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บทน า 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ตำมกฎกระทรวงก ำหนดศักยภำพทำงเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญำตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. .... ข้อ 
12 ก ำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องจัดให้มีแผนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีที่เหมำะสมส ำหรับกำรปฏิบัติงำน เพ่ือ
เป็นเอกสำรหลักฐำนประกอบในกำรขอรับใบอนุญำตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี ตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอรับใบอนุญำตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 

 
2. ขอบเขต 

แผนป้องกันอันตรำยจำกรังสีส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีฉบับนี้ 
จัดท ำขึ้นเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนรับทรำบถึงกำรปฏิบัติตนกับวัสดุกัมมันตรังสีอย่ำงปลอดภัย 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีภำยในหน่วยงำนใช้เป็นแนวทำงในกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี 
3.2 เพ่ือให้กำรใช้งำนวัสดุกัมมันตรังสีมีควำมปลอดภัย และสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน ทำงรังสี

และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
3.3    เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมควำมปลอดภัยภำยในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
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แผนการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 

 ผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ได้จัดท ำแผนป้องกัน
อันตรำยจำกรังสี โดยประกอบด้วยหัวข้อหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลสถำนประกอบกำร 
1.1 ชื่อหน่วยงำน 
  บริษัท ABC จ ำกัด 
1.2 แผนที่ /พิกัด โดยต้องแสดงรูปแผนที่เส้นทำงและพิกัดท่ีตั้งของสถำนประกอบกำร  

  
 

 

พิกัดทีต่ั้ง 
(lat='13.8541003'|lon='100.5634897') 
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1.3 แผนผังภำยในโรงงำน/อำคำรผลิต/ห้องปฏิบัติกำร 
  แผนผังภำยในโรงงำน 

 
อ้ำงอิง:  มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล, “ผู้ประกอบกำรโรงงำนเฮ ปลดล็อกใบ ร.ง.4 ไม่ต้องขอใหม่ ไม่ต้องต่ออำยุ ย้ ำคุณภำพเข้มเหมือนเดิม” ค้นจำก 
https://thestandard.co/ministry-of-industry-license/ วันที่ 13 พฤษภำคม 2562 

 
  แผนผังอำคำรผลิต - อำคำร E 

 
อ้ำงอิง: กองตรวจสอบทำงนิวเคลียร์และรังสี ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ, “ภำพประกอบผลกำรตรวจสอบสถำนปฏิบตัิกำรทำงรังสี”, วันที่ 14 มีนำคม 
2559 

1.4 สถำนที่ติดต่อ/ที่ท ำกำร และสถำนที่ติดตั้ง/เก็บรักษำวัสดุกัมมันตรังสี  
  สถำนที่ติดตั้ง  
   Production Area อำคำร E  
   บริษัท ABC จ ำกัด 
   16 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

https://thestandard.co/ministry-of-industry-license/%20วันที่
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1.5 หมำยเลขโทรศัพท์/ E-Mail 
  หมำยเลขโทรศัพท์ 02-123-4567 ต่อ 89 

E-Mail   abcd.e@abc.com 
1.6 ข้อมูลสรุปกิจกำรของสถำนประกอบกำรโดยต้องแสดงวัตถุประสงค์กำรน ำวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้งำน 
  ใช้วัสดุกัมมันตรังสี Co-60ส ำหรับวัดระดับ (Level gauge)  
 



2. ข้อมูลรำยละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสี 
 บริษัท ABC จ ำกัด ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี จ ำนวน 1 รำยกำร  ดังตำรำง 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดของวัสดุกัมมันตรังส ี
ภำชนะบรรจุ/

เครื่องมือ/เครื่องจักร 
ลักษณะ

กำรใช้งำน
วัสดุ

กัมมันตรังส ี

อำคำร/
ห้อง/

สถำนท่ี
เก็บ

รักษำ 
ติดตั้ง 
หรือใช้ 

เลขท่ี
ใบอนุญำต 

สถำนะกำร
ใช้งำน 

(ใช้งำน/
เก็บ

ส ำรอง) 

นิวไคลด์
กัมมันตรังส ี

ควำม
แรง
รังสี

(Bq/Ci) 

ประเภท 
Category 

ปิด
ผนึก/
เปิด
ผนึก 

สมบัติทำง
กำยภำพ 
(ของแข็ง/
ของเหลว/

ก๊ำซ) 

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 ิ

 

 
อ้ำงอิง: กองตรวจสอบทำงนิวเคลียร์และรังสี ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ, “ภำพประกอบผลกำรตรวจสอบสถำนปฏิบตัิกำรทำงรังสี”, วันที่ 14 มีนำคม 2559
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3. ข้อมูลบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำรทำงรังสี 

3.1 ผู้ขออนุญำต 

ล ำดับที ่ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ท่ีสำมำรถตดิต่อได้สะดวก 

1 นำยอะตอม  ประโยชน์ด ี ประธำนกรรมกำร 02-555-8888 ต่อ 2222 
2 นำยนิวเคลยีร์  ใช้งำนได ้ ผู้จัดกำรแผนก 02-555-8888 ต่อ 3333 

