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ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 

(Inspection on Nuclear Facilities and Radiation Facilities)    
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(ฉบับที่ 1ปรับปรุงครั้งที่ 0) 
 
 

จัดทำโดย  
เสนอโดย ผอ. กอง 

ทบทวนโดย รอง ลปส.  
อนุมัติโดย ลปส. 
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........ 

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

สถานะปรับปรุงเอกสาร 
 

ฉบับท่ี ปรับปรุงครั้งที่ วันที่ ข้อสรุปการปรับปรุง 
1 0 … ประกาศใช้ 
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........ 

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

สารบัญ 
    หน้า 

1. วัตถุประสงค์  
2. ขอบเขต  
3. คำจำกัดความ 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
5. ขั้นตอนและแผนผังการปฏิบัติงาน 
6. เอกสารอ้างอิง         … 
7. เอกสารบันทึก     … 
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........ 

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

1. วัตถุประสงค์ 

 เพื ่อกำหนดขั ้นตอนการตรวจสอบการผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุ
นิวเคลียร์ และ ขั้นตอนในการตรวจสอบการทำ มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีและการขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์และเครื่องกำเนิดรังสี และตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ทุกขั้นตอนของการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวสามารถป้องกัน
ผลกระทบอันอาจจะเกิดจากการใช้ประโยชน์จากรังสีและเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 

2. ขอบเขต 

 ระเบียบปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การขออนุมัติการตรวจสอบ การนัด
หมายหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ การแจ้งผลการตรวจสอบแก่หน่วยงานที่รับการตรวจสอบ การติดตามผล
การตรวจสอบ การบังคับใช้กฎหมาย เพื ่อความปลอดภัยของสถานประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากวัสดุ
กัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและการตรวจแบบร้องขอ ซ่ึง
การตรวจสอบนี้ครอบคลุมสถานประกอบการที่ถือครองใบอนุญาต และที่ ใบอนุญาตหมดอายุ หรือที่ไม่ได้ถือ
ครองใบอนุญาตซึ่งจะเป็นการตรวจสอบเพื่อบังคับใช้กฎหมาย สถานประกอบการประกอบด้วย 

2.1. การตรวจสอบสถานประกอบการทีผ่ลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี  
2.2. การตรวจสอบสถานประกอบการทำ มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี 
2.3. การตรวจสอบสถานประกอบการมีไว้ครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ 
2.4. สถานประกอบการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
2.5. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ต้นกำเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับ

ใบอนุญาต (หลักการ คือ ตรวจเมื่อขอแจ้งครั้งแรก  ส่วนการตรวจ routine อาจจะเป็นการ
กำหนดให้ส่งรายงานประเมินความปลอดภัยด้วยตนเอง โดยจะตรวจเมื่อมีเหตุสงสัย ให้ไปใส่
รายละเอียดใน WI)  

 
3. คำจำกัดความ 

3.1. สถานประกอบการทางรังสี หมายถึง สถานประกอบการที่มีการผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้
วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์และเครื่องกำเนิดรังสี  และสถานที่ทำเครื่องกำเนิดรังสี 

3.2. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หมายถึง ผู้ถือใบอนุญาต ตามมาตรา51, 55 62, 64 และ 70  
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........ 

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

3.3. การตรวจตามแผนงานประจำปี (Planed inspection) หมายถึง การตรวจสอบความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ตามที่ระบุในข้อ 5.1.1  

