังตาราง 
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังส ี
ภาชนะบรรจุ/

เครื่องมือ/เครื่องจักร 
ลักษณะ

การใช้งาน
วัสดุ

กัมมันตรังส ี

อาคาร/
ห้อง/

สถานท่ี
เก็บ

รักษา 
ติดตั้ง 
หรือใช้ 

เลขท่ี
ใบอนุญาต 

สถานะการ
ใช้งาน 

(ใช้งาน/
เก็บ

ส ารอง) 

นิวไคลด์
กัมมันตรังส ี

ความ
แรง
รังสี

(Bq/Ci) 

ประเภท 
Category 

ปิด
ผนึก/
เปิด
ผนึก 

สมบัติทาง
กายภาพ 
(ของแข็ง/
ของเหลว/

ก๊าซ) 

ผู้ผลิต รุ่น 
Serial 

Number 
ผู้ผลิต รุ่น 

Serial 
Number 

1 Co-60 5.5 
GBq 

3 ปิด
ผนึก 

ของแข็ง Endress+Hauser 
GmbH 

QG2000 KM555 - - - Level 
Gauge 

อาคาร 
E 

4I123/62R1 ใช้งานปกต ิ

 

 
อ้างอิง: กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ, “ภาพประกอบผลการตรวจสอบสถานปฏิบตัิการทางรังสี”, วันที่ 14 มีนาคม 2559
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3. ข้อมูลบุคลากรและการบริหารจัดการทางรังสี 
3.1 ผู้ขออนุญาต 

ล าดับที ่ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ท่ีสามารถตดิต่อได้สะดวก 

1 นายอะตอม  ประโยชน์ด ี ประธานกรรมการ 02-555-8888 ต่อ 2222 
2 นายนิวเคลยีร์  ใช้งานได ้ ผู้จัดการแผนก 02-555-8888 ต่อ 3333 

3.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

เลขทะเบยีน
ใบรับรอง
การขึ้น
ทะเบียน 

RSO 

ประวัติการอบรม
ด้านความ

ปลอดภัยทางรังส ี

ประสบการณ์
ท างานเกี่ยวกับ

รังส ี

โทรศัพท์ท่ี
สามารถ
ติดต่อได้
สะดวก 

1 นายปรมาณู 
เพื่อสันต ิ

เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยทางรังส ี

ป.ตรี  
(อาชีวอนามัย) 

RSO-ML-
123-456-
789 

การป้องกัน
อันตรายจากรังสี 
ระดับ 1 

วัสดุกัมมันตรังสี  
Co-60 จ านวน
3 ปี  

02-555-
8888 ต่อ 
4444 

2 นายรังสี 
ปลอดภัย 

เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยทางรังส ี

ป.ตรี  
(วิทยาศาสตร์) 

RSO-ML-
987-654-
321 

การป้องกัน
อันตรายจากรังสี 
ระดับ 1 

วัสดุกัมมันตรังสี  
Co-60 จ านวน
5 ปี  

02-555-
8888 ต่อ 
5555 

3.3 แผนภูมิสายการบังคับบัญชาด้านการบริหารจัดการทางรังสี   

สายการบังคับบัญชาด้านการบริหารจัดการทางรังสี 

 

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถประยุกต์ให้เข้ากับโครงสร้างของหน่วยงานได้ 
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3.4 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันอันตรายจากรังสี ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต, RSO, 
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 
ตารางแสดงรายชื่อและหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละต าแหน่ง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน้าท่ี โทรศัพท์ 

1 นายนิวเคลยีร์  ใช้งานได ้ ผู้จัดการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางรังสีในการท างาน 

 

2 นายรังสี ใช้ปลอดภัย 
หัวหน้าหน่วยความ
ปลอดภัยและเผชิญเหต ุ

๑. วางแผนมาตรการความปลอดภัยทางรังสี
ในการท างาน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยทางรังสีในการท างาน 

 

3 นายรักษา ด้วยรังส ี หัวหน้าหน่วยพยาบาล 

๑. วางแผนมาตรการรักษาผู้ป่วยและผู้
ประสบเหตุฉุกเฉินทางรังส ี
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านรักษา
ผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุฉุกเฉินทางรังส ี

 

4 นายเครื่องจักร  ผลิตรังส ี
หัวหน้าหน่วยพื้นท่ี
ติดตั้งวัสดุกัมมันตรังส ี

๑. วางแผนมาตรการความปลอดภัยทางรังสี
ระหว่างการผลติ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยทางรังสีระหว่างการผลติ 

 

5 นายปรมาณู เพื่อสันต ิ
เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยทางรังส ี

