
ระบบประกันคุณภาพ
การก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

และการบังคับใช้กฎหมาย

วันที่ 17-19 กันยายน 2563

ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จ. เพชรบุรี



Outline 

• ท าไมต้อง ISO 9001

• PM-NRI-01 เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี

• PM-NRL-01 เรื่อง การพิจารณาออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุ
นิวเคลียร์ และเครื่องก าเนิดรังสี

• PM-NRI-03 การติดตามผลการตรวจสอบหรือผลการด าเนินงานของผู้รับ
ใบอนุญาต เมื่อได้รับข้อเสนอแนะ

• Workshop on Case study

• Future plan 



ความหมายของการบริหารคุณภาพ
▫ QMS = Quality + Management System

▫ A Management System is nothing more than 
instructions to  conducts the activities of the 
company, to makes sure that  everything is clear
about who needs to do what, when and how.

▫ A Quality Management System includes all the 
activities that organizations use to direct, control, 
and coordinate quality (ISO definition)

▫ Before understanding how to manage quality, it is 
necessary to understand what means quality.



•



• Compliance with specifications 
• Free from defects 
• Conformity with customers requirements 
• Satisfying customers’ needs and expectations

Definitions of quality

What Detail

สมรรถนะ (Performance) ความเร็ว, ความเร่ง, ประหยัดน ้ามัน, ระยะเบรค

ลักษณะ (Feature) Engine capacity, MP3, GPS, rear 
view camera, a system to park 
automatically

ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ

Conformance ออกแบบให้ตามมาตรฐานท่ีก้าหนด เช่น การปลดปล่อย 
CO2 ตามมาตรฐาน EURO

อายุการใช้งาน (Durability) Useful life

การบริการ (Serviceability) มีบริการการตรวจตามระยะที่ใช้งาน

ความสวยงาม (Aesthetic) Aesthetic sense of the owners



งานบริการ (Commercial Services)

Examples of commercial 
services:
•Hotels
•Air Plane Companies 
•Banks, Insurances
•Phone, Internet, TV providers
•Car dealers



What Detail

ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถในการให้บริการ น่าเชื่อถือ แม่นย้า

ลักษณะ (Tangible) Appearance of Physic Facility : อุปกรณ์ เครื่องมือ  หรือ
การสื่อสาร

ความรับผิดชอบ
(Responsibility)

การช่วยเหลือลูกค้า หรือการให้บริการที่รวดเร็ว

การประกันคุณภาพ
(Assurance) 

พนักงานมีความรู้ มีมรรยาท มีความสามารถที่จะสร้างความ
น่าเชื่อถือให้ลูกค้าได้

มีความเข้าใจลูกค้า 
(Empathy)

พนักงานมีความเอาใจใส่ลูกค้า จนทราบถึงความต้องการที่
แท้จริงของลูกค้า



งานบริการของภาครัฐ 
(Public services)

• เป็นงานบรกิารทีไ่ด้เงินทุนมาจากภาษีราษฎร
• ลักษณะและความส้าคัญของลกูคา้ จึงมีความหมายที่

แตกต่างออกไปจากงานบริการของเอกชน คือ 
• ลูกค้าไม่มีทางเลือก (not the choice of an 

alternative competitive supplier)
• ผู้บริการภาครัฐไม่มีคู่แข่ง (monopoly)
• ไม่มุ่งที่ผลก้าไร แต่มุ่งที่การบริการ ดูแลทั งชุมชนหรือ

สังคม (take care of the needs of the whole 
community )



Public services: Examples

• Local administration (delivery of 
driving license, passport, permits…)

• Public transport (bus, metro…)

• Public education (schools, 
universities..)

