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1. วัตถุประสงค ์ 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยโดยการรวบรวมข้อมูลเช่นการสังเกตการณ์การทบทวนการ
สัมภาษณ์การพิสูจน์ทราบหรือการทดสอบฯลฯได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลัซึ่งการตรวจสอบ
จะเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งชี้ว่าหน่วยงานผู้รับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์สามารถปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย 

 
2 ขอบเขต 
  คู่มือนี้ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยัโดยน าต้นแบบมาจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยชั้น
น าของโลกัเช่นัสหรัฐอเมริกาัมาประยุกต์ใช้  

 
3 ค าจำกัดความ 

 
3.1 ปส.ัหมายถัึงัส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3.2 ลปส.ัหมายถัึงัเลขาธัิการส านักงานปรมาณัูเพ่ือสันตัิ 
3.3 กตส . หมายถัึงักองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.4 ผกตส.ัหมายถัึงัผู้อ านวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสีัหรือัผู้รักษาการแทน 
3.5 กต.1ัหมายถัึงักลัุ่มตรวจสอบั1ักองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.6 หน.กต.1ัหมายถัึงัหวัหนั้าักลุ่มตรวจสอบั1ักองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.7 ฝบท.กต.ัหมายถึงัฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.8 เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบความปลอดภััยหมายถัึงพนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ัที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ

ความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
3.9 คณะผู้ตรวจสอบหมายถัึงกลัุ่มเจั้าหนั้าทัี่ตรวจสอบความปลอดภัยัที่มีหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยสถาน

ประกอบการทางนัิวเคลัียรั์ 
3.10 ผู้รับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ัหมายถัึงหนั่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากัปส. 
3.11 การตรวจสอบตามแผนฯ (Planned  Inspection)ัหมายถัึงัการตรวจสอบสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์โดยมัีขอบเขตการตรวจสอบที่ชัดเจนตามแผนการตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
3.12 การตรวจสอบตามเหตุการณ์ั(Reactive Inspection)ัหมายถึงการตรวจการตรวจสอบสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์โดยมิได้คาดการณ์ไว้ัเช่นัการตรวจสอบเมื่อมีเหตุผิดปกติหรืออุบัติเหตุหรือการตรวจสอบตามที่มีการ
ร้องขอจากบุคคลอ่ืนหรือจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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3.13 การตรวจสอบแบบแจั้งใหั้ทราบลั่วงหน้าั(Announced Inspection)ัหมายถัึงการตรวจสอบสถานประกอบการ
ทางนิวเคลยีร์โดยมีขอบเขตการตรวจสอบที่ชัดเจนและแจ้งก าหนดการในการตรวจสอบให้ผู้รบัใบอนุญาตสถาน
ประกอบการทางนวิเคลียร์ทราบล่วงหน้า 

3.14 การตรวจสอบแบบไม่แจั้งใหั้ทราบลั่วงหนั้า  (Unannounced Inspection)ัหมายถึงัการตรวจสอบสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ที่มีขอบเขตการตรวจสอบที่ชัดเจนแต่ไม่แจ้งก าหนดการในการตรวจสอบให้ผู้รับ
ใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลยีร์ทราบล่วงหน้า

 

4.  หน าที่ความรับผิดชอบ 
 

4.1ัผกตส. มัีหนั้าทัี่ 
 

4.1.1 อ านวยการให้งานตรวจสอบความปลอดภยัสถานประกอบการทางนวิเคลียร์เปน็ไปอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ัเช่นัก าหนดนโยบายเรื่องการจัดท าแผนการตรวจสอบฯัก าหนดนโยบายเรื่องการพัฒนา
บุคลากรที่มีหน้าทีต่รวจสอบฯัก าหนดนโยบายเรื่องการจัดท าแนวปฏิบัติและคู่มือการตรวจสอบฯั
ก าหนดแนวทางการวิเคราะหส์ิ่งที่พบจากการตรวจสอบัและการอนุมัติต่างๆัเปน็ต้น 

4.1.2 ตัดสินใจในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างหรือขัดแย้งกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสถาน
ประกอบการทางนวิเคลยีร ์

