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หัวข้อ ....
การตรวจประเมินสถานประกอบการทางรังสี

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

การขนส่ง 
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แจ้งเข้าตรวจ

ตรวจสอบ + แจ้งผลเบื้องต้น

แจ้งผลเป็นทางการ

ติดตามผลและการบังคับใช้กฎหมาย (ถ้ามี)

กระบวนการตรวจสอบ 3



การตรวจสอบ

เพ่ือตรวจพิสูจน์ความปลอดภัยทางรังสี (Inspection)

1. ใบอนุญาต และ รายการต้นก าเนิดรังสี  (Inventory)

2. ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety)

3. ความม่ันคงของต้นก าเนิดรังสี (Source Security)

4. บุคลากร (Personnel)

5. เครื่องมือป้องกันอันตรายจากรังสี  (Radiation Protection 
Instrument)

6. ประวัติการบันทึกข้อมูล (Records)
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ประชุมก่อนการตรวจสอบ

เพื่อแนะน าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ 

สิ่งที่ต้องการตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสาร 

เช่น ใบอนุญาต รายการวัสดุ/เครื่องก าเนิด 

ประวัติการบันทึกข้อมูล ฯลฯ
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1. ใบอนุญาต 6



1. บัญชีรายการวัสดุฯ เครื่องก าเนิด
Troxler, USA     Model 3440   ,  S/N 36920

A1.1:  Am-241/Be   40  mCi

A1.2:  Cs-137   8  mCi 2005/05/25    S/N 77 3984
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TPIPL1-PRE3 Code  :   

Co-60 100 mCi /10-2005 sn.NA238

Housing : Model Endress+Hauser 
QG100  SN.1499
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2. ตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี

การส ารวจ-ตรวจวัดระดับรังสี

การเปรอะเปื้อนทางรังสี
การตรวจสอบการรั่วไหล  
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• บริเวณรังสี คือ พ้ืนที่ปฏิบัติงานรังสี  ( แสดงขอบเขตชัดเจน )
1. พ้ืนที่ตรวจตรา ต้องมีการส ารวจตรวจวัดรังสี ติดป้ายเตือนรังสี
2. พ้ืนที่ควบคุม ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อก าหนดความปลอดภัย จ ากัดการได้รับ
รังสีและการเปรอะเปื้อนทางรังสี
- จ ากัดการเข้า-ออก พ้ืนที่  
- มีอุปกรณ์/เคร่ืองมือ ความปลอดภัยที่เหมาะสม
- ให้ค าแนะน า และ การฝึกอบรม ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

• ป้ายเตือนทางรังสี

• ผู้ปฏิบัติงานรังสี ต่ ากว่า 16 ปี ห้าม , 16-18 ปี ควบคุมใกล้ชิด
Dose Limit : Effective dose 20 mSv/y (Worker) 1mSv/y (Public)
Equivalent dose (Worker) 20 mSv/y (ดวงตา) 500 mSv/y (ผิวหนัง มือ เท้า) 
Equivalent dose (Public) 15 mSv/y (ดวงตา) 50mSv/y (ผิวหนัง มือ เท้า)
Contamination Limit : 0.4 - 40,000 Bq/cm2

ความปลอดภัยทางรังสี (Safety) ม.91 10



การตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี    

1. การตรวจวัดระดับรังสี
2. การตรวจสอบการรั่ว
3. การตรวจสอบการเปรอะเปื้อนทางรังสี
4. การตรวจสอบการฟุ้งกระจาย (ถ้าจ าเป็น)
5. การติดป้ายเตือนรังสี  เหมาะสม+ถูกต้อง

พื้นที่ / บริเวณ / จุดที่ตรวจวัด / สถานที่ติดตั้ง  
• วัสดุกัมมันตรังสี (ระยะสัมผัส / ห่าง 30 ซม. / 1 เมตร )
• บริเวณที่เก็บ/ติดตั้ง บริเวณที่มีนัยส าคัญ  เช่น บริเวณที่มีบุคลอยู่ประจ า   

ทางเดิน สถานที่รับประทานอาหาร ฯลฯ 
• บันทึกข้อมูลการตรวจสอบ ตรวจดูความความถูกต้อง – น่าเชื่อถือ

6. ตรวจสอบการท างานของเคร่ืองมือ-อุปกรณ์  เกณฑ์มาตรฐาน
ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องตรวจวัดเป็นประจ า บันทึกข้อมูลให้ จนท. ตรวจประเมิน
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ป้ายเตือนทางรังสี
ต้องสื่อความหมายถูกต้อง ติดไว้ในบริเวณที่เห็นชัดเจน
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3. ตรวจประเมินความม่ันคง