• Police

• Post offices

• Prisons

• …



What Detail

การให้บริการ (Interaction with the 
clients)

พนักงานมีความสุขภาพ มีมรรยาท มี
สมรรถนะ มีความซื่อสัตย์  

การเข้าถึงบริการ (Accessibility of 
the services)

สถานที่ให้บริการมีความสะดวก เวลาท้า
การ เวลาในการใช้หรือให้บริการ

ข้อมูลการใช้บริการ 
(Instruction/information to the 
public)

ชัดเจน เป็นธรรม เท่าเทียม

การบริหารจัดการ (Management) • Strong leadership to set the objectives
• Objectives focusing on clients needs



หน่วยก้ากับดูแล (Regulatory Organization)

• หมายถึง หน่วยงานของภาครัฐทีม่ีอ้านาจ
ในการปกครอง สั่งการการด้าเนนิงานของ
บุคคลใดๆ หรือการตรวจสอบติดตามการ
ด้าเนินการใดๆ

• คุณภาพของหน่วยงานก้ากับดูแล คือ 

• การเข้าใจบริบทของการก้ากับดูแล 

• การเข้าใจความคาดหวัง ความต้องการของ 
interesting parties 



Regulatory Body 

Regulatory Body for Nuclear and 
Radiological Safety

•Mission, responsibilities, activities

•Identification of interested parties

•Identifications of needs and expectations

QualitySeptember 14, 2020



Regulatory Body: Mission, duties, 

activities

• Mission: 

• Protection of public and environment

• Duties / responsibilities:
• Regulation
• Supervision
• Enforcement

• Activities / functions:
• Licensing
• Inspection
• Safety assessment
• Emergency support
• R&D
• … 

QualitySeptember 14, 2020



Regulatory Body: Interested parties 

1. Public – Media

2. Supervising Ministries 

3. Operators/ licensees

4. Others (Environmental associations)…



Satisfaction of interested parties

Public and Media:

• Expectations / requirements of the public towards RB

➢ Safety, protection, reliable information 

• Expectations of media towards RB: 

➢ Complete, accessible, clear, non-biased 
information

Required Qualities: Objectivity, transparency, credibility…  



Expectations 

Government, supervising Ministry:

• Requirements / expectations towards RB:

➢Prepare regulations that are coherent, consistent and 
adapted to the situation

➢Enforce regulations with fairness, impartiality and in 
a balanced manner 

➢Provide assistances / advices when needed 
(emergency) with promptness and efficiency

Required Qualities:  Competency, efficiency, reliability, 
impartiality…



Expectations

Licensees

• Expectations towards RB

➢Rules, instructions, information that are clear, 
transparent, graded, consistent …    

➢ Interaction of the RB with the licensees: Fair, 
reliable, impartial, responsive…

Required Qualities: Competency, consistency, fairness, 

responsiveness…



ความส้าคัญของปัญหา
• การด้าเนินงานไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน และแน่นอน ยากต่อการเรียนรู้และ

สั่งสมประสบการณ์ 
• ไม่มีมาตรฐานกลาง การปฏิบัติงานขึ นอยู่กับตัวบุคคล
• เอกสารกระจัดกระจายอยู่ที่ตัวบุคคล ขาดโอกาสในการสร้างองค์

ความรู้
• การพัฒนาบุคลากรไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
• ไม่มีเวทีหรือวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้สั่งสม



วัตถุประสงค์ของการจัดท้า ISO 
• มีกรอบการด้าเนินงาน 
• มีรูปแบบการด้าเนินงานที่แน่นอน สามารถเรียนรู้และสั่งสม

ประสบการณ์ได้
• มีมาตรฐานกลาง การปฏิบัติงานขึ นอยู่กับกระบวนงานที่ได้ก้าหนดไว้
• เอกสารจัดเป็นระบบ มีแหล่งที่อยู่ที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการสร้างองค์

ความรู้
• การพัฒนาบุคลากรมีเป้าหมายที่ชดัเจน
• สามารถสร้างเวทีหรอืวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทีไ่ด้สั่งสมจากรุ่นต่อ

รุ่นได้



เอกสารในระบบประกันคุณภาพ (1/2)
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•นโยบายคุณภาพ
•วัตถุประสงค์คุณภาพ



เอกสารในระบบประกันคุณภาพ (2/2)
เอกสารคุณภาพ ผู้จัดท า (Owner) 

[เป็นผู้จัดท าร่าง
เอกสาร]

ผู้เสนอ ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ

Quality Manual 
(QM)

QMR หรือ ก.พ.ร. ผอ. ก.พ.ร. รอง ลปส. ที่
มอบหมาย

ลปส.