๑. ตรวจสอบและเสนอแนะใหผู้้ขอรบั
ใบอนุญาตปฏิบตัิตามกฎความปลอดภัย 
๒. จัดท าแผนงานโครงการดา้นความ
ปลอดภัยทางรังสีในการท างานเสนอต่อผู้
ขอรับใบอนุญาต 
๓. ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของบริษัท ฯ ให้
เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการ
ความปลอดภัยทางรังสีในการท างาน 
๔. ก ากับดูแลใหลู้กจ้างปฏิบัตติามกฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง เกี่ยวกับความปลอดภัย 
๕. แนะน าฝึกสอน และอบรมลูกจา้งเพื่อให้
การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุฉกุเฉินทาง
รังส ี
๖. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย 
การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุฉุกเฉนิทางรังสี
อันเนื่องจากท างานของลูกจ้าง รวมทั้งแจ้ง
ข้อเสนอแนะต่อผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อป้องกัน
การเกิดเหตุซ้ าโดยไม่ชักช้า 
๗. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู สถติิ และจัดท า
รายงานการประสบอันตรายจากรงัสีอัน
เนื่องจากการท างานของลูกจ้าง 

 

 นางห้อง เครื่องก าเนิดรังส ี
พยาบาล/
นักรังสีเทคนิค 

1. ออกแบบการป้องกันอันตรายจากรังสี
ใหแ้ก่ผู้ป่วย 
2. ให้บริการทางรังสเีทคนิคด้านการตรวจ 
วิเคราะห์และรักษาด้วยเครื่องมือทางรังสี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน้าท่ี โทรศัพท์ 

เช่น เครื่องเอกซเรย์ เครื่องฉายรังสีเครื่องนับ
วัดรังสี เครื่องอัลตราซาวนด์เครื่องเอกซเรย์
ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจด้วย
สนามแมเ่หล็กแรงสูง เครื่องเร่งอนุภาค 
3. ตรวจสอบคุณภาพของภาพรังสีการประกัน
คุณภาพและการบ ารุงรักษาเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีเทคนิคให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัย 

 นายมีคุณ  ด้วยรังส ี วิศวกรฝ่ายผลติ 

1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต 
2. พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการผลิต 
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงด้านการผลิต 
4. ประสานงานกับหน่วยความปลอดภัยและ

เผชิญเหตุและหน่วยพยาบาล เพื่อ
ด าเนินการสร้างความปลอดภัยระหว่าง
การผลิต 

 

 
นางสาวรักอะตอม 
นิวเคลียร ์
 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประจ า
หน่วยความปลอดภัย
และเผชิญเหต ุ

๑. แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ 
ค าสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการท างาน 
๒. ส ารวจสภาพการท างาน และรายงานความ
ไม่ปลอดภัยตลอดจนเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขต่อ RSO 
๓. รายงานการเกดิการประสบอันตรายหรือ
การเจ็บป่วยจากการท างานกับรังสีต่อผู้RSO 
โดยไม่ชักช้า 
๔. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางรังสีใน
การท างานตามที ่RSO หรือระดับบริหารงาน
มอบหมาย 

 

 นางสาวห้องฉาย รังส ี ผู้ช่วยหน่วยพยาบาล 

๑. แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ 
ค าสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการท างาน 
๒. ส ารวจสภาพการท างาน และรายงานความ
ไม่ปลอดภัยตลอดจนเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขต่อหัวหน้าหน่วยพยาบาลหรอื
นักรังสีเทคนิค 
๓. ช่วยให้บริการทางรังสีเทคนคิด้านการ
ตรวจ วิเคราะห์และรักษาด้วยเครือ่งมือทาง
รังส ี
๔. รายงานการเกดิการประสบอันตรายหรือ
การเจ็บป่วยจากการท างานกับรังสีของลูกจ้าง 
๕. ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยใน
การท างานตามทีน่ักรังสีเทคนคิมอบหมาย 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน้าท่ี โทรศัพท์ 

 นายผลติ วันอ้างอิง ผู้ช่วยหน่วยการผลติ 

๑. แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ 
ค าสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการท างาน 
๒. ส ารวจสภาพการท างาน และรายงานความ
ไม่ปลอดภัยตลอดจนเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขต่อหัวหน้าหน่วยการผลิต หรือวิศวกร
ฝ่ายผลิต 
๓. รายงานการเกดิการประสบอันตรายหรือ
การเจ็บป่วยจากการท างานกับรังสีของลูกจ้าง 
ต่อวิศวกรฝ่ายผลิตโดยไม่ชักช้า 
๔. ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยใน
การท างานตามที่วิศวกรฝ่ายผลติมอบหมาย 