3.4. การตรวจตามการร้องขอ (Request inspection) เป็นการตรวจสอบไม่อยู่ในแผนงาน เช่น การ
ขออนุญาตครั ้งแรกของหน่วยงานใหม่ ,การตรวจสอบและประเมินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี, การตรวจตามการร้องขอจากผู้รับใบอนุญาต หรือ สถานประกอบการอ่ืนๆ 
ที่มีความประสงค์ที่จะตรวจความปลอดภัยทางรังสี (ซึ่งไม่อยู่ในข่ายที่ต้องมีใบอนุญาต) , มีประเด็นด้านความ
ปลอดภัยที่ต้องการดำเนินการตรวจพิสูจน์, ตรวจสอบความปลอดภัยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี กรณีวัสดุ
กัมมันตรังสีกลุ่มความเสี่ยงสูงสุด (กลุ่มที่ 1) และการตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (ปัจจุบันเห็นแต่เป็นการ
ระงับเหตุและบรรเทา  ฝาก กตส. ลองพิจารณา point นี้ด้วยค่ะว่ามีไหม)  

3.5. ผกตส. หมายถึง ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.6. หกตน. (nuclear facilities, NF)หมายถึง หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบทางนิวเคลียร์ 
3.7. หกตค. (radioactive generator, RG) หมายถึง หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสี 
3.8. หกวอ. (radioactive material in industrial, MI) หมายถึง หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบวัสดุ

กัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม 
3.9. หกวพ. (radioactive material in medical, MM) หมายถึง หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบวัสดุ

กัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย 
3.10. หน.ทีมตรวจฯ หมายถึง หัวหน้าทีมตรวจ เป็นผู้ที่ดำเนินการนำการตรวจ โดยมีการ

มอบหมายในคราวการตรวจแต่ละครั้ง 
3.11. ทีมตรวจ หมายถึง ผู้ที่ร่วมทีมตรวจสอบโดยมีการมอบหมายในคราวการตรวจแต่ละครั้ง 
3.12. ฝปท. หมายถึง ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของ กตส.  
3.13. สารบรรณ หมายถึงงานออกเลขหนังสือท่ีจัดส่งภายนอก ปส. และรับเอกสารจาก กตส. ไปยัง

ผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไปจาก ผกตส.  

4.หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.1. ผกตส. มีหน้าที่ พิจารณาเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบและรายงานการ

ประเมินความปลอดภัยของสถานประกอบการ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาอนุญาต หรือต่ออายุ
ใบอนุญาต 
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........ 

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

4.2. หกตน. , หกตค., หกวอ, หกวพ มีหน้าที่ ทบทวนแผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ
และรายงานการประเมินความปลอดภัยของสถานประกอบการผล 

4.3. หัวหน้าทีมตรวจฯ มีหน้าที ่วางแผนการตรวจฯ กำหนดวันเวลาในการตรวจฯ นำทีมเข้า
ตรวจสอบสถานประกอบการตามที่กำหนดไว้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อแนะนำ
แก่หน่วยงานในการปรับปรุงแก้ไขด้านความปลอดภัยทางรังสีและความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี ให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึงร่วมจัดทำรายงานการเดินทาง และ แจ้งผลการตรวจสอบด้วย 

4.4. ทีมตรวจ มีหน้าที่ ดำเนินการขออนุมัติออกตรวจ จัดทำหนังสือขอตรวจ เตรียมข้อมูลของแตล่ะ
หน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบเช่น ข้อมูลการขออนุญาต ข้อมูลการตรวจสอบครั้งก่อน ข้อมูลที่ต้องติดตาม 
พร้อมทั้งร่วมทีมตรวจตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการ จัดทำแจ้งผลการตรวจสอบ 
และหรือรายการการเดินทางไปต่างจังหวัด ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

4.5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ จัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับใบอนุญาตที่รับการ
ตรวจสอบ 
 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1. การบรรยายลักษณะงาน 
5.1.1. การวางแผนการตรวจสอบ 

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีทุกหน่วยงาน จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบความ
ปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ ความถี่ในการตรวจสอบเป็นไปตามประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์และ
เครื่องกำเนิดรังสีการตรวจสอบประจำปีจึงจำเป็นต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของหน่วยงานและมีการวาง
แผนการตรวจสอบประจำทุกปี โดยต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