Deterrence

Detection

Delay

Response

ต้องมีการประเมิน Assessment
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หลักการ  Graded Approach  ตามกลุ่มความเสี่ยงวัสดุกัมมันตรังสี
– กลุ่ม 4,5  มีการควบคุมและตรวจสอบบัญชีวัสดุฯ การป้องกันการสูญหาย
– กลุ่ม 3 ควบคุมการเข้า-ออก  ตรวจจับการบุกรุก/การเคลื่อนย้าย   มีสิ่ง

กีดขวาง/อุปกรณ์ยับย้ังการเคลื่อนย้าย มีการบริหารจัดการความม่ันคง
– กลุ่ม 2 ตรวจจับการบุกรุกทันที ระบบยับย้ัง 2 ระดับ มาตรการเผชิญเหตุ
– กลุ่ม 1  ตรวจจับการบุกรุกทันที  /  การเคลื่อนย้ายทันที  มีสิ่งกีดขวาง/

ระบบยับยั้งการเคลื่อนย้าย 2 ระดับท่ีสามารถหน่วงเวลาเพียงพอต่อการ
ตอบโต้/มีวิธีการ เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร ที่มีขีดสามารถหยุดย้ัง
เหตุการณ์

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) ม.91

Deter >>  Detect >>  Delay >>  Response 
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• ผู้รับใบอนุญาต

 ผู้บริหารสูงสุด หรือ ได้รับมอบอ านาจ

• ต้องมีผู้รับผิดชอบทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี (RSO)

Qualified ความรู้การป้องกันอันตรายจากรังสี Application

มีตัวตน ปฏิบัติงานจริง    ไม่ใช่ Nominee !

• ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี (Radiation Worker)

อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี ได้รับการอบรมจาก RSO

4. บุคลากร

ตรวจพิสูจน์   ข้อเท็จจริง-ความถูกต้อง   ที่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์
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5. เครื่องส ารวจระดับรังสีและบันทึกการได้รับรังสี 16



 บัญชีรายการวัสดุฯ  

 การเบิกจ่าย / การตรวจสอบบัญชี / รายงาน สร. ๑ / การจัดการกากฯ

 การตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัย

 การตรวจวัดรังสี / การตรวจสอบการร่ัว / การตรวจสอบการเปรอะเปื้อน

 Dose Records

 ประวัติบันทึกข้อมูล การเกิดอุบัติการ / อุบัติเหตุ  (ถ้ามี)

 การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  อาคาร/สถานที่/วัสดุกัมมันตรังสี  ที่มีนัยส าคัญ

 การปรับเทียบเคร่ืองมือวัดรังสี

 คู่มือการปฏิบัติงาน / แผนป้องกันอันตรายจากรังสี / แผนฉุกเฉินทางรังสี  

6. ประวัติการบันทึกข้อมูล (Records) 17



ประชุมหลังการตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสรุปผลการ

ตรวจสอบ แจ้งผลการตรวจสอบ

เบื้องต้น ข้อแนะน า/ข้อพึงปฏิบัติ   

ประเด็นหารือ ข้อสงสัย ฯลฯ
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หน่วยงานลงนามรับทราบสรุปผล
การตรวจสอบ



การแจ้งผลเป็นทางการ

 แจ้งผลเป็นทางการ ภายใน  5 - 30 วัน หลังจากตรวจสอบ

 มีรูปแบบการแจ้งผลมาตรฐาน เรียงตามล าดับการตรวจสอบ

 แบบฟอร์ม และ รูปแบบข้อความที่เป็นมาตรฐาน  

 เน้นการแก้ไขปรับปรุง และ การบังคับใช้กฎหมาย

 คร้ังแรก ก าหนดให้ปรับปรุง แล้วรายงานผลใน 30 วัน

 คร้ังท่ีสอง ต าหนิกล่าวโทษ กรณีมิได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าคร้ังก่อน     

รายงานผลใน 30 วัน

 คร้ังท่ีสาม  ด าเนินการตามกฎหมาย

 หนังสือถึง ผู้รับอนุญาต ในบางกรณีให้ส าเนาถึง หัวหน้าหน่วยงานผู้ใช้ / RSO / 
ผู้ปฏิบัติงาน
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การติดตาม และ การบังคับใช้กฎหมาย

 แบบเป็นทางการ (Official)
 หนังสือออกจาก  ปส.   