 
นายนิวเคลยีส อะตอม 
นายไลเนก รักษาได ้
นางรหัส หมายเลขรุ่น 

ลูกจ้างรายวัน/ 
รายสัปดาห์  

๑. ปฏิบัติงานตามค าสั่งหรือค าแนะน าอย่าง
เคร่งครดั 
๒. ปฏิบัติงานด้วยความส านึกถึงความ
ปลอดภัยอยู่เสมอ ท้ังของตนเองและของผู้อื่น 
๓. ต้องรายงานสภาพการท างานท่ีไม่
ปลอดภัยและอุปกรณ์การป้องกันฯ ท่ีช ารุด
เสียหาย 
๔. ต้องเอาใจใส่และปฏิบัตติามกฎข้อบังคับใน
การท างานกับรังสีอย่างปลอดภัยเสมอ 
๕. ต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เกีย่วกับ
ข้อปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัย 
๖. เมื่อลูกจ้างมีข้อคดิเห็นเกีย่วกับความ
ปลอดภัยใหเ้สนอหัวหนา้งานขั้นตน้ 
๗. ต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลที่บริษัทฯ จดัให้แต่งกายใหร้ัดกุม 
เหมาะสมกับงานตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัต ิ
๘. ต้องไม่เสี่ยงกับงานท่ียังไม่เข้าใจ หรือไม่
แน่ใจว่าท าอย่างไร 
๙. ต้องศึกษางานท่ีปฏิบัติว่าอุบัติเหตหุรือ
อันตรายใดที่อาจเกดิขึ้นได้บ้าง 

 

 
4. มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี 

4.1. การก าหนดพ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่ตรวจตรา 
บริษัท ABC จ ากัดก าหนดพ้ืนที่รังสี (Radiation Field) ของหน่วยงาน โดยใช้ ปริมาณรังสีต่อปี (Annual 

Radiation Dose) เป็นเกณฑ์ก าหนดพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 
4.1.1. พ้ืนที่ควบคุม (controlled areas) เป็นพ้ืนที่ก าหนดด้วยกฎเกณฑ์เพ่ือลดระดับการได้รับรังสีซึ่ง

ควบคุมการเข้าออกของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและการได้รับรังสีต้องมากกว่า 3 ใน 10 ของค่าจ ากัดรังสีต่อปี ( ๒๐ 
มิลลิซีเวิร์ตต่อปี) หรือ ๖ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
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4.1.2. พ้ืนที่ตรวจตรา (supervised areas) บริเวณท่ีไม่ได้ก าหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จ าเป็นต้องมีการ
ส ารวจรังสีจากการท างานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อก าหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ 

4.1.3. พ้ืนที่ไม่ก าหนดเป็นพื้นที่นอกจากพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่ตรวจตรามาตรการลดระดับการได้รับรังสี
ผู้ปฏิบัติงานบริเวณพ้ืนที่ควบคุมและตรวจตรา เช่น มีป้ายเตือนทางรังสี มีระบบควบคุมการเข้าออก มีห้องปฏิบัติงาน
เฉพาะส าหรับวัสดุกัมมันตรังสีไม่ปิดผนึก เป็นต้น 

การแบ่งพ้ืนที่การปฏิบัติงานทางรังสีภายในหน่วยงานเป็นดังรูป 

 
อ้างอิง: กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ, “ภาพประกอบผลการตรวจสอบสถานปฏิบตัิการทางรังสี”, วันที่ 14 มีนาคม 
2559 

4.2. การเฝ้าระวังรังสีประจ าพ้ืนที่ และการเฝ้าระวังรังสีบุคคล 
4.2.1 การเฝ้าระวังรังสีประจ าพ้ืนที่เพ่ือควบคุมการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 

พ้ืนที่ควบคุม  
(Control Area) 

พ้ืนที่ตรวจตรา  
(Supervised Area) 

พ้ืนที่ไม่ก าหนด  
(Non-Designated Area) 

อนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ปฏิบตังิานทาง
รังสีที่ไดร้ับอนุญาตเป็นลายลักษณอ์ักษร 

อนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ปฏิบตังิานทาง
รังสีที่ไดร้ับอนุญาตเป็นลายลักษณอ์ักษร 

อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและ
ด้านอื่นๆ เข้าเขตพื้นท่ีได ้

ต้องจัดแบ่งพ้ืนท่ีแบบชัดเจน ต้องจัดแบ่งพ้ืนท่ีแบบชัดเจน ต้องจัดแบ่งพ้ืนท่ีแบบชัดเจน 
ต้องควบคุมพื้นที่โดยไม่อนุญาตใหบุ้คคลที่
ไม่เกี่ยวข้องทางรังสสีามารถเข้าถึงพื้นที่ได ้

จ ากัดขอบเขตพื้นท่ีโดยไม่อนุญาตให้
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทางรังสีสามารถเข้าถึง
พื้นที่ได ้

บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทางรังสี สามารถ
เข้าถึงพื้นที่ได ้

ไม่อนุญาตให้พนักงานท าความสะอาด
เข้าถึงพื้นที่ได ้

จ ากัดพื้นท่ีให้พนักงานท าความสะอาด พนักงานท าความสะอาดสามารถ
เข้าถึงพื้นที่ได ้

ต้องมีแบบฟอร์มส าหรับติดตามการท างาน
ของผู้ปฏิบัติงานทางรังส ี

ควรมีแบบฟอร์มส าหรับตดิตามการท างาน
ของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ส าหรับ
สถานการณ์ที่จ าเป็น 

อาจจะไม่ต้องมีแบบฟอร์มส าหรับ
ติดตามการท างานของผู้ปฏิบตัิงาน
ทางรังสี 

ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก
รังสีประจ าตัวบุคคล 

ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี
ประจ าตัวบุคคล 

ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก
รังสีประจ าตัวบุคคล หากจ าเป็น 