3.2 เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี (RSO) 

ล ำดับ
ที ่

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ 

เลขทะเบยีน
ใบรับรอง
กำรขึ้น
ทะเบียน 

RSO 

ประวัติกำรอบรม
ด้ำนควำม

ปลอดภัยทำงรังส ี

ประสบกำรณ์
ท ำงำนเกี่ยวกับ

รังส ี

โทรศัพท์ท่ี
สำมำรถ
ติดต่อได้
สะดวก 

1 นำยปรมำณู 
เพื่อสันต ิ

เจ้ำหน้ำท่ีควำม
ปลอดภัยทำงรังส ี

ป.ตรี  
(อำชีวอนำมัย) 

RSO-ML-
123-456-
789 

กำรป้องกัน
อันตรำยจำกรังสี 
ระดับ 1 

วัสดุกัมมันตรังสี  
Co-60 จ ำนวน
3 ปี  

02-555-
8888 ต่อ 
4444 

2 นำยรังสี 
ปลอดภัย 

เจ้ำหน้ำท่ีควำม
ปลอดภัยทำงรังส ี

ป.ตรี  
(วิทยำศำสตร์) 

RSO-ML-
987-654-
321 

กำรป้องกัน
อันตรำยจำกรังสี 
ระดับ 1 

วัสดุกัมมันตรังสี  
Co-60 จ ำนวน
5 ปี  

02-555-
8888 ต่อ 
5555 

3.3 แผนภูมิสำยกำรบังคับบัญชำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทำงรังสี   

สำยกำรบังคับบัญชำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทำงรังสี 

 

หมำยเหตุ หน่วยงำนสำมำรถประยุกต์ให้เข้ำกับโครงสร้ำงจริงของหน่วยงำนได้ 
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3.4 กำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำต, RSO, 

ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี 
ตำรำงแสดงรำยชื่อและหน้ำที่ผู้รับผิดชอบแต่ละต ำแหน่ง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน้าท่ี โทรศัพท์ 

1 นำยนิวเคลยีร์  ใช้งำนได ้ ผู้จัดกำร 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัยทำงรังสีในกำรท ำงำน 

 

2 นำยรังสี ใช้ปลอดภัย 
หัวหน้ำหน่วยควำม
ปลอดภัยและเผชิญเหต ุ

๑. วำงแผนมำตรกำรควำมปลอดภัยทำงรังสี
ในกำรท ำงำน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนควำม
ปลอดภัยทำงรังสีในกำรท ำงำน 

 

3 นำยรักษำ ด้วยรังส ี หัวหน้ำหน่วยพยำบำล 

๑. วำงแผนมำตรกำรรักษำผู้ป่วยและผู้
ประสบเหตุฉุกเฉินทำงรังส ี
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนรักษำ
ผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุฉุกเฉินทำงรังส ี

 

4 นำยเครื่องจักร  ผลิตรังส ี
หัวหน้ำหน่วยพื้นท่ี
ติดตั้งวัสดุกัมมันตรังส ี

๑. วำงแผนมำตรกำรควำมปลอดภัยทำงรังสี
ระหว่ำงกำรผลติ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนควำม
ปลอดภัยทำงรังสีระหว่ำงกำรผลติ 

 

5 นำยปรมำณู เพื่อสันต ิ
เจ้ำหน้ำท่ีควำม
ปลอดภัยทำงรังส ี

๑. ตรวจสอบและเสนอแนะใหผู้้ขอรบั
ใบอนุญำตปฏิบตัิตำมกฎควำมปลอดภัย 
๒. จัดท ำแผนงำนโครงกำรดำ้นควำม
ปลอดภัยทำงรังสีในกำรท ำงำนเสนอต่อผู้
ขอรับใบอนุญำต 
๓. ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของบริษัท ฯ ให้
เป็นไปตำมแผนงำนโครงกำรหรือมำตรกำร
ควำมปลอดภัยทำงรังสีในกำรท ำงำน 
๔. ก ำกับดูแลใหลู้กจ้ำงปฏิบัตติำมกฎ 
ระเบียบ ค ำสั่ง เกี่ยวกับควำมปลอดภัย 
๕. แนะน ำฝึกสอน และอบรมลูกจำ้งเพื่อให้
กำรปฏิบัติงำนปลอดภัยจำกเหตุฉกุเฉินทำง
รังส ี
๖. ตรวจสอบหำสำเหตุกำรประสบอันตรำย 
กำรเจ็บป่วยหรือกำรเกิดเหตุฉุกเฉนิทำงรังสี
อันเนื่องจำกท ำงำนของลูกจ้ำง รวมทั้งแจ้ง
ข้อเสนอแนะต่อผู้ขอรับใบอนุญำตเพื่อป้องกัน
กำรเกิดเหตุซ้ ำโดยไม่ชักช้ำ 
๗. รวบรวม วิเครำะห์ข้อมลู สถติิ และจัดท ำ
รำยงำนกำรประสบอันตรำยจำกรงัสีอัน
เนื่องจำกกำรท ำงำนของลูกจ้ำง 