• นำข้อมูลใบอนุญาตจากฐานของ e-license, oracle, …………โดยพิจารณาท่ีอายุ
ใบอนุญาตและประเภทของวัสดุฯ  

• ความถี่ของการตรวจสอบตามประเภท 

• สถานประกอบการทางรังสี ให้มีความถี่ของการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 

ประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี ความถี่ของการตรวจสอบ  
วัสดุกัมมันตรังสีที่มีความเป็นอันตรายสูงสุด (Cat. I) 1 ครั้ง/ปี 
วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่มีความเป็นอันตรายมาก (Cat. II) 1 ครั้ง/ปี 
วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่มีความเป็นอันตราย (Cat. III) 2-3 ปี/ครั้ง 
วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่มีโอกาสเป็นอันตราย (Cat. IV) 3-5 ปี/ครั้ง 
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........ 

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

 
(การแบ่งประเภทนี้เป็นไปตามกฎกระทรวง ????????) 
 

• สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ มีการตรวจสอบ 4 ครั้งต่อปี  โดนแบ่งออกเป็น 

• แบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จำนวน ๓ ครั้ง 

• แบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จำนวน ๑ ครั้ง 

• งบประมาณการตรวจสอบ 

1. ในกรณีที่ต้องตรวจสอบหน่วยงานที่ต่างจังหวัด จะต้องมีการประมาณการค่าใช้จ่ายของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ทีมตรวจ ในการวางแผนด้วย โดยแต่ละทีมตรวจ ให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ประมาณ3- 4 ราย 
การกำหนดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ กฎ เกณฑ์  ของคลัง 

2. ประมาณการค่าใช้จ่าย ระบุ จำนวนวันที่จะตรวจสอบ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน  
 

5.1.2. ขออนุมัติและขอออกตรวจสอบ 
5.1.2.1. ขออนุมัติออกตรวจสอบ  

5.1.2.1.1. กรณีมีแผนตรวจสอบ 
การขออนุมัติออกตรวจรายเดือน เมื่อ ลปส. อนุมัติแผนตรวจสอบประจำปี 

(SD-NRI-01.1)กลุ่มงานที่มีแผนตรวจภายในเดือนใดๆ ให้ดำเนินการขออนุมัติรายเดือน โดยส่งแผนการ
ตรวจให้ ฝบท. แล้ว ฝบท. รวบรวมจัดทำบันทึกขออนุมัติตรวจ เอกสารประกอบด้วย บันทึกราชการ 
แผนการตรวจ ของเดือนนั้น ๆ  เป็นไปตาม WI-NRL-GM-01.1 การขออนุมัติแผนตรวจประจำปีและ FM-
NRI-01.1 แบบฟอร์มการขออนุมัติและการขอตรวจ ทั้งนี้ กำหนดให้ 

- ขออนุมัติกำหนดการตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ ในกรณีที่ออกตรวจ
ต่างจังหวัดต้องยืมเงินงบประมาณ และ 

- ขออนุมัติล่วงหน้ากำหนดการตรวจเป็นระยะเวลา ภายใน ๑ สัปดาห์ กรณีที่
ออกตรวจภายในกรุงเทพ ปริมณฑล ซึ่งไม่มีการยืมเงินงบประมาณ 

งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Cat. IV) 2 ปี/ครั้ง 
วัสดุกัมมันตรังสีที่แจ้ง (Cat. V) ตรวจเมื่อจำเป็น 
เครื่องกำเนิดรังสี ประเภท 1 และ  2  
เครื่องกำเนิดรังสี ประเภท 3  
สถานประกอบการที่ทำเครื่องกำเนิดรังสี  
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........ 