ต้องมีการส ารวจค่าระดับรังสีเป็นประจ า 
อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 

ต้องมีการส ารวจค่าระดับรังสีเป็นประจ า 
ทุก 3 เดือน 

ต้องมีการส ารวจค่าระดับรังสีเป็น
ประจ า โดยสามารถระบุความถี่ในการ
ตรวจวัดได ้

ต้องมีการควบคุมโอกาสการปนเปือ้นทาง
รังสีในพื้นที่อย่างเข้มงวด 

ควรมีการควบคุมโอกาสการปนเปือ้นทาง
รังสีในพื้นที ่

ควรมีการควบคุมโอกาสการปนเปือ้น
ทางรังสีในพื้นที่ 

ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย
ของบริษัทอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา 

ใหป้ฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของ
บริษัทอย่างเคร่งครดัตลอดเวลา 

ควรให้ความร่วมมือตามมาตรการ
ความปลอดภัยของบริษัท 
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การบันทึกผลการตรวจวัดในพ้ืนที่  ต้องจัดท าและแสดงให้ฝ่ายบริหารรวมถึงผู้ปฏิบัติงานทางรังสีทราบเป็น

ประจ าทุกเดือนทั้งนี้ RSO จะน าข้อมูลไปวิเคราะห์ความปลอดภัยการท างาน การควบคุมการได้รับรังสี การควบคุม
การเปรอะเปื้อน  ตัวอย่างแบบฟอร์มการเฝ้าระวังประจ าพ้ืนที่เป็นดังตารางด้านล่าง 

 
 

Inspection report 

      
Type   Level Gauge  
Source   Co-60  
Serial no.   KM555  
Activity   5.5 GBq  
Date   1 มกราคม 2555  
Location   อาคาร E  
Location 
code   E-00A01  
      

Visual & Physical Check 

Item check list 
Result 

Poor Fair Good 

1 Housing     

2 Key & Lock system     

3 Shutter On/Off     

4 Source name plate     

5 Radiation warning sign     

6 
Radioactive Material 
Warning sign     

7 Location     

      

Radiation around housing 

Shutter ON (mR/hr) Shutter OFF (mR/hr) 

Contact 1 ft. 1 m. Contact 1 ft. 1 m. 

12 5 5 4 4 4 

      

Leakage Testing 

Result Background 

0 0 

      
Survey 

Meter 
TINT / 2105E 

Calibrati

on Date 
1 มกราคม 2562 

RSO Name นายปรมาณู เพือ่สนัต ิ
Check 

Date 
1 กมุภาพันธ ์2562 
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4.2.2 การเฝ้าระวังรังสีบุคคล  
บริษัท ABC จ ากัด มีครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี  Co-60 (ประเภทที่ ๓) เพ่ือใช้ในการ

ตรวจวัดระดับผลิตภัณฑ์  ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีจะต้องติดมาตรวัดรังสีประจ าตัวบุคคลส าหรับการเฝ้าระวังการ
ได้รับรังสี ได้แก่ OSL หรือ TLD  โดยบริษัทได้ก าหนดเกณฑ์พิจารณาว่าผู้ใดควรได้รับการประเมินการได้รับรังสี ดังนี้ 

๑. ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานเป็นประจ าในพ้ืนที่ควบคุม  หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตรวจ
ตราเป็นครั้งคราวและมีโอกาสได้รับรังสีอย่างมีนัยส าคัญ ให้ประเมินการได้รับรังสีโดย
การติดมาตรวัดรังสีประจ าตัวบุคคลเป็นประจ า 

๒. ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานประจ าในพ้ืนที่ตรวจตรา หรือเข้าไปในพ้ืนที่ควบคุมเป็นครั้ง
คราว ให้ประเมินการได้รับรังสีโดยการติดมาตรวัดรังสีประจ าตัวบุคคล หรือประเมิน
การได้รับรังสีจากการเฝ้าระวังรังสีประจ าพ้ืนที่ 

 
4.3. กฎระเบียบของหน่วยงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานรังสี และการควบคุมดูแลภายในหน่วยงาน  

4.3.1. หลักกการท างานของเครื่องมือ 
 

 
 
วัสดุกัมมันตรังสีติดตั้งดังรูป โดยใช้หลักการวัดระดับแบบส่งผ่านรังสีผ่านถังหรือแท็งค์ที่ต้องการ 

ควบคุมระดับสารภายใน โดยต้นก าเนิดรังสีอยู่ตรงกันข้ามกับหัววัดรังสี มีถังหรือแท็งค์ที่ต้องการควบคุมระดับอยู่ตรง
กลาง  สภานะการท างานปกติ คือ เปิดล ารังสีผ่านถัง รังสีจะผ่านไปยังหัววัดรังสี (detector) และประมวลผลระดับ
รังสีที่หัววัด เพ่ือแปรผลเป็นระดับสารที่อยู่ภายในถัง   กรณีซ่อมบ ารุงหรือไม่มีการวัดระดับในถังจะท าการปิด
Shutter ไว้ 
           ๔.๓.๒ กฎระเบียบของหน่วยงาน 