 

 นำงห้อง เครื่องก ำเนิดรังส ี
พยำบำล/
นักรังสีเทคนิค 

1. ออกแบบกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี
ใหแ้ก่ผู้ป่วย 
2. ให้บริกำรทำงรังสเีทคนิคด้ำนกำรตรวจ 
วิเครำะห์และรักษำด้วยเครื่องมือทำงรังสี 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน้าท่ี โทรศัพท์ 

เช่น เครื่องเอกซเรย์ เครื่องฉำยรังสีเครื่องนับ
วัดรังสี เครื่องอัลตรำซำวนด์เครื่องเอกซเรย์
ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจด้วย
สนำมแมเ่หล็กแรงสูง เครื่องเร่งอนุภำค 
3. ตรวจสอบคุณภำพของภำพรังสีกำรประกัน
คุณภำพและกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในทำงรังสีเทคนิคให้อยู่ในสภำพ
ที่ใช้งำนได้ดีและปลอดภัย 

 นำยมีคุณ  ด้วยรังส ี วิศวกรฝ่ำยผลติ 

1. ควบคุมดูแลกระบวนกำรผลิต 
2. พัฒนำปรับปรุงคุณภำพของกำรผลิต 
3. วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงด้ำนกำรผลิต 
4. ประสำนงำนกับหน่วยควำมปลอดภัยและ

เผชิญเหตุและหน่วยพยำบำล เพื่อ
ด ำเนินกำรสร้ำงควำมปลอดภัยระหว่ำง
กำรผลิต 

 

 
นำงสำวรักอะตอม 
นิวเคลียร ์
 

ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำ
หน่วยควำมปลอดภัย
และเผชิญเหต ุ

๑. แนะน ำให้ลูกจ้ำงปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ 
ค ำสั่ง หรือมำตรกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำน 
๒. ส ำรวจสภำพกำรท ำงำน และรำยงำนควำม
ไม่ปลอดภัยตลอดจนเสนอแนะแนวทำงกำร
แก้ไขต่อ RSO 
๓. รำยงำนกำรเกดิกำรประสบอันตรำยหรือ
กำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำนกับรังสีต่อผู้RSO 
โดยไม่ชักช้ำ 
๔. ปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสีใน
กำรท ำงำนตำมที ่RSO หรือระดับบริหำรงำน
มอบหมำย 

 

 นำงสำวห้องฉำย รังส ี ผู้ช่วยหน่วยพยำบำล 

๑. แนะน ำให้ลูกจ้ำงปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ 
ค ำสั่ง หรือมำตรกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำน 
๒. ส ำรวจสภำพกำรท ำงำน และรำยงำนควำม
ไม่ปลอดภัยตลอดจนเสนอแนะแนวทำงกำร
แก้ไขต่อหัวหน้ำหน่วยพยำบำลหรอื
นักรังสีเทคนิค 
๓. ช่วยให้บริกำรทำงรังสีเทคนคิด้ำนกำร
ตรวจ วิเครำะห์และรักษำด้วยเครือ่งมือทำง
รังส ี
๔. รำยงำนกำรเกดิกำรประสบอันตรำยหรือ
กำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำนกับรังสีของลูกจ้ำง 
๕. ปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำนตำมทีน่ักรังสีเทคนคิมอบหมำย 



 - 11 - 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน้าท่ี โทรศัพท์ 

 นำยผลติ วันอ้ำงอิง ผู้ช่วยหน่วยกำรผลติ 

๑. แนะน ำให้ลูกจ้ำงปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ 
ค ำสั่ง หรือมำตรกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำน 
๒. ส ำรวจสภำพกำรท ำงำน และรำยงำนควำม
ไม่ปลอดภัยตลอดจนเสนอแนะแนวทำงกำร
แก้ไขต่อหัวหน้ำหน่วยกำรผลิต หรือวิศวกร
ฝ่ำยผลิต 
๓. รำยงำนกำรเกดิกำรประสบอันตรำยหรือ
กำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำนกับรังสีของลูกจ้ำง 
ต่อวิศวกรฝ่ำยผลิตโดยไม่ชักช้ำ 
๔. ปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำนตำมที่วิศวกรฝ่ำยผลติมอบหมำย 