Procedure Manual 
(PM)

ผู้ที่รับมอบหมาย
Option 2: หน.กลุ่ม

ผอ. กอง รอง ลปส. ที่
มอบหมาย

ลปส.

Work Instruction 
(WI)

ผู้รับผิดชอบงาน/
ได้รับมอบหมาย

- หน.กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

ผอ.กอง

Form (FM) ผู้รับผิดชอบงาน/
ได้รับมอบหมาย

- หน.กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

ผอ.กอง

Record (RC) หน.กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

- - ผอ.กอง

Supporting 
Document (SD)

หน.กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

- - ผอ.กอง
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วัตถุประสงค์
•กรอบในการด้าเนินกิจกรรมของ ปส. 
•มีมาตรฐานการด้าเนินงานของ ปส. 
•มีกระบวนการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง

22

คู่มือคุณภาพ  QM-OAP-01



Business flow chart 

•Core function
•Supporting
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รหัสเอกสารในระบบประกันคุณภาพ

กตส. 
(Nuclear and Radiation Inspection, NRI)

กลุ่มตรวจสอบทาง
นิวเคลียร์  (Nuclear 
Facility, NF)

กลุ่มตรวจสอบเคร่ือง
ก าเนิดรังสี 
(Radioactive 
Generator, RG)

กลุ่มตรวจสอบวัสดุ
กัมมันตรังสีและวัสดุ
นิวเคลียร์ทาง
อุตสาหกรรม 
(Radioactive Material 
for Industry, MI)

กลุ่มตรวจสอบวัสดุ
กัมมันตรังสีและวัสดุ
นิวเคลียร์ทาง
การแพทย์ 
(Radioactive 
Material in Medical 
Use, MM)

กลุ่มเตรียมการและตอบ
โต้เหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
(Emergency 
Preparedness and 
Response, EP)
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รหัสเอกสารคุณภาพ
• ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน (PM)-ช่ือกอง-ล าดับที่เอกสาร

• ประเภทเอกสาร-ชื่อกอง-ชื่อกลุม่งาน(Owner)-ล าดับ PM.ล าดับเอกสาร

• ประเภทเอกสาร : WI, FM, RC, SD

25



รหัสเอกสารคุณภาพ
• ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน (PM)-ช่ือกอง-ล าดับที่เอกสาร
PM-NRI-01 เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
PM-NRI-02 เรื่อง การด าเนินการด้านการพิทักษ์ 
• ประเภทเอกสาร-ชื่อกอง-ชื่อกลุม่งาน(Owner)-ล าดับ PM.ล าดับเอกสาร

WI-NRI-MM-01.1 การตรวจสอบความปลอดภัยสถานประกอบการทางรงัสี 
ส าหรับงานรังสรีักษาทีใ่ช้เครื่องก าเนิดรังสี ประเภท 1

FM-NRI-GA-01.3 แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจสอบสถานประกอบการ

WI-NRI-NF-02.1 Communication
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•ตัวอย่างเอกสารคุณภาพของ กตส. 
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กตส/รายการเอกสารคุณภาพ ตาม PM ตรวจ.docx


รหัสเอกสารในระบบประกันคุณภาพ

กอญ.
(Nuclear and Radiation Licensing, NRL)

กลุ่มอนุญาตวัสดุ
กัมมันตรังสี
(Radioactive 
Material 
Licensing  , RM)

กลุ่มอนุญาตทาง
นิวเคลียร์ (Nuclear
Facility Licensing 
Section, NF)

กลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิด
รังสี (Radiation 
Generator Licensing, 
RG)

กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี
(Nuclear and 
Radiation Safety 
Officer Licensing , 
OL)