 พนักงานที่ปฏิบัติงานปกติในพ้ืนที่ที่ติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสี จะต้องเป็นพนักงานที่มีบัตรที่เข้า -
ออกพ้ืนที่ชั้นในได้เท่านั้น  กรณีซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ที่มีต้นก าเนิดรังสี หรือเข้าไปในถังที่มีล ารังสีผ่าน หรือซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ที่อยู่ในบริเวณควบคุม จะต้องยื่นขออนุญาตท างาน(work permit) ในบริเวณที่ติดตั้งวัสดุกัมมัมนตรังสีและ
ได้รับการอนุมัติก่อนเท่านั้น 

 ไม่เข้าไปในบริเวณที่มีการแผ่รังสีโดยไม่จ าเป็น หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีล ารังสีผ่าน และปฏิบัติงาน
โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อลดการได้รับรังสีโดยไม่จ าเป็น 

 กรณีที่ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงในบริเวณ A จะต้องขอนุญาตท างาน (work permit) และต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และต้องปิดล ารังสีก่อนมีการซ่อมบ ารุง 
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โดยก าหนดให้   A   บริเวณท่ีมีระดับรังสีสูงคือบริเวณชิ่งว่างระหว่างต้นก าเนิดรังสีกับถัง และบริเวณในถัง  
  B   บริเวณที่มีระดับรังสีปานกลางคือบริเวณด้ านใกล้ภาชนะบรรจุต้นก าเนิดรังสีและ 

     บริเวณใกล้ถังที่จุดที่มีหัววัดรังสี  
   C   บริเวณท่ีระดับรังสีต่ าคือบริเวณท่ีห่างจากต้นก าเนิดรังสี และห่างจากถังมากกว่า 1 เมตร 

 มีป้ายเตือนทางรังสี รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ติดไว้ที่บริเวณที่ติดตั้ง
วัสดุกัมมันตรังสี 

 ผู้ปฏิบัติงานต้องติดมาตรวัดรังสีบุคคลก่อนเข้าในบริเวณควบคุม การใช้อุปกรณ์ PPE ให้เป็นไป
ตามการเข้าพ้ืนที่ตา่งๆ ในโรงงาน 

 เมื่อเกิดเหตุผิดปกติ เช่น ระดับรังสีเกินค่าที่ก าหนดไว้ พบภาชนะบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีผิดปกติ 
ให้กั้นบริเวณ ออกจากพ้ืนที่และแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี นายปรมาณู เพ่ือสันติ โทร.02-555-8888 
ต่อ 4444  การเผชิญเหตุให้เป็นไปตามแผนฉุกเฉินทางรังสีของหน่วยงาน 

 
4.4. เครื่องมือด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี 

                        ตารางข้อมูลเครื่องมือด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 

ชนิด
เครื่องมือ 

ชนิดหัววัด 
ชนิดรังสีที่
สามารถวัด

ได้ 

หน่วย
วัด 

ผู้ผลิต 
หมายเลข

รุ่น 
หมายเลข

เครื่อง 
วันที่สอบ

เทียบ 
สถานะการ

ใช้งาน 

Survey 
Ionization 
chamber 

gamma mR/hr 
Nuclear 
Radiation 
Monitor 

Inspector 
Alert 

A06642 1/05/2562 ปกติ 

OSL - gamma - 
กรม
วิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

- - 1/05/2562 ปกติ 

 
4.5. ระบบการบันทึก การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการรับรังสีประจ าตัวบุคคล 

   บริษัท ABC จ ากัด ไดจ้ัด OSL ให้กับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีจ านวน ๙ คน ตามผังสายการบังคับบัญชา
ด้านการบริหารจัดการทางรังสี ผลการได้รับรังสีรายไตรมาสเป็นไปตามเอกสารแบบบันทึกประวัติการได้รับปริมาณ
รังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 

 

A1 

C1 

B2 

B1 

A2 

C2 
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แบบบันทึกประวัติการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 

OCCUPATIONAL RADIATION DOSE HISTRORY 
1. ชื่อ-สกุล  
(นาย/นาง/นางสาว) 
นายปรมาณ ูเพื่อสันติ  

2. หมายเลขบัตรประจ าตัว 
 
000 000 000 0000 

 

3. ชนิดบัตรประจ าตัว 
x บัตรประจ าตัวประชาชน 
 หนังสือเดินทาง 
 อื่น ๆ (ระบุ) 

 

4. เพศ 
x ชาย 
 หญิง 
 ไม่ระบุ 

 

5. สัญชาต ิ
 
ไทย 

 

6. วัน-
เดือน-ปี เกดิ 

dd/mm/yy  

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

01/01/62 – 01/04/62 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
บริษัท ABC จ ากัด 
 
 

 