 
นำยนิวเคลยีส อะตอม 
นำยไลเนก รักษำได ้
นำงรหัส หมำยเลขรุ่น 

ลูกจ้ำงรำยวัน/ 
รำยสัปดำห์  

๑. ปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งหรือค ำแนะน ำอย่ำง
เคร่งครดั 
๒. ปฏิบัติงำนด้วยควำมส ำนึกถึงควำม
ปลอดภัยอยู่เสมอ ท้ังของตนเองและของผู้อื่น 
๓. ต้องรำยงำนสภำพกำรท ำงำนท่ีไม่
ปลอดภัยและอุปกรณ์กำรป้องกันฯ ท่ีช ำรุด
เสียหำย 
๔. ต้องเอำใจใส่และปฏิบัตติำมกฎข้อบังคับใน
กำรท ำงำนกับรังสีอย่ำงปลอดภัยเสมอ 
๕. ต้องให้ควำมร่วมมือกับบริษัทฯ เกีย่วกับ
ข้อปฏิบัติให้เกิดควำมปลอดภัย 
๖. เมื่อลูกจ้ำงมีข้อคดิเห็นเกีย่วกับควำม
ปลอดภัยใหเ้สนอหัวหนำ้งำนขั้นตน้ 
๗. ต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วน
บุคคลที่บริษัทฯ จดัให้แต่งกำยใหร้ัดกุม 
เหมำะสมกับงำนตลอดระยะเวลำที่ปฏิบัต ิ
๘. ต้องไม่เสี่ยงกับงำนท่ียังไม่เข้ำใจ หรือไม่
แน่ใจว่ำท ำอย่ำงไร 
๙. ต้องศึกษำงำนท่ีปฏิบัติว่ำอุบัติเหตหุรือ
อันตรำยใดที่อำจเกดิขึ้นได้บ้ำง 

 

 
4. มำตรกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี 

4.1. กำรก ำหนดพ้ืนที่ควบคุม พื้นที่ตรวจตรำ 
บริษัท ABC จ ำกัดก ำหนดพ้ืนที่รังสี (Radiation Field) ของหน่วยงำน โดยใช้ ปริมำณรังสีต่อปี (Annual 

Radiation Dose) เป็นเกณฑ์ก ำหนดพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 
4.1.1. พ้ืนที่ควบคุม(controlled areas) เป็นพ้ืนที่ก ำหนดด้วยกฎเกณฑ์เพ่ือลดระดับกำรได้รับรังสีซึ่ง

ควบคุมกำรเข้ำออกของผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีและกำรได้รับรังสีต้องไม่เกิน  3 ส่วน 10 ของค่ำจ ำกัดรังสีต่อปี ( ๒๐ 
มิลลิซีเวิร์ตต่อปี) หรือ ๖ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
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4.1.2. พ้ืนที่ตรวจตรำ(supervised areas)บริเวณท่ีไม่ได้ก ำหนดให้เป็นพ้ืนที่ควบคุม แต่จ ำเป็นต้องมีกำร

ส ำรวจรังสีจำกกำรท ำงำนโดยไม่ต้องมีมำตรกำรป้องกันและข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัยเป็นพิเศษ 
4.1.3. พ้ืนที่ไม่ก ำหนดเป็นพื้นที่นอกจำกพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่ตรวจตรำมำตรกำรลดระดับกำรได้รับรังสี

ผู้ปฏิบัติงำนบริเวณพ้ืนที่ควบคุมและตรวจตรำ เช่น มีป้ำยเตือนทำงรังสี มีระบบควบคุมกำรเข้ำออก มีห้องปฏิบัติงำน
เฉพำะส ำหรับวัสดุกัมมันตรังสีไม่ปิดผนึก เป็นต้น 

กำรแบ่งพ้ืนที่กำรปฏิบัติงำนทำงรังสีภำยในหน่วยงำนเป็นดังรูป 

 

 
4.2. กำรเฝ้ำระวังรังสีประจ ำพ้ืนที่ และกำรเฝ้ำระวังรังสีบุคคล 

4.2.1 กำรเฝ้ำระวังรังสีประจ ำพ้ืนที่เพ่ือควบคุมกำรได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี 

พื้นที่ควบคุม  
(Control Area) 

พื้นที่ตรวจตรา  
(Supervised Area) 

พื้นที่ไม่ก าหนด  
(Non-Designated Area) 

อนุญำตให้เข้ำถึงได้เฉพำะ
ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีที่ได้รับ
อนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร 

อนุญำตให้เข้ำถึงได้เฉพำะ
ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีที่ได้รับ
อนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร 

อนุญำตให้ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี
และด้ำนอ่ืนๆ เข้ำเขตพ้ืนที่ได้ 

ต้องจัดแบ่งพ้ืนที่แบบชัดเจน ต้องจัดแบ่งพ้ืนที่แบบชัดเจน ต้องจัดแบ่งพ้ืนที่แบบชัดเจน 
ต้องควบคุมพ้ืนที่โดยไม่อนุญำต
ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทำงรังสี
สำมำรถเข้ำถึงพ้ืนที่ได้ 

จ ำกัดขอบเขตพ้ืนที่โดยไม่อนุญำต
ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทำงรังสี
สำมำรถเข้ำถึงพ้ืนที่ได้ 

บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องทำงรังสี 
สำมำรถเข้ำถึงพ้ืนที่ได้ 

ไม่อนุญำตให้พนักงำนท ำควำม
สะอำดเข้ำถึงพ้ืนที่ได้ 

จ ำกัดพ้ืนที่ให้พนักงำนท ำควำม
สะอำด 

พนักงำนท ำควำมสะอำดสำมำรถ
เข้ำถึงพ้ืนที่ได้ 
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พื้นที่ควบคุม  