กลุ่มบริหารฐานข้อมูล
ทางนิวเคลียร์และรังสี
(Nuclear and 
Radiation Database 
Administration, DA)
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รหัสเอกสารคุณภาพ
• ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน (PM)-ช่ือกอง-ล าดับที่เอกสาร
PM-NRL-01 การพิจารณาออกใบอนุญาต
เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์และเครื่องก าเนิดรังสี
PM-NRL-02 การพิจารณาออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับวัสดุ
ประเภทเอกสาร-ชื่อกอง-ชื่อกลุม่งาน(Owner)-ล าดับ PM.ล าดับเอกสาร

WI-NRL-OS-01.1 การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน

FM-NRL-RG-01.1 ค าขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครือ่งก าเนิด
รังสีและ check list

WI-NRL-NF-03.1 การทบทวนและประเมินเอกสารด้านความปลอดภัย
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•ตัวอย่างเอกสารคุณภาพของ กอญ. 
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กอญ/รายการเอกสารคุณภาพ ตาม PM ออกใบอนุญาต -2020-07-31.docx


PM-NRI-01 

เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี

และ

PM-NRL-01

เรื่อง การพิจารณาออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และ
เครื่องก าเนิดรังสี
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Assignment I (1/2)
• ให้แบ่งกลุ่มออกตามหน้าที่รับผิดชอบในโครงสร้าง 

• ส าหรับ ฝบท.  กตส.  ให้อยู่ในกลุ่มงาน กตส. ที่ตนเองรับผิดชอบ 

• กตส. พิจารณา PM-NRI-01  เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี

• กอญ. พิจารณา PM-NRL-01 เรื่อง การพิจารณาออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ
กัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องก าเนิดรังสี

• กลุ่มอื่นๆ เช่น กปฉ. , กนผ. กลค. อาจจะพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานตนเอง แล้วเขียนเป็น flow chart 
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รายชื่อตามกลุ่มงาน.xlsx


Assignment I (2/2)

• ให้ตรวจสอบว่าขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละขั้นใช้เอกสาร
คุณภาพหมายเลขใดบ้าง  พร้อมทั้งพิจารณาว่า ต้องเพิ่มเติม
หรือปรับปรุงอย่างไรบ้าง

• ให้พิจารณาว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นใด ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  และควรมีข้อปรับปรุงอย่างไร    

33



• แลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกแบบฟอร์มที่ใช้ร่วมกันกับ กตส. และ กอญ. 
โดย เกศรินทร์ สายตา และจุไรรัตน์  อุตส่าห์ดี
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PM-LAG-01 
เรื่อง การบังคับใช้กฎหมาย
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แนวทางด าเนินงาน เมื่อพบสิ่งที่บกพร่องด้านความ
ปลอดภัย หรือผิดกฎหมาย

เพิกถอน

พักใช้

ตักเตือน

ปรับปรุงแก้ไข และติดตาม

36

กกม. 

กตส. และกอญ.  



Assignment II (1/1)

•ขอให้ทุกคนชูมือถือขึ้นมา 
•โจทย์คิดเร็ว
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•Discussion on assignment II 
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Assignment III (1/2)

• ให้แบ่งกลุ่มออกตามหน้าที่รับผิดชอบในโครงสรา้ง ดังนี้ 

• กตส. I
• กตส. II
• กอญ.
• กกม. 
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Assignment III (2/2)

• โจทย์มีทั้งหมด  7  ข้อ  จะแจกโจทย์ทีละโจทย์ แล้วให้แต่ละกลุ่ม
พิจารณาการด าเนินงานที่ท่านต้องท าตามอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ

• ให้แต่ละกลุ่มเขียนวิธีการด าเนินงานเมื่อพบเหตุการณ์ตามโจทย์ที่
ได้รับ

• มีเวลาข้อละประมาณ 10 นาที

• เมื่อจบแต่ละโจทย์ให้แต่ละกลุ่มอธิบายขั้นตอนการด าเนนิงานตามที่
คิดไว้  โดยมีเวลาบรรยายกลุ่มละ 2 นาที
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•Discussion on assignment III 
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PM-NRI-03
เรื่อง 