9. ต้นก าเนิดรังส ี
X วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องก าเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
X เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10) 10 Sv/mSv 
Hp(3) 0 Sv/mSv 
Hp(0.07) 0 Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s) Co-60 
CDE 0 mSv 
CEDE 0 mSv  

13. หมายเหตุ 
 

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

01/04/62 – 01/07/62 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
บริษัท ABC จ ากัด 
 
 

 

9. ต้นก าเนิดรังส ี
X วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องก าเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
X เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10) 18 Sv/mSv 
Hp(3) 0 Sv/mSv 
Hp(0.07) 0 Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s) Co-60 
CDE 0 mSv 
CEDE 0 mSv  

13. หมายเหตุ 

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

01/07/62 – 01/10/62 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
บริษัท ABC จ ากัด 
 
 

 

9. ต้นก าเนิดรังส ี
X วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องก าเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
X เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10) 15 Sv/mSv 
Hp(3) 0 Sv/mSv 
Hp(0.07) 0 Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s) Co-60 
CDE 0 mSv 
CEDE 0 mSv  

13. หมายเหตุ 

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

01/10/62 – 01/01/63 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
บริษัท ABC จ ากัด 
 
 

 

9. ต้นก าเนิดรังส ี
X วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องก าเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
X เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10) 20 Sv/mSv 
Hp(3) 0 Sv/mSv 
Hp(0.07) 0 Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s) Co-60 
CDE 0 mSv 
CEDE 0 mSv  

13. หมายเหตุ 
 
 

 

14. ลายมือช่ือผู้รับการประเมิน 
นายปรมาณ ูเพื่อสันติ 

15. ลายมือช่ือผู้บันทกึประวัต ิ
RSO 

16. ลายมือช่ือผู้รับใบอนุญาต 
นายนิวเคลียร์  ใช้งานได้ 
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4.6 ระบบควบคุมบัญชีวัสดุกัมมันตรังสี 

 
 

ประวัติการเปลี่ยนถ่ายต้นก าเนิดรังสี 
(1)รหัสหน่วยงาน.................IN 01-001................... 
(2)ชื่อหน่วยงาน..............บริษัท ABC จ ากัด.................... 
(3)รหัสทะเบียนตามใบอนุญาต.........-..................... 
 

(5)บริษัทผู้ผลิต.............Endress+Hauser GmbH ……… 
(6)Model............QG2000....……………………......... 
(7)Serial No..........KM555..........………………………............................ 

No 
(8) 

วัสดุกัมมนัตรังสี น าเข้า ส่งออก 

Isotope 
(9) 

S/N 
(10) 

ค่า
ความ
แรง
รังส ี
(11) 

เลขท่ี
ใบอนุญาต

(12) 

ใบอนุญาต
หมดอาย ุ

(13) 

วันท่ีน าเข้า 
(14) 

หมายเลขตรวจ
ปล่อย/Airway 

Bill 
(15) 

ตัวแทน
น าเข้า 
(16) 

เลขท่ีใบอนุญาต 
(17) 

ใบอนุญาต
หมดอาย ุ

(18) 

วันท่ี
ส่งออก 
(19) 

หมายเลขตรวจ
ปล่อย/Airway 

Bill 
(20) 

ตัวแทน
ส่งออก 
(21) 

1 Co-60 KM555 5.5 
GBq 

6I…../……I 01/06/55 01/07/55 xxx xxx      

2              

3              

4              

 
  (22) ลงนาม …................................................ 

 (......นายปรมาณู เพื่อสันติ........) 
ผู้รับผิดชอบทางเทคนิค 
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ค าอธิบายในการกรอกข้อมูลประวัติการเปลี่ยนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสี 
 

1. รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยงานท่ีส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติออกให ้

2. ช่ือหน่วยงาน ช่ือหน่วยงานตามใบอนุญาต 

3. รหัสทะเบียน รหัสทะเบียนของรายการวัสดุที่
ได้รับอนญุาตให้ครอบครอง 

4. รายละเอียด
เครื่องรังสรีักษา 

ให้ท าเครื่องหมายในช่อง  หน้า
เครื่องรังสรีักษา 

5. บริษัทผู้ผลิต ช่ือเต็มของบริษัทผู้ผลิต 6. Model รุ่นเครื่องรังสีรักษา ท่ีบริษัทผูผ้ลติ
ออกให้ 

7. Serial number หมายเลขเครื่องรังสีรักษา ท่ี
บริษัทผู้ผลิตออกให ้

8. No ล าดับรายการ 

9. Isotope สัญลักษณ์ตามชนิดวัสดุกัมมันตรังสี 
(เช่น เออรีเดียม-192 ) 

10. S/N หมายเลขวัสดุกมัมันตรังสี ท่ี
บริษัทผู้ผลิตออกให ้

11. ค่า
กัมมันตภาพรังส ี

ค่ากัมมันตภาพรังสตีามใบรบัรอง
พร้อมวันที่เริ่มต้น หรือท่ีได้รับ
อนุญาต 

12. เลขท่ีใบอนุญาต
น าเข้า 

เลขท่ีใบอนุญาตน าเข้า 

13. ใบอนุญาตน าเข้า
หมดอาย ุ

วันท่ีใบอนุญาตน าเข้าหมดอาย ุ 14. วันท่ีน าเข้า วันท่ีระบุในใบตรวจปล่อย/ 
Airway Bill 