4.2ัหน.กต.1ัมัีหนั้าทัี่
 

4.2.1 อ านวยการเพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประจ าปีและแจ้งผลการ
จัดท าแผนฯต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4.2.2 รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกัในการก าหนด
รายละเอียดด้านเทคนิคัวันัและเวลาในการตรวจสอบฯัรวมถึงจัดท าเอกสารนัดหมายและขออนุมัติ
คณะผู้ตรวจสอบฯัในกรณีที่การตรวจสอบฯครั้งนั้นๆัเป็นการตรวจสอบฯแบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4.2.3 เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ักระจายงานให้คณะผู้ตรวจสอบฯัร่วม
ด าเนินการตรวจสอบฯัตรวจทานร่างรายงานผลการตรวจสอบฯัรวบรวมและน าเสนอข้อมูลใน
รายละเอียดเพ่ือประกอบการตัดสินใจของัผกตส.ัในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้ง 

4.2.4 ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่นๆเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องัในกรณีท่ีได้รับข้อร้องเรียน 
4.2.5 รับนโยบายด้านการตรวจสอบฯัจากัผกตส.ัและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับ

มอบหมายัต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 
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4.3ั คณะผู้ ต ร ว จส อบ ั มี ห น้ า ที่  
4.3.1 ร่ ว มป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ จั ด ท า แผนก า ร ต ร ว จ ส อบสถ านป ร ะกอบก า รท า ง นิ ว เ ค ลี ย ร์

ป ร ะ จ า ปี ั แ ล ะป ร ะช า สัม พั น ธ์ ผ ล ก า ร จั ด ท า แ ผนฯ ั ต่ อหน่ ว ย ง า นที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
4.3.2 เป็นผู้ช่วยในการประสานงานในหัวข้อั4.2.2 
4.3.3 ร่วมเป็นคณะในการด าเนินการตรวจสอบสถ านป ร ะกอบก า รท า งนิ ว เ ค ลี ย ร์ ั เชน่ั

ตรวจสอบฯในส่วนที่ได้รับมอบหมายโดยใช้รายละเอียดที่ก าหนดในเอกสารคู่มือส าหรับการ
ตรวจสอบฯัทั้งนี้ัให้คณะผู้ตรวจสอบฯัเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้เอกสารที่สอดคล้องกับการ
ตรวจสอบฯัในแต่ละคราวไปัติดตามการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงัและัจัดท าร่างรายงานสรุปผล
การตรวจสอบฯัเป็นต้น 

4.3.4 รับนโยบายด้านการตรวจสอบฯัจากัผกตส.ัหน.กต.1ัตามล าดับัและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายต่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบฯ 

4.3.5 ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากัผกตส.ัหรือัหน.กต.1 

4.4ั ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ง านทั่ ว ไ ป ั มี ห น้ า ที่  
4.4.1 จัดการด้านธุรการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบฯ 
4.4.2 ออกเลขท่ีหนังสือขอเข้าตรวจสอบฯัและหนังสือแจ้งสรุปผลการตรวจสอบฯัต่อผู้รับใบอนุญาต

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
4.4.3 รับเอกสารรายละเอียดของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบฯ 
4.4.4 รับแจ้งในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องร้องขอให้ตรวจสอบฯ 

 

5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1ัวางแผนการปฏิบัติงานส าหรับกลุ่มงานตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