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

เมื่อ ลปส. อนุมัติแผนการตรวจประจำเดือน ให้กลุ่มงานที่ออกตรวจตามแผนฯ 
ดำเนินการยืมเงินจากคลัง โดยให้เป็นไปตามระเบียบฯ และแบบฟอร์มของคลัง และเมื่อกลับมาจากการตรวจ
ให้ดำเนินการส่งรายงานการดำเนินงานต่างจังหวัดให้คลังและคืนเงินยืมราชการ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
กลับมาหรือระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญายืมเงิน 

5.1.2.1.2. กรณีการตรวจสอบตามการร้องขอ  กรณีการตรวจสอบตามการร้องขอ   โดย
สถานประกอบการแจ้งขอความอนุเคราะห์ในการเข้าตรวจสอบมาถึง ปส. เมื่อ ลปส. พิจารณาและมอบหมาย
ให้ กตส. ดำเนินการแล้ว  ผกตส. จะพิจารณาสั่งการให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย
กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายจัดทีมตรวจสอบและประมาณการงบประมาณ  พร้อมทั้งจัดทำบันทึกขออนุมัติ
เดินทางไปราชการและขออนุมัติค่าใช้จ่ายเดินทาง (หากมี) รูปแบบและกระบวนการเช่นเดียวกับการตรวจสอบ
ตามแผนฯ 

5.1.2.1.3. ขออนุมัตแิละออกตรวจตามแบบฟอร์ม FM-NRI-GM-01.2  
5.1.2.1.4. การนัดหมายหน่วยงานที่รับการตรวจ  เมื ่อ ผกตส. ได้ลงนามในหนังสือถึง

หน่วยงานขอตรวจตาม FM-NRI-01.1 แบบฟอร์มการขออนุมัติและการขอตรวจ โดย ฝปท. ประจำกลุ่ม
ดำเนินการจัดส่งหนังสือขอตรวจให้หน่วยงาน และเก็บสำเนาไว้ที่ RC-NRI-ชื่อกลุ่ม-01.1  เมื่อใกล้เวลาที่จะ
เดินทางไปตรวจให้ทีมตรวจประสานงานกับหน่วยงานโดยตรง เพ่ือรับทราบการนัดหมายตรวจดังกล่าว 

 
5.1.3. การออกตรวจสอบ 

5.1.3.1. การเตรียมตัวก่อนออกตรวจ 
หัวหน้าทีมตรวจจัดการประชุมเตรียมงานกับทีมตรวจ เพ่ือ 

- ศึกษาข้อมูลต่าง ๆของหน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบ เช่น ข้อมูลต่าง ๆที่ระบุ
ใบอนุญาตฯ  รายการวัสดุกัมมันตรังสี รายการเครื่องกำเนิดรังสี ข้อมูลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีข้อมูล
การแจ้งผลตรวจสอบครั้งก่อน เรื่องท่ีต้องติดตาม ฯลฯ ทั้งนี้ การเตรียมข้อมูลให้เป็นไปตาม WI-NRI-RG-01.1, 
WI-NRI-MI-01.1, WI-NRI-MM-01.1, WI-NRI-NF-01.1  

- ตรวจสอบการเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที ่
- ตรวจสอบการเตรียมเครื ่องตรวจวัด ให้เป็นไปตาม SD-NRI-01.2 การใช้

เครื่องตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี 
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่ต้องนำไปใช้ เช่น ถุงมือ, ถุงคลุมรองเท้า, 

ถุงพลาสติกสำหรับใส่ถุงมือและถุงคลุมรองเท้าที่ใช้แล้ว, ปากกาเคมี, สำลี, ป้ายเตือนทางรังสี, คีมคีบด้ามยาว ด้าม
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........ 