(Control Area) 
พื้นที่ตรวจตรา  

(Supervised Area) 
พื้นที่ไม่ก าหนด  

(Non-Designated Area) 
ต้องมีแบบฟอร์มส ำหรับติดตำม
กำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำนทำง
รังสี 

ควรมีแบบฟอร์มส ำหรับติดตำม
กำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำนทำง
รังสี ส ำหรับสถำนกำรณ์ที่จ ำเป็น 

อำจจะไม่ต้องมีแบบฟอร์มส ำหรับ
ติดตำมกำรท ำงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี 

ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรำยจำกรังสีประจ ำตัวบุคคล 

ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย
จำกรังสีประจ ำตัวบุคคล 

ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย
จำกรังสีประจ ำตัวบุคคล หำก
จ ำเป็น 

ต้องมีกำรส ำรวจค่ำระดับรังสีเป็น
ประจ ำ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 
ครั้ง 

ต้องมีกำรส ำรวจค่ำระดับรังสีเป็น
ประจ ำ ทุก 3 เดือน 

ต้องมีกำรส ำรวจค่ำระดับรังสีเป็น
ประจ ำ โดยสำมำรถระบุควำมถี่
ในกำรตรวจวัดได้ 

ต้องมีกำรควบคุมโอกำสกำร
ปนเปื้อนทำงรังสีในพื้นที่อย่ำง
เข้มงวด 

ควรมีกำรควบคุมโอกำสกำร
ปนเปื้อนทำงรังสีในพื้นที่ 

ควรมีกำรควบคุมโอกำสกำร
ปนเปื้อนทำงรังสีในพื้นที่ 

ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรควำม
ปลอดภัยของบริษัทอย่ำง
เคร่งครัดตลอดเวลำ 

ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรควำม
ปลอดภัยของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด
ตลอดเวลำ 

ควรให้ควำมร่วมมือตำมมำตรกำร
ควำมปลอดภัยของบริษัท 

 
กำรบันทึกผลกำรตรวจวัดในพ้ืนที่  ต้องจัดท ำและแสดงให้ฝ่ำยบริหำรรวมถึงผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีทรำบเป็น

ประจ ำทุกเดือนทั้งนี้ RSO จะน ำข้อมูลไปวิเครำะห์ควำมปลอดภัยกำรท ำงำน กำรควบคุมกำรได้รับรังสี กำรควบคุม
กำรเปรอะเปื้อน  ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรเฝ้ำระวังประจ ำพ้ืนที่เป็นดังตำรำงด้ำนล่ำง 
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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 กำรเฝ้ำระวังรังสีบุคคล  
ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีจะต้องมีเฝ้ำระวังกำรได้รับรังสีโดยกำรติดมำตรวัดรังสีประจ ำตัวบุคคล ได้แก่ 

OSL หรือ TLDกำรพิจำรณำว่ำผู้ใดควรได้รับกำรประเมินกำรได้รับรังสีควรพิจำรณำดังนี้ 

วัสดุกัมมันตรังสี 
ประเภทท่ี 1 และ 2 

วัสดุกัมมันตรังสี 
ประเภทท่ี ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ 

วัสดุกัมมันตรังสีไม่ปิดผนึก 

 ประเมินกำรได้รับรังสี
โดยใช้มำตรรังสี
ประจ ำตัวบุคคล 
(personal dosimeter) 
ที่เหมำะสมกับชนิดของ
รังสีที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้
งำน ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน
รังสีทุกคน 
 มีกำรเฝ้ำระวังส ำหรับ
ผู้ที่มือเท้ำ หรือเลนส์ตำมี
โอกำสได้รับรังสีปริมำณ
มำก RSO จะให้ติดมำตร
วัดรังสีบริเวณท่ีคำดว่ำ
จะได้รับบรังสีสูงเพ่ิมเติม
เช่น มำตรวัดรังสีที่นิ้วมือ 
(Ring badge) หรือ 
มำตรวัดรังสีทีใ่กล้
บริเวณตำเพ่ิมเติม 

 ผู้ปฏิบัติ งำนที่ปฏิบัติ งำนเป็น
ประจ ำในพ้ืนที่ควบคุม  หรือผู้ที่
ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ตรวจตรำเป็น
ครั้งครำวและมีโอกำสได้รับรังสี
อย่ำงมีนัยส ำคัญ ให้ประเมินกำร
ได้รับรังสีโดยกำรติดมำตรวัดรังสี
ประจ ำตัวบุคคลเป็นประจ ำ 
 ผู้ปฏิบัติงำนที่ปฏิบัติงำนประจ ำ
ในพ้ืนที่ตรวจตรำ หรือเข้ำไปใน
พ้ืนที่ ควบคุมเป็นครั้ งครำว ให้
ประเมินกำรได้รับรังสีโดยกำรติด
มำตรวัดรังสีประจ ำตัวบุคคล หรือ
ประเมินกำรได้รับรังสีจำกกำรเฝ้ำ
ระวังรังสีประจ ำพ้ืนที่ 
 