กต.1ัจะด าเนินการประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานส าหรับการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ของปีต่อไปัโดยจะประชุมประมาณก่อนที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณก่อนหน้าอย่างน้อยสองสัปดาห์เพื่อให้แผนแล้วเสร็จก่อนที่
จะเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ัโดยในแผนจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนครั้งและหัวข้อในการตรวจสอบความปลอดภัย
ในแต่ละครั้งของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่อยู่ในข่ายต้องถูกตรวจสอบัโดยทั่วไปจะมีการก าหนดให้มีการตรวจสอบ
ตามแผนฯัจ านวนั4ัครัง้ต่อปีั(ซึ่งต้องประกอบด้วยการตรวจสอบแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยั1ัครั้งัและการ
ตรวจสอบแบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีจ านวนรวมกันทั้งหมดเป็นั4ัครั้ง)ันอกจากนี้แผนงานจะต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับถ่ายทอดมาจากแผนงานของส านักฯังานบูรณาการภายในกองและงานอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
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การตรวจสอบความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร์สามารถแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะหลักัคือั
การตรวจสอบตามแผนที่ก าหนดั(Planned Inspection) และการตรวจสอบตามเหตุการณ์ั(Reactive Inspection) ซ่ึง
การตรวจสอบทั้งสองลักษณะสามารถแบ่งได้ั2 แบบัคือัแบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าั(Announced Inspection, A.I.) 
และแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าั(Unannounced Inspection, U.I.) ส าหรับการตรวจสอบตามเหตุการณ์เป็นการ
ตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุที่แตกต่างไปจากปกติัเช่นัการฝึกซ้อมในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติั(คณะผู้ตรวจสอบจะเข้าไปท า
การประเมินสถานการณ์การฝึกซ้อมและบันทึกในรายงาน)ัเหตุผิดปกติั(คณะผู้ตรวจสอบฯัจะด าเนินเข้าไปสุ่มตรวจ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้หน่วยงานผู้รับใบอนุญาตสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ัทราบล่วงหน้าัเพ่ือจะตรวจสอบหาสาเหตุผิดปกติของการด าเนินงานในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)ัหรือ
กรณีมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนั(คณะผู้ตรวจสอบฯัจะเข้าตรวจสอบโดยไม่แจ้งให้หน่วยงานผู้รับใบอนุญาตสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ทราบล่วงหน้าัเพ่ือหาสาเหตุและความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นัก่อนที่จะด าเนินการ
ตรวจสอบฯในรายละเอียดต่อไปัทั้งนี้หากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมีความรุนแรงและอาจมีผลกระทบในวงกว้างัคณะผู้
ตรวจสอบฯัและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นภายในัปส.ัจะร่วมกันด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป)ัซึ่งักต.1ัจะท า
การวางแผนการตรวจสอบฯตามเหตุการณ์ัเมื่อได้รับข้อร้องเรียนที่มีมูลเหตุเพียงพอให้ด าเนินการตรวจสอบได้ัเมื่อได้รับ
หนังสือแจ้ง/เอกสารแจ้งข้อร้องเรียนัจากประชาชนหรือจากท่ีผู้เกี่ยวข้องัโดยจัดการเอกสารเหล่านั้นเสมือนเป็นแผนการ
ตรวจสอบฯตามเหตุการณ์ัและจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลเอกสาร 

การด าเนินการทั้งส่วนที่เป็นการตรวจสอบตามแผนฯัและการตรวจสอบตามเหตุการณ์ัที่เกี่ยวกับสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ักตส.ัและหน่วยงานอื่นในัปส.ัอาจจะร่วมกันด าเนินงานในส่วนที่มีความคาบเกี่ยวัโดยมีั
กตส.ัเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานผู้รับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เช่นัการนัด
หมายฯัการด าเนินการตรวจสอบฯัการจัดท ารายงานฯัและัการจัดส่งรายงานฯัเป็นต้นเมื่อจัดท าแผนฯัแล้วเสร็จั
หน.กต.1ัมีหน้าที่ประสานงานกับัฝบท.กต.ัและกลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ั(กอน.)ักองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีั
(กอญ.)ัเพ่ือแจ้งแผนในส่วนของการตรวจสอบความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เพื่อเป็นข้อมูลและน าเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการฯัที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

5.2 การนัดหมายการตรวจสอบความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
5.2.1 ในกรณีที่การตรวจสอบฯัเป็นการตรวจสอบฯแบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าักต.1ัประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพ่ือแจ้งแผนการตรวจสอบฯัโดยในการ
ตรวจสอบฯแต่ละครั้งจะก าหนดนัดหมายวันัเวลาัและข้อมูลรายละเอียดด้านเทคนิคเพ่ือใช้
ประกอบในการตรวจสอบฯัล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยั2ัสัปดาห์ 