15. หมายเลขตรวจ
ปล่อย/ Airway 
Bill 

หมายเลขการตรวจปล่อยท่ีออกโดย
กรมศุลกากร หรือ Airway bill  
เพื่อยืนยันการน าเขา้ 

16. ตัวแทนน าเข้า ช่ือเต็มของตัวแทนน าเข้า ถ้าใช้ตัว
ย่อต้องมีค าอธิบายใต้ตาราง 

17. เลขท่ีใบอนุญาต
ส่งออก 

เลขท่ีใบอนุญาตส่งออก 18. ใบอนุญาต
ส่งออกหมดอาย ุ

วันท่ีใบอนุญาตส่งออกหมดอาย ุ

19. วันท่ีส่งออก วันท่ีระบุในใบตรวจปล่อย/ Airway 
Bill 

20. หมายเลขตรวจ
ปล่อย/ Airway 
Bill 

หมายเลขการตรวจปล่อยท่ีออก
โดยกรมศุลกากร หรือAirway bill  
เพื่อยืนยันการส่งออก 

21. ตัวแทนส่งออก ช่ือเต็มของตัวแทนส่งออก ถ้าใช้ตัว
ย่อต้องมีค าอธิบายใต้ตาราง 

22. ลงนาม ผู้รับผิดชอบทางเทคนิคตาม
ใบอนุญาตครอบครอง 
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           4.7 แผนการตรวจสอบคุณภาพและบ ารุงรักษา 

 แสดงรายละเอียดแผนการตรวจสอบคุณภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับวัสดุกัมมันตรังสี แยกตาม
ประเภทการใช้ประโยชน์ เช่น Level Gauges, Density Gauges, Thickness Gauges, Moisture Gauges และ 
Logging Devices ดังรูป  

Level Gauges (Co-60) 

 

ตารางบันทึกการตรวจสอบคุณภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณีท่ีใช้ร่วมกับวัสดุกัมมันตรังสี  

ชนิดของอุปกรณ์ 

Level Gauges           Density Gauges Thickness Gauges                  Moisture Gauges 
Logging Devices                      ECT……………………..  
 
ชนิดของต้นก าเนิดรังสี  
(Source): ……………Co-60…………  

Code or S/N: 
…………KM555………… 

ความแรง (Activity): 
……………5.5 GBq…………… 

ณ วัน/เดือน/ป:ี 
……01/05/2555……………… 

 
VISUAL & PHYSICAL CHECK 

Item Check List 
Results 

Note 
Poor Fair Good 

1 Housing     
2 Key & Lock System     
3 Shutter ON/OFF     
4 Source Nameplate    ช ารุด ควร

เปลี่ยนใหม่ 

5 Radioactive Material Warning Sign    ช ารุด ควร
เปลี่ยนใหม่ 

 

วันที่ตรวจสอบ............01/11/2562............ 
ผู้ตรวจสอบ..........นายปรมาณู เพื่อสันติ......... 
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5. การอบรมบุคลากร 
5.1 หัวข้อฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางรังสี 

เนื้อหาในหลักสูตรได้ค านึงถึงเรื่องซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี และกฎหมาย
ความปลอดภัยในการท างานที่เก่ียวข้องกับรังสี  ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติทางรังสี โดยครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ 

 อันตรายของรังสีตัวอย่างอันตรายของรังสี แหล่งก าเนิดของรังสี ประโยชน์จากการใช้ต้นก าเนิดรังสี 
 เครื่องมือตรวจวัดรังสี 
 ความรู้เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีและ/หรือเครื่องก าเนิดรังสี และวิธีการใช้งานต้นก าเนิดรังสีของสถาน

ประกอบทางรังสีนั้นๆ 
 วิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี การสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยทางรังสี  
 บทบาทหน้าที่ของตนเอง เมื่อเกิดอุบัติเหตุและ/หรือเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
 สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับรังสี 
 เอกสารบันทึกท่ีเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 
 การแจ้งเหตุและการรายงานอุบัติเหตุ (แนะน าข้อมูลบุคลากรและการบริหารจัดการทางรังสี) 
   การจัดการกากกัมมันตรังสี 
   การขนส่งและการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัย 

 
5.2 เอกสารที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม 

แผนการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวกับรังสี  

ชื่อหลักสูตร ความถี่ ผู้เข้าอบรม รูปแบบการอบรม 

ความปลอดภัยทางรังส ี
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานใหม ่

ก่อนเริ่มงาน ผู้ปฏิบัติงานใหม ่ ภายใน 

ความปลอดภัยทางรังส ี
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานท่ีเปลีย่นงาน 