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

สั้น, แบตเตอรี่สำรองสำหรับเครื่องสำรวจรังสี, เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์ (ในกรณีท่ีต้องการวัดความยาวของผนัง
ด้านต่างๆ) 

- ตรวจสอบผลของการประสานงานเบ ื ้องต ้นก ับผ ู ้นำตรวจของสถาน
ประกอบการ 

5.1.3.2. การออกตรวจสอบ 
5.1.3.2.1. หัวหน้าทีมตรวจ ดำเนินการเปิดการประชุมกับทีมผู้ประกอบการที่จะนำ

ตรวจ โดยในการเปิดการประชุมจะมีการแนะนำตัว แจ้งวัตถุประสงค์และบริเวณที่จะดำเนินการตรวจ แจ้งผล
การตรวจสอบครั้งก่อน (หากมี) ติดตามการดำเนินงานที่ผู้ รับใบอนุญาต (ผู้ประกอบการ) ได้รับคำแนะนำให้
ดำเนินการจากการตรวจครั้งที่ผ่านมา (หากมี) และรับฟังการดำเนินงานของผู้รับใบอนุญาต (ผู้ประกอบการ) ที่
มีการเปลี่ยนแปลงไป (นอกจากคำแนะนำของ ปส.) (หากมี) 

5.1.3.2.2. ดำเนินการตรวจ การตรวจสอบให้เป็นไปตาม WI ฯลฯ  ที่ กตส. จะร่าง
ขึ้นมา  นอกจากนี้ หากมีประเด็นที่สงสัยให้ผู้ตรวจสอบถามและให้โอกาสผู้รับใบอนุญาตชี้แจงทั้งวาจาและ
เอกสารเพ่ิมเติมได้ 

5.1.3.2.3. หัวหน้าทีมตรวจ ดำเนินการปิดการประชุม โดยในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน
ให้หัวหน้าทีมตรวจขอให้ผู้รับใบอนุญาตชี้แจ้งในการปิดประชุมนี้ หลังจากนั้น หัวหน้าทีมตรวจกล่าวขอบคุณใน
การร่วมมือครั้งนี้ และแจ้งว่าการตรวจครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร  สรุปผลการตรวจและสิ่งที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานหรือสิ่งที ่ไม่เป็นไปตามเงื ่อนไขความปลอดภัยทางนิวเคลียร ์และรังสี  และสิ ่งที่
ผู้ประกอบการต้องดำเนินการต่อไป พร้อมทั้ง ให้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาตด้วย 
และแจ้งขั้นตอนการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว และส่งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

ในกรณีที่ตรวจพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ให้แจ้งขั้นตอนการดำเนินการต่อกับ
ผู้รับใบอนุญาตทันที เป็นไปตาม PM การบังคับใช้กฎหมาย 

5.1.4. การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 
 หัวหน้าทีมตรวจ บริหารจัดการในการทำและแจ้งรายงานผลการตรวจสอบเมื่อดำเนินการ
ตรวจสอบหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 5.7. ให้ หน.ทีมตรวจ แจ้งต่อผู้ประกอบการทันทีในการปิดการประชุม
ของการตรวจครั้งนั้น ๆ ตาม PM-NRI-01 การตรวจสอบ และให้จัดทำเป็นรายงานการตรวจสอบ เสนอ ผกตส. 
ผ่าน หน.กลุ ่ม ตาม FM-NRI-GA-01.3 แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจสอบสถานประกอบการ และกำหนด
ระยะเวลาการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาตให้มีการตรวจสอบรายงานผลตรวจดังนี้  

- เวียนแจ้งให้ทีมตรวจสอบพิจารณา 
- เสนอผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการตรวจสอบพิจารณา 
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........ 

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

- เสนอหัวหน้ากลุ่มพิจารณา โดย หน.กลุ่มต้องพิจารณา เช่น รูปแบบของรายงานเป็นไปตาม
ฟอร์มที่ได้กำหนดไว้ ข้อเสนอแนะเป็นไปตามเอกสารหรือหลักฐานที่ทีมตรวจได้พบ สิ่งที่ต้องปรับปรุงเป็นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัย  