การติดตามผลการตรวจสอบหรือผลการ
ด าเนินงานของผู้รับใบอนุญาต 

เมื่อได้รับข้อเสนอแนะ
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5.3.1. มีการปรับปรุงแก้ไขหรือการตอบสนองกลับมา

• 5.3.1.1. กรณีมีการปรับปรุงแก้ไขได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่
ก าหนด

• 5.3.1.2. กรณีมีการปรับปรุงแก้ไขแต่ไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่
ก าหนด

• 5.3.1.3. กรณีผู้รับใบอนุญาตยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข แต่มีหนังสือ
ชี้แจงหรือขอขยายเวลาการด าเนินการแก่ ปส. 
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5.3.2. กรณีไม่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือการ
ตอบสนองกลับมา
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Assignment IV (1/2)
• จากโจทย์ข้อ 5  ของ Assignment ท่ี 3 ปส. แจ้งผลตรวจและเสนอใหต้้อง

ปรับปรุง/แก้ไข/ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะจาก ปส. ผลการตอบสนองจากผู้รับใบอนุญาตเมื่อครบ
ก าหนดเวลา ได้ชี้แจงดังนี้

1. ให้ด าเนินการปรังปรุง/ซ่อม ประตูห้องฉายรังสีให้
สามารถก าบังรังสีได้ โดยเป็นไปตามกฎหมายก าหนด และ
ให้ตรวจวัดรังสีหลังซ่อม

1. ประตูห้องอยู่ระหว่างการด าเนินการ

2.ให้ด าเนินการสอบเทียบเครื่องส ารวจรังสี 2.อยู่ระหว่างด าเนินการรอส่งเครื่องส ารวจ
รังสีสอบเทียบ

3. ให้พิจารณาตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบสถานที่ติดตั้งใช้
งานเครื่องเร่งอนภุาค เป็นประจ าทุก ๓ เดือน และเก็บ
บันทึกผลการตรวจวัดไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง

ไม่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมมา

4. ให้จัดหาอุปกรณ์บันทึกรังสีประจ าบุคคลให้เพียงพอแก่
ผู้ปฏิบัติงานรังสี

3.อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์บันทึกรังสีประจ า
บุคคล (ของบประมาณ)



Assignment IV (2/2)
• จากโจทย์ข้อ 6 ของ Assignment ท่ี 3 ปส. แจ้งผลตรวจและเสนอใหต้้อง

ปรับปรุง/แก้ไข/ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะจาก ปส. ผลการตอบสนองจากผู้รับใบอนุญาตเมื่อครบก าหนดเวลา ได้
ชี้แจง ดังนี้

1. ให้ซ่อมแซมระบบ Door Interlock ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1. อยู่ระหว่างซ่อมแซมระบบ Door 
Interlock 

2. ให้ซ่อมแซมไฟแสดงสถานะการฉายรังสี
หน้าห้องปฏิบัติการทางรังสี ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

2. ได้ซ่อมแซมไฟแสดงสถานะการฉายรังสี
หน้าห้องปฏิบัติการทางรังสี ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (มีรูปประกอบ)

3. ให้ติดตั้งสัญลักษณ์ทางรังสี ที่ถูกต้อง 
แสดงไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณ

3. ให้ติดตั้งสัญลักษณ์ทางรังสี ที่ถูกต้อง 
แสดงไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณ (มี
รูปประกอบ)



•Discussion on assignment IV 
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ประเด็นอื่นๆในการบังคับใช้กฎหมาย (1/4)
1. ขอต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตหมดอายุ
1.1 กรณีที่หมดอายุก่อนยื่นค าขอ