ก่อนเปลี่ยนงาน ผู้ปฏิบัติงานเปลี่ยนงาน ภายใน 

ความปลอดภัยทางรังสสี าหรับหัวหน้างาน อย่างน้อง 1 ครั้ง ผู้จัดการแผนก ภายนอก 

ความปลอดภัยทางรังสสี าหรับผู้บริหาร อย่างน้อง 1 ครั้ง หัวหน้างาน ภายนอก 

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังส ี เมื่อเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการแผนก ภายนอก 
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การประเมินผลการฝึกอบรม 
รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมความปลอดภัยทางรังสี ประจ าปี 2562 
บริษัทABC จ ากัด วันที่เริ่มใช้ : 01/04/61 
ชื่อผู้เข้าอบรม: นายนิวเคลียส อะตอม แก้ไขครั้งที่ : 1 
อนุมัติโดย : นายปรมาณู เพ่ือสันติ (RSO) หน้า : ……/………. 
ชื่อหลักสูตร ประเภทการประเมินผล 

โดยการสอบ โดยการสัมภาษณ์/
วัดความเข้าใจ 

โดยสังเกตการ
ท างาน 

โดยวิธีอ่ืน ๆ 

ความปลอดภัยทางรังสี
เบื้องต้น (ภายใน) 

    

การบันทึกประวัติการฝึกอบรม 
ชื่อ/สกุล :นายนิวเคลียส อะตอม ต าแหน่ง :ลูกจ้างรายวัน 
สังกัด : หน่วยความปลอดภัยและเผชิญเหตุ 
ล าดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ผลการฝึกอบรม ผู้บันทึก 
1 ความปลอดภัยทางรังสีเบื้องต้น 

(ภายใน) 
0104/61 ผ่าน RSO 

 
6. แผนการด าเนินงานเมื่อเลิกใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี 

บริษัท ABC จ ากัด จะด าเนินการขจัดกากกัมมันตรังสีที่เกิดข้ึนในอนาคต ณ สถานบริการจัดการกาก
กัมมันตรังสีภายในประเทศ  

6.1. รายละเอียดของสถานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
6.2.1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
6.2.2. ที่อยู่หน่วยงาน 9/9 หมู่ที่  7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 หรือ  

16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
6.2.3. ชื่อประเทศ   ประเทศไทย 
6.2.4. เบอร์โทรศัพท์ 0 2401 9889 หรือ 0 2401 9889 

6.2. ขั้นตอนปฏิบัติการจัดการกากกัมมันตรังสี 
 6.3.1 RSO จัดท าเอกสารยื่นขอจัดการกากกัมมันตรังสีต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 6.3.2 กั้นบริเวณรังสี ณ จุดตดิตั้ง/เก็บวัสดุกัมมันตรังสี Co-60 โดยห้ามบุคคลเข้า-ออก และต้องมี
เครื่องก าบังรังสี 
 6.3.3 รอการติดต่อจาก สทน. เพื่อรับกากกัมมันตรังสี  
 6.3.4 เบิกจ่ายเงินส ารองของบริษัท ส าหรับการขจัดกากกัมมันตรังสี 
 6.3.5 น าส่งส าเนาหลักฐานการส่งจัดการกากกัมมันตรังสี และท าเรื่องถึง ปส. เพื่อขอยกเลิก
ใบอนุญาต หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต 
 6.3.6 รอรับใบอนุญาตฉบับใหม่ 
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6.3. ปริมาณและรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีหรือกากกัมมันตรังสีที่คาดว่าจะส่งสถานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังส ี
ภาชนะบรรจุ/

เครื่องมือ/เครื่องจักร 
ลักษณะ

การใช้งาน
วัสดุ

กัมมันตรังส ี

อาคาร/
ห้อง/

สถานท่ี
เก็บ

รักษา 
ติดตั้ง 
หรือใช้ 

เลขท่ี
ใบอนุญาต 

สถานะการ
ใช้งาน 

(ใช้งาน/
เก็บ

ส ารอง) 

นิวไคลด์
กัมมันตรังส ี

ความ
แรง
รังสี

(Bq/Ci) 

ประเภท 
Category 

ปิด
ผนึก/
เปิด
ผนึก 

สมบัติทาง
กายภาพ 
(ของแข็ง/
ของเหลว/

ก๊าซ) 

ผู้ผลิต รุ่น 
Serial 

Number 
ผู้ผลิต รุ่น 

Serial 
Number 

1 Co-60 5.5 
GBq 

3 ปิด
ผนึก 

ของแข็ง Endress+Hauser 
GmbH 

QG2000 KM555 - - - Level 
Gauge 

อาคาร 
E 

4I123/62R1 รอขจัด
กาก 

 
 



 - 22 - 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ, “แนวปฏิบัติการจัดท าแผนป้องกันอันตรายจากรังสีส าหรับสถานประกอบการที่มี
ไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี”, กรุงเทพ, 2563 

2. บริษัท ABC จ ากัด, “แผนผังการบริหารงานความปลอดภัยในการท างาน” , กรุงเทพ , ๒๕๖๒ 
๓. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, “การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ ๑”, กรุงเทพ , ๒๕๖๒ 