ผู้ปฏิบัติงำนที่ควรได้รับกำรตรวจวัดกำร
รั บ รั ง สี ภ ำ ย ใ น ร่ ำ ง ก ำ ย  ค ว ร เ ป็ น
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมน่ำจะเป็นที่ได้รับ
รังสีภำยในอย่ำงมีนัยส ำคัญ เช่น 
 ท ำงำนกับวั สดุกัมมันตรั งสี ที่

ระเหยได้จ ำนวนมำก เช่น กระบวนกำร
ผลิต ตริเตรียม และสำรประกอบของตริ
เตรียม  น้ ำมวลหนักในเตำปฏิกรณ์
นิว เคลียร์  หรือกำรผลิตสำรรังสี ใน
สถำนะก๊ำซ 
 Processing พลูโตเนียม  
 กำรซ่อมบ ำรุงเตำปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

ที่เก่ียวข้องกับ fission product และ 
Activation Product 
 กำรผลิตสำรรังสีปริมำณมำก 
 กำรผลิตและกำรท ำงำนกับสำร

เภสัชรังสีปริมำณมำก เช่น F-18ในกำร

วินิจฉัยด้วย positron emission 
tomography  หรือ I-131 ส ำหรับกำร
รักษำ 
 กำรท ำเหมืองแร่ยูเรเนียม และกำร

ผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
 กำรผลิตธำตุหำยำกเข้มข้น  

ชนิดโมนำไซต์ที่มีทอเรียมเข้มข้นปน
อยู่ในปริมำณมำก และกำรผลิตสำรที่
มีธอเรียมเป็นองค์ประกอบ 

 
 
 
 
 



 - 16 - 
4.1. กฎระเบียบของหน่วยงำนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนรังสี และกำรควบคุมดูแลภำยในหน่วยงำน  

4.3.1. หลักกกำรท ำงำนของเครื่องมือ 
 

 
 
วัสดุกัมมันตรังสีติดตั้งดังรูป โดยใช้หลักกำรวัดระดับแบบส่งผ่ำนรังสีผ่ำนถังหรือแท็งค์ที่ต้องกำร 

ควบคุมระดับสำรภำยใน โดยต้นก ำเนิดรังสีอยู่ตรงกันข้ำมกับหัววัดรังสี มีถังหรือแท็งค์ที่ต้องกำรควบคุมระดับอยู่ตรง
กลำง  สภำนะกำรท ำงำนปกติ คือ เปิดล ำรังสีผ่ำนถัง รังสีจะผ่ำนไปยังหัววัดรังสี (detector) และประมวลผลระดับ
รังสีที่หัววัด เพ่ือแปรผลเป็นระดับสำรที่อยู่ภำยในถัง   กรณีซ่อมบ ำรุงหรือไม่มีกำรวัดระดับในถังจะท ำกำรปิดShutter 
ไว้ 
           ๔.๓.๒ กฎระเบียบของหนว่ยงาน 

 พนักงำนที่ปฏิบัติงำนปกติในพ้ืนที่ที่ติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสี จะต้องเป็นพนักงำนที่มีบัตรที่เข้ำ-ออก
พ้ืนที่ชั้นในได้เท่ำนั้น  กรณีซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ที่มีต้นก ำเนิดรังสี หรือเข้ำไปในถังที่มีล ำรังสีผ่ำน หรือซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์
ที่อยู่ในบริเวณควบคุม จะต้องยื่นขออนุญำตท ำงำน(work permit) ในบริเวณที่ติดตั้งวัสดุกัมมัมนตรังสีและได้รับกำร
อนุมัติก่อนเท่ำนั้น 

 ไม่เข้ำไปในบริเวณที่มีกำรแผ่รังสีโดยไม่จ ำเป็น หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีล ำรังสีผ่ำน และปฏิบัติงำน
โดยใช้เวลำให้น้อยที่สุดเพื่อลดกำรได้รับรังสีโดยไม่จ ำเป็น 

 กรณีที่ปฏิบัติงำนซ่อมบ ำรุงในบริเวณ A จะต้องขอนุญำตท ำงำน (work permit) และต้องอยู่
ภำยใต้กำรควบคุมของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี และต้องปิดล ำรังสีก่อนมีกำรซ่อมบ ำรุง 

 
 A   บริเวณท่ีมีระดับรังสีสูงคือบริเวณชิ่งว่ำงระหว่ำงต้นก ำเนิดรังสีกับถัง และบริเวณในถัง จำกกำรตรวจวัดของ

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี พบว่ำมีค่ำระดับรังสีมำกกว่ำ 500 uSv/hr 

A1 

C1 
B2 

B1 

A2 

C2 
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 B   บริเวณที่มีระดับรังสีปำนกลำงคือบริเวณด้ำนใกล้ภำชนะบรรจุต้นก ำเนิดรังสี และบริเวณใกล้ถังที่จุดที่มี