• เนื่องจาก ปส. ได้มีการท าหนังสือแจ้งเตอืนให้กับหน่วยงานก่อนประมาณ 30-
90 วัน หากมายื่นหลังใบอนุญาตหมดอายุ ถือว่ากระท าผิดแลว้หรือไม่ และต้อง
ด าเนินการอย่างไรบ้าง

1.2 กรณีที่หมดอายุระหว่างด าเนินการขอต่อ
• หากพิจารณาแล้ว ไม่ออกใบอนุญาตให้เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนถกูตอ้ง แต่

ใบอนุญาตได้หมดอายุระหว่างด าเนนิ หน่วยงานจะมีความผิดหรือไม่ในช่วงท่ี
ขาดต่ออายุ

1.3 กรณีที่ไม่มายื่นต่ออายุเลย เมื่อได้มีการติดตามแล้ว
• จะต้องด าเนินการอย่างไร ใครจะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง
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ประเด็นอื่นๆในการบังคับใช้กฎหมาย (2/4)
2. กฎกระทรวงก าหนดการแบ่งระดับ การก าหนดคุณวุฒิ และการอนุญาต
เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ีพ.ศ. 2563 และประกาศส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเป็นเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยทางรังส ีพ.ศ. 2563 
มีผลบังคับใช้แลว้ 

• ประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สนัติ เรื่อง มาตรฐาน
รับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสอีอกตามความใน
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณเูพือ่สันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2549   
หรือตามที่มีมติคณะท างานพจิารณาการออกใบอนุญาตฯ ให้
อนุโลมให้กับผู้ผ่านการฝกึอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี ถูก
ยกเลิกหรือไม่ 

• หากยกเลิก ดังนั้น การก าหนดว่า RSO ระดับใดสามารถดูแลวัสดุ
กัมมันตรังสีหรือเครื่องก าเนิดประเภทไหนได้บ้าง ตามประกาศ 
พปส. ดังกล่าว  ให้พิจารณาได้อย่างไร 
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ประเด็นอื่นๆในการบังคับใช้กฎหมาย (3/4)

3.  ในระเบียบ พปส. เดิม ก าหนดให้วัสดุกัมมันตรังสีกลุ่มที่ 
4 ต้องจัดให้มี RSO ระดับกลาง ซึ่งตามร่างศักยภาพฯ ก าหนดให้มี 
RSO ระดับต้น หรือกรณีที่เป็นวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก เดิม
ต้องจัดให้มี RSO ระดับสูง แต่ในร่างศักยภาพฯ ก าหนดให้มี RSO 
ระดับกลาง ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงมารองรับการก าหนด
ระดับ RSO ตามประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีจะให้ด าเนินการ
อย่างไร อีกทั้ง ไม่มีกฎกระทรวงใดเลยก าหนดเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น
แค่หน่วยงานจัดให้ RSO ก็เพียงแล้วใช่หรือไม่
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ประเด็นอื่นๆในการบังคับใช้กฎหมาย (4/4)

4. ส าหรับวัสดุกัมมันตรังสีกลุ่มที่ 5 ที่จะเข้าข่ายแจ้งการ
มีไว้ในครอบครองหรือใช้ตามมาตรา 20 ไม่ต้องจัดให้มี RSO แต่
เนื่องจากกฎกระทรวงแจ้งยังไม่มีผลบังคับใช้ ผู้ยื่นค าขอฯ 
จะต้องจัดหา RSO ในการยื่นขออนุญาตหรือไม่ หรือสามารถ
พิจารณาผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีตาม
มติคณะท างานฯ ถือว่าเป็นไปตามกฎกระทรวงหรือไม่ 

5. ในการก าหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีในใบ
แนบท้ายใบอนุญาต หากเป็นกรณีที่สามารถอนุโลมตามมติที่
ประชุมจะใช้ค าว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ในใบแนบ
ท้ายกฎกระทรวงได้หรือไม่
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• การบรรยายระบบฐานข้อมูลใบอนุญาต ที่ออกแบบให้
เชื่อมโยงกับการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย       
โดย อัจฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์
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