- เสนอ ผกตส. พิจารณาลงนามแจ้งผลตรวจสอบ โดย ผกตส. ต้องพิจารณาว่า ข้อความที่เป็น
ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องปรับปรุง สามารถอ่านและเข้าใจได้ดี   
 ทั้งนี้ การแจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบต้องไม่เกิน 45 วัน หลังจากดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ แบบฟอร์มการแจ้ง
ผลให้เป็นไปตามแบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจสอบสถานประกอบการ (FM-NRI-GA-01.3) และผลการตรวจตาม 

FM-check list  ของแต่ละกลุ่มงาน และนำผลการตรวจเข้าระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ กอญ. (เพื่อการ
พิจารณาอนุญาตครั้งต่อไป)  (ตรงนี้ให้ช่วยคิดด้วยว่าจะเก็บข้อมูลนี้อย่างไร  เพื่อการเชื่อมโยงกับ กอญ. ทั้ง
ระบบ และ กตส. จะมอบหมายใครเป็นผู้ดูแลระบบ) 

5.1.5. การติดตามผลการตรวจสอบ 
  ในกรณีที่การตรวจสอบพบว่ามีสิ่งบกพร่องที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยจากรังสีและ
ความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสี ผู้นำตรวจจะสรุปผลการตรวจและแจ้งสิ่งที่
ผู้ประกอบการต้องดำเนินการต่อไปในการปิดการประชุมตามข้อ 5.1.3.2.3 และหลังจากนั้นทีมตรวจจะจัดทำ
รายงานผลการตรวจสอบเสนอ ผกตส. ผ่าน หน.หลุ่ม เพ่ือแจ้งผลตรวจอย่างเป็นทางการให้ผู้ประกอบการ ทั้งนี้  
การติดตามการการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของผู้รับใบอนุญาตเป็นไปตาม PM-NRI-03 การติดตามผลการ
ตรวจสอบ 

5.1.6.  การเก็บข้อมูลและติดตามผลการตรวจสอบ 
 เมื่อรายงานผลตรวจสอบแล้วให้ ฝบท. ประจำกลุ่มนำสำเนาการแจ้งผล เก็บไว้ที่ RC-NRI-
NF-01.1, RC-NRI-RG-01.1, RC-NRI-MI-01.1,  RC-NRI-MM-01.1 อนุม ัต ิออกตรวจ และผลการ
ตรวจสอบและการติดตามของแต่ละกลุ่ม และในกรณีที่มีการเสนอให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการปรับปรุง
ตามกำหนดระยะเวลาตามกรณีให้เป็นไปตาม  PM-NRI-03 การติดตามผลการตรวจสอบ 
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ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........ 

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

5.2. แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

ไม่มีข้อปรับปรุงแก้ไข มีข้อปรับปรุงแก้ไข 

ตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย 

ประเมินความ
ปลอดภัย 

ศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลที่จะเข้าตรวจสอบ 

จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจำเป็น 

ขอตรวจฯ ขออนุมัติออกตรวจฯ ขอยืมเงิน 

แจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่หน่วยงาน 

รายงาน ผกตส/ แจ้งผลการตรวจสอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร /สำเนาแจ้ง 

กอญ. 

วางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 

ขออนุมัติแผนตรวจสอบประจำปี 



 
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี   

รหัสเอกสาร:PM-NRI-01 
ประกาศใช้วันที่:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที่: หน้า: 
เร ื ่อง : การตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

1 0 12/20 

 

ผู้จัดทำ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

กลุ่มงาน........ 

ผู้เสนอ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ผอ.กอง 

ผู้ทบทวน 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

รอง ลปส.  

ผู้อนุมัติ 
(ระบุชื่อ ลงนาม)   

ลปส. 
 

 

5.3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

6. เอกสารอ้างอิง 
6.1. กฎกระทรวงกำหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต แต่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือ

ใช้ พ.ศ.... 

7. เอกสารบันทึก 

ชื่อบันทึก รหัสเอกสาร ผู้จัดเก็บ 
ระยะเวลาในการ

จัดเก็บ 

    

    

    



 

 

 