 แบบไม่เป็นทางการ (Unofficial)
 ติดต่อผ่าน e-mail (cc. ถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ) , โทรศัพท,์ แฟกซ์ ฯ

 การไม่ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ อาจส่งผลให้ผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติ
ในการครอบครอง/ใช้ วัสดุกัมมันตรังสี / เครื่องก าเนิดรังสี
 เสนอ ลปส. ให้ ระงับ / เพิกถอน  ใบอนุญาต

 ส่งเร่ืองให้  กกม.  ด าเนินการตามกฎหมาย  

* ต้องก าหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน  โดยมีข้อมูลหลักฐานส าคัญครบถ้วน เพียงพอ
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การตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี ด้านอุตสาหกรรม
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การตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี ด้านเครื่องก าเนิดรังสี
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การตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี ด้านการแพทย์
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การตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี ด้านวิจัยและสิ่งแวดล้อม
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• การขนส่ง วัสดุกัมมันตรังส ีวัสดุนวิเคลียร์ กากกัมมันตรังส ี      
เชื้อเพลิงนิวเคลยีร์ เชื้อเพลิงนิวเคลยีร์ใช้แล้ว ต้องแจ้งต่อ ลปส.

• การขนส่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข Safety 
Security ตามก าหนดในกฎกระทรวง
– ข้อก าหนดการขนส่ง
– วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Material) หีบห่อ (Package)  
– ดัชนีขนส่ง (Transport Index)  การติดฉลาก (Label) และ ป้าย

ขนส่ง (Placard)
– การตรวจสอบ และ การควบคุมการขนส่ง

การขนส่ง (Transportation) ม.98,99 25



• ผู้รับอนุญาตมีหน้าท่ีระงับเหตุในเบื้องต้น ตามแผนป้องกันอันตราย
จากรังสี และ แผนฉุกเฉินทางรังสี 

• ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีทราบทันที 
รวมท้ังต้องให้ข้อมูลและความร่วมมอืแก่พนกังานเจ้าหน้าท่ีเพื่อแก้ไข 
บรรเทา หรือระงับอันตรายหรือความเสียหาย

• พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มีอ านาจระงับประกาศมาตรการและเหตุแห่งความเสียหายสาธารณะ

• โครงสร้างพื้นฐานท่ีสถานประกอบการพงึมี
 บุคลากร
 เครื่องมือและอุปกรณ์
 แผนฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ม.100,101 26



1.  หน่วยก ากับดูแล 
- ปส. (ศุลกากร และ กระทรวงพาณิชย์)

2.  หน่วยระงับเหตุ หรือเผชิญเหตุเบื้องต้น
- ปภ. และ กระทรวงมหาดไทย
- ตร. (ท้องท่ี ส่วนกลาง และ พิสูจน์หลักฐาน)
- หน่วยงานด้านการแพทย์ (ปฐมพยาบาล น าส่ง และรักษา)
- หน่วยงานความม่ันคง 
- หน่วยสนับสนุนอ่ืนๆ 

3.  สถานประกอบการ/ผู้รับใบอนุญาต/RSO

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยก ากับดูแล หน่วยระงับเหตุ และสถาน
ประกอบการ/ผู้รับใบอนุญาต

27เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (ต่อ)



o จัดต้ังและรักษาไว้ ซ่ึง การเตรียมความพร้อม และการระงับเหตุ ในสถาน
ประกอบการ

o สามารถแสดงให้เห็นถึงการจัดการและการปฏิบั ติ เมื่อ เกิดเหตุฉุกเฉินที่มี
ประสิทธิภาพ

o มีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่นเองและส่วนกลางของประเทศ
o ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุและการระงับเหตุฉุกเฉิน ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
o เร่ิมขั้นตอนการปฏิบัติระงับเหตุในสถานประกอบการ
o แจ้งเตือนและให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก
o เร่ิมด าเนินการประสานงานและปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน

หน้าที่และความรับผิดชอบของสถานประกอบการ/ผู้รับใบอนุญาต

28เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (ต่อ)



เคร ือ่งมอืส ำรวจรงัสฉุีกเฉิน

Isotope Identifier

HPGe detector



• โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-200-6243  (ตลอด 24 ชั่วโมง)
• โทรศัพท์ สายตรง 02-596-7699 (เฉพาะเวลาราชการ)
• โทรศัพท์ ต่อภายใน 02-596-7600 ต่อ 6722 หรือ 6723 (เฉพาะเวลาราชการ)
• โทรสาร 02-562-0086 (เฉพาะเวลาราชการ)
• Email rmec@oap.go.th (เฉพาะเวลาราชการ)
• Line 089-200-6243 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
• FB (เฉพาะข้อความ) Radiation Emergency OAP (เฉพาะเวลาราชการ)
• Website www.oap.go.th (เฉพาะเวลาราชการ)

การแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อ ปส. 29