หัววัดรังสี จำกกำรตรวจวัดพบว่ำมีค่ำระดับรังสีประมำณ ๕-2o uSv/hr 
 C   บริเวณที่ระดับรังสีต่ ำคือบริเวณที่ห่ำงจำกต้นก ำเนิดรังสี และห่ำงจำกถังมำกกว่ำ 1 เมตร จำกกำรตรวจวัด

ของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี ระดับรังสีมีค่ำเท่กับรังสีพื้นหลัง 
 มีป้ำยเตือนทำงรังสี รวมถึงหมำยเลขโทรศัพท์เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย ติดไว้ที่บริเวณที่ติดตั้ง

วัสดุกัมมันตรังสี 
 ผู้ปฏิบัติงำนต้องติดมำตรวัดรังสีบุคคลก่อนเข้ำในบริเวณควบคุม กำรใช้อุปกรณ์ PPE ให้เป็นไป

ตำมกำรเข้ำพ้ืนที่ต่ำงๆ ในโรงงำน 
 เมื่อเกิดเหตุผิดปกติ เช่น ระดับรังสีเกินค่ำที่ก ำหนดไว้ พบภำชนะบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีผิดปกติ 

ให้กั้นบริเวณ ออกจำกพ้ืนที่และแจ้งเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี นำยปรมำณู เพ่ือสันติ โทร.02-555-8888 
ต่อ 4444  กำรเผชิญเหตุให้เป็นไปตำมแผนฉุกเฉินทำงรังสีของหน่วยงำน 

4.2. เครื่องมือด้ำนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี 
ตัวอย่ำง ตำรำงข้อมูลเครื่องมือด้ำนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี 

ชนิด
เครื่องมือ 

ชนิดหัววัด ชนิดรังสี
ที่

สามารถ
วัดได้ 

หน่วย
วัด 

ผู้ผลิต หมายเลขรุ่น หมายเล
ขเครื่อง 

วันที่สอบ
เทียบ 

สถานะกา
รใช้งาน 

Survey Ionization 
chamber 

gamma mR/hr Nuclear 
Radiation 
Monitor 

Inspector 
Alert 

A06642 1/05/2562 ปกติ 

OSL - gamma - กรมวิทยำศำสตร ์
กำรแพทย์ 

- - 1/05/2562 ปกติ 

 
4.3. ระบบกำรบันทึก กำรรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรรับรังสีประจ ำตัวบุคคล 
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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 



 - 20 - 
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 แผนกำรตรวจสอบคุณภำพและบ ำรุงรักษำ 

 แสดงรำยละเอียดแผนกำรตรวจสอบคุณภำพและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับวัสดุกัมมันตรังสี แยกตำม
ประเภทกำรใช้ประโยชน์ เช่น Level Gauges, Density Gauges, Thickness Gauges, Moisture Gauges และ 
Logging Devices ดังรูป  

 

 

 

 

 



 - 22 - 

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......... 

5. กำรอบรมบุคลำกร 
5.1 หัวข้อฝึกอบรมหลักสูตรควำมปลอดภัยทำงรังสี 

เนื้อหำในหลักสูตรได้ค ำนึงถึงเรื่องซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี และกฎหมำย
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนที่เก่ียวข้องกับรังสี  ให้ควำมรู้แก่ผู้ปฏิบัติทำงรังสี โดยครอบคลุมเนื้อหำ ดังนี้ 

 อันตรำยของรังสีตัวอย่ำงอันตรำยของรังสี แหล่งก ำเนิดของรังสี ประโยชน์จำกกำรใช้ต้นก ำเนิดรังสี 
 เครื่องมือตรวจวัดรังสี 
 ควำมรู้เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีและ/หรือเครื่องก ำเนิดรังสี และวิธีกำรใช้งำนต้นก ำเนิดรังสีของสถำน

ประกอบทำงรังสีนั้นๆ 
 วิธีกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี กำรสวมใส่อุปกรณ์ควำมปลอดภัยทำงรังสี  
 บทบำทหน้ำที่ของตนเอง เมื่อเกิดอุบัติเหตุและ/หรือเกิดเหตุฉุกเฉินทำงรังสี 
 สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับรังสี 
 เอกสำรบันทึกท่ีเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี 
 กำรแจ้งเหตุและกำรรำยงำนอุบัติเหตุ (แนะน ำข้อมูลบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำรทำงรังสี) 
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5.2 เอกสำรที่เกี่ยวกับกำรฝึกอบรบ 
แผนการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวกับรังสี  

ชื่อหลักสูตร ความถี่ ผู้เข้าอบรม รูปแบบการอบรม 

ควำมปลอดภัยทำงรังส ี
ส ำหรับผู้ปฏิบตัิงำนใหม ่

ก่อนเริ่มงำน ผู้ปฏิบัติงำนใหม ่ ภำยใน 

ควำมปลอดภัยทำงรังส ี
ส ำหรับผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเปลีย่นงำน 