5.2.2 ในกรณีที่การตรวจสอบฯัเป็นการตรวจสอบฯแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าักต.1ัไม่
จ าเป็นต้องแจ้งก าหนดนัดหมายวันัเวลาัทั้งนี้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบฯัคณะผู้ตรวจสอบ
จะร้องขอต่อหน่วยงานผู้รับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในคราวที่ออกตรวจ 
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5.2.3 ในกรณีที่การตรวจสอบฯัเป็นการตรวจสอบฯตามเหตุการณ์ัการตรวจสอบฯจะด าเนินการ

ตามกรณีซึ่งข้ึนอยู่กับรายละเอียดของแต่ละเหตุการณ์ 
ทั้งนี้ัหน.กต.1ัหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯัที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ั 

(ก) ด าเนินการต่างๆัเช่นัประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆัที่เก่ียวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การด าเนินงาน 

(ข) ร่างหนังสือราชการ/บันทึกข้อความที่เก่ียวข้องเพ่ือเสนอให้ัหน.กต.1ัตรวจทาน/อนุมัติัและั
น าเสนอัผกตส.ัอนุมัติตามล าดับัผ่านทางัฝบท.กต.ัเพ่ือจัดส่งเอกสารตามระเบียบและลง
บันทึกในสมุดรับ-ส่งเอกสารของักต. 

 

5.3ัการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือวัดรังสีและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบฯ 
กต.1ัมีหน้าที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าด าเนินการตรวจสอบฯัทุกครั้ง 

5.3.1 ตรวจสอบจ านวนของเครื่องมือวัดรังสีและอุปกรณ์ต่างๆัที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบฯ 
5.3.2 ตรวจสอบสภาพและคุณภาพของเครื่องมือวัดรังสีและอุปกรณ์ทุกชิ้นให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่าง

สมบูรณ์ัตามคู่มือการใช้งานเครื่องวัดรังสีและอุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบความปลอดภัย 
5.3.3 ตรวจสอบสถานะการปรับเทียบของเครื่องมือวัดทางรังสีและอุปกรณ์อ่ืนๆัหากถึงก าหนดปรับเทียบั

ให้ด าเนินการเพ่ือส่งเครื่องมือไปปรับเทียบและรับเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ปรับเทียบแล้วพร้อม
ใบรับรองการปรับเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ัและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ทั้งนี้ัหน.กต.1ัหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯัที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ 
(ก) ด าเนินการต่างๆัเช่นัประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆัที่เก่ียวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน

การปรับเทียบเครื่องมือ 
(ข) ร่างหนังสือราชการ/บันทึกข้อความที่เก่ียวข้องเพ่ือเสนอให้ัหน.กต.1ัตรวจทาน/อนุมัติัและั

น าเสนอัผกตส.ัอนุมัติตามล าดับัผ่านทางัฝบท.กต.ัเพ่ือจัดส่งเอกสารตามระเบียบและลง
บันทึกในสมุดรับ-ส่งเอกสารของักต. 

 

5.4ัการด าเนินการตรวจสอบความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
วัตถุประสงค์หลักในการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ัเพ่ือท าให้มั่นใจไดว้่าการด าเนินกิจการ

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์เป็นไปตามักฎัระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์โดย
ใช้เอกสารข้อมูลด้านเทคนิคของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประกอบการตรวจสอบฯ 
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การตรวจสอบความปลอดภัยประกอบด้วยส่วนหลักๆัเช่นัการตรวจสอบเอกสารด้านความปลอดภัยที่ได้รับ
จากหน่วยงานผู้รับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์(ส าหรับข้อมูลและเอกสารฯัที่ักต.1ัได้รับในส่วนนี้ให้จัดเก็บ
ไว้ในแฟ้มเอกสารสนับสนุนจากหน่วยงานผู้รับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์การสังเกตการณภ์าคสนามัและั
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องัโดยคณะผู้ตรวจสอบฯัให้ใช้เอกสารคู่มือส าหรับการตรวจสอบความปลอดภัยั
แบบฟอร์มการตรวจสอบัและแบบฟอร์มที่มีการลงรายการแสดงสิ่งที่พบจากการตรวจสอบฯัแล้วให้เก็บไว้เป็นเอกสาร
หลักฐาน 