ก่อนเปลี่ยนงำน ผู้ปฏิบัติงำนเปลี่ยนงำน ภำยใน 

ควำมปลอดภัยทำงรังสสี ำหรับหัวหน้ำงำน อย่ำงน้อง 1 ครั้ง ผู้จัดกำรแผนก ภำยนอก 

ควำมปลอดภัยทำงรังสสี ำหรับผู้บริหำร อย่ำงน้อง 1 ครั้ง หัวหน้ำงำน ภำยนอก 

เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังส ี เมื่อเป็นหัวหน้ำงำน ผู้จัดกำรแผนก ภำยนอก 
 

 
การประเมินผลการฝึกอบรม 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยทำงรังสี ประจ ำปี 2562 
บริษัทABC จ ำกัด วันที่เริ่มใช้ : 

01/04/61 
ชื่อผู้เข้ำอบรม: นำยนิวเคลียส อะตอม แก้ไขครั้งที่ : 1 
อนุมัติโดย : นำยปรมำณู เพ่ือสันติ (RSO) หน้ำ : ……/………. 
ชื่อหลักสูตร ประเภทกำรประเมินผล 

โดยกำรสอบ โดยกำรสัมภำษณ์/
วัดควำมเข้ำใจ 

โดยสังเกตกำร
ท ำงำน 

โดยวิธีอ่ืน ๆ 

ควำมปลอดภัยทำงรังสี
เบื้องต้น (ภำยใน) 

    

การบันทึกประวัติการฝึกอบรม 
ชื่อ/สกุล :นำยนิวเคลียส อะตอม ต ำแหน่ง :ลูกจ้ำงรำยวัน 
สังกัด : หน่วยควำมปลอดภัยและเผชิญเหตุ 
ล ำดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ผลกำรฝึกอบรม ผู้บันทึก 
1 ควำมปลอดภัยทำงรังสีเบื้องต้น 

(ภำยใน) 
0104/61 ผ่ำน  RSO 

 
6. แผนกำรด ำเนินงำนเมื่อเลิกใช้งำนวัสดุกัมมันตรังสี 

บริษัท ABC จ ากัด จะด าเนินการขจัดกากกัมมันตรังสีที่เกิดข้ึนในอนาคต ณ สถานบริการจัดการกาก
กัมมันตรังสีภายในประเทศ  
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6.1. ปริมำณและรำยละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีหรือกำกกัมมันตรังสีที่คำดว่ำจะส่งสถำนบริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยละเอียดของวัสดุกัมมันตรังส ี
ภำชนะบรรจุ/

เครื่องมือ/เครื่องจักร 
ลักษณะ

กำรใช้งำน
วัสดุ

กัมมันตรังส ี

อำคำร/
ห้อง/

สถำนท่ี
เก็บ

รักษำ 
ติดตั้ง 
หรือใช้ 

เลขท่ี
ใบอนุญำต 

สถำนะกำร
ใช้งำน 

(ใช้งำน/
เก็บ

ส ำรอง) 

นิวไคลด์
กัมมันตรังส ี

ควำม
แรง
รังสี

(Bq/Ci) 

ประเภท 
Category 

ปิด
ผนึก/
เปิด
ผนึก 

สมบัติทำง
กำยภำพ 
(ของแข็ง/
ของเหลว/

ก๊ำซ) 

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 
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6.2. รำยละเอียดของสถำนบริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี 
6.2.1. ชื่อหน่วยงำน สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ 
6.2.2. ที่อยู่หน่วยงำน9/9 หมู่ที่  7 ต.ทรำยมูล  อ.องครักษ์  จ .นครนำยก 26120หรือ  

16 ถ.วิภำวดีรังสิต ลำดยำว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
6.2.3. ชื่อประเทศ   ประเทศไทย 
6.2.4. เบอร์โทรศัพท์0 2401 9889 หรือ 0 2401 9889 

6.3. ขั้นตอนปฏิบัติกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี 
 6.3.1 RSO จัดท ำเอกสำรยื่นขอจัดกำรกำกกัมมันตรังสีต่อส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ก่อน
ใบอนุญำตสิ้นอำยุ 
 6.3.2 กั้นบริเวณรังสี ณ จุดตดิตั้ง/เก็บวัสดุกัมมันตรังสี Co-60โดยห้ำมบุคคลเข้ำ-ออก และต้องมี
เครื่องก ำบังรังสี 
 6.3.3 รอกำรติดต่อจำก สทน. เพื่อรับกำกกัมมันตรังสี  
 6.3.4 เบิกจ่ำยเงินส ำรองของบริษัท ส ำหรับกำรขจัดกำกกัมมันตรังสี 
 6.3.5 น ำส่งส ำเนำหลักฐำนกำรส่งจัดกำรกำกกัมมันตรังสี และท ำเรื่องถึง ปส. เพื่อขอยกเลิก
ใบอนุญำต หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญำต 
 6.3.6 รอรับใบอนุญำตฉบับใหม่ 
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