หากในระหว่างการตรวจสอบฯัหรือสรุปผลการตรวจสอบฯัพบว่ามีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานต่างๆ
ทั้งภายในหรือภายนอกักตส.ักต.1ัสามารถประสานงานเพ่ือขอความเห็นและหาข้อสรุปก่อนที่จะท าการบันทึกผลการ
ตรวจสอบฯลงในรายงานผลการตรวจสอบฯัทั้งนี้ัผลการด าเนินการอื่นๆที่สนับสนุนงานตรวจสอบฯัให้เก็บไว้เป็นบันทึกผล
การด าเนินการอ่ืนๆที่สนับสนุนงานตรวจสอบฯัไว้เป็นเอกสารหลักฐาน 

 

5.5ัการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
เมื่อด าเนินการตรวจสอบฯเสร็จสิ้นัคณะผู้ตรวจสอบฯต้องพิจารณารายการแสดงสิ่งที่พบจากการตรวจสอบฯั

และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องัเพ่ือจัดท ารายงานผลการตรวจสอบฯัซึ่งประกอบด้วยัรายละเอียดพอสังเขปข้อเสนอแนะัผล
การติดตามการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการตรวจครั้งก่อนั(กรณีที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง)รายละเอียดในการ
ตรวจสอบครั้งปัจจุบันัทั้งนี้ผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบฯัเมื่อร่างรายงานฯแล้ว
เสร็จัหน.กต.1ัมีหน้าที่ตรวจทานโดยมีัผกตส.ัเป็นผู้อนุมัติัจากนั้นให้จัดส่งรายงานให้ั 

(ก) หน่วยงานผู้รับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ซึ่งในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ส่งในนามั
ลปส. 

(ข) กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ั(กอน.)ักองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีั(กอญ.)ัเพ่ือน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯที่เก่ียวข้องหากเห็นสมควร 

(ค) หน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องั(หากมี)ัทั้งนี้การจัดส่งเอกสารตามระเบียบัฝบท.กต.ัและลงบันทึกในสมุด
รับ-ส่งเอกสารของักต. 

 

5.6ัการจัดท ารายงานประจ าปีั 
กต.1ัจัดท ารายงานประจ าปีัภายในั2ัเดือนนับจากสิ้นสุดปีงบประมาณัโดยผู้ตรวจสอบฯที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้ร่างัและัหน.กต.1ัเป็นผู้ตรวจทานและเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบและน าผลการพิจารณาไปประกอบการ
ปรับปรุงกระบวนงานด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นัทั้งนี้ัให้ลงบันทึกการเสนอรายงานตามระเบียบั
ฝบท.กต.ั 
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ตัวอย่างเรื่องที่สามารถน ามาบรรจุในรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีัเช่นัสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัตงิานของการตรวจสอบความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ัสรุปผลการตรวจสอบฯตามแผนการ
ตรวจสอบฯและการตรวจสอบฯตามเหตุการณ์ัปัญหาัอุปสรรคัข้อเสนอแนะประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบฯัแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานด้านการตรวจสอบฯั(หากม)ีัแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเอกสารต่างๆั
เช่นักฎัระเบียบัแนวปฏิบัติและคู่มือส าหรับการตรวจสอบฯั(หากมี)ัสรุปผลการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบฯัฯลฯ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นในการจัดท า/ปรับปรุงักฎัระเบยีบัแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบฯักต.1ั
สามารถประสานงานกับกลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ั(กอน.)ักองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีั(กอญ.)ัและักลุ่มกฎหมายั
(กกม.)ัเพ่ือด าเนินการจัดท าเอกสารดังกล่าวต่อไป 

5.7ัแผนผัังการดำเนัินงานั(Flowchart) 
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6.ััเอกสารอ้างอิง 

6.1 ระเบียบวิธีปฏิบัติงานการตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-1/1 (PM-SI-01) ฉบับที่ 2 
ปรับปรุงครั้งที่ 1 

6.2 IAEA Safety Guide No.GS-G-1.3 “Regulatory Inspection of Nuclear Facilities and Enforcement 
by the Regulatory Body”   

 

7.ััเอกสารแนบท้าย 
     (ไม่ม)ี 
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