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สรุปเอกสารคุณภาพ ISO ของ กตส.  

Inspection PM WI FM SD RC 
วัสดุกัมมันตรังสี , 
วัสดุนิวเคลียร์ , 
เครื่องกำเนิดรังสี  
สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ (RR, 
สถานท่ีให้บริการ
จัดการกากฯ) ช่วง
การเดินเครื่องใช้
งาน 

PM-NRI-01 การ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของ
สถาน
ประกอบการ
ทางนิวเคลียร์
และรังส ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. WI-NRI-MM-01.1 การตรวจสอบ
ความปลอดภัยสถานประกอบการทาง
รังสี สำหรับงานรังสรีักษาท่ีใช้เครือ่ง
กำเนิดรังสี ประเภท 1 (code เดมิ 
WI-NRI-GM-04.2 มี่) (FM-NRI-MM-
01.1, FM-NRI-MM-01.2) 
2. WI-NRI-MM-01.2 การตรวจสอบ
ความปลอดภัยสถานประกอบการทาง
รังสี สำหรับการตรวจสอบวัสดุ
กัมมันตรังสีมาตรฐานท่ีใช้ทาง
ศึกษาวิจัย (โบ) (FM-NRI-MM-01.3 
check list, แบบแจ้งผลตรวจ อันนี้
ต้องคุยกันใหม่ ควรเป็นฟอรม์กลาง
หรือไม่) 
3. WI-NRI-MM-01.3 คู่มือการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในงานรังสี
รักษาท่ีใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี (เปา้) 
อันนี้คุยกันใหม่ 
4. WI-NRI-MM-01.4 คู่มือการ
ตรวจสอบด้านเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 

1. FM-NRI-GA-01.1 
แบบฟอร์มการขออนุมัติแผน
ตรวจประจำป ี
2. FM-NRI-GA-01.2 
แบบฟอร์มการขออนุมัติและขอ
ออกตรวจ รายเดือน  
3. FM การรายงานเดินทาง 
ตจว.  ใช้ของคลัง 
4. FM-NRI-GA-01.3 
แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจสอบ
สถานประกอบการ  
5. FM-NRI-GA-01.4 การ
ติดตาม 
6. FM-check list ของแต่ละ
กลุ่มงาน 
 

1. SD-NRI-GA-01.1
หลักเกณฑ์การวางแผน
ตรวจสถานประกอบการทาง
รังส ี  
2. SD-NRI-GA-01.2 แผน
ตรวจประจำปีที่ได้รับการ
อนุมัต ิ
3. SD-NRI-GA-01.3 
ฐานข้อมูลใบอนุญาต 
4. SD-NRL-NF-02 กฎ 
ระเบียบ มาตรฐาน ที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
อนุญาตสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร ์
5. SD-NRL-NF-03 กฎ 
ระเบียบ มาตรฐาน ที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
อนุญาตวัสดุนิวเคลียร ์
6. SD-NRL-RM-XX กฎ 
ระเบียบ มาตรฐาน ที่

1. RC-NRI-GA-01.1แผนตรวจ
ประจำปีและการอนุมัติและขอ
ออกตรวจรายเดือนที่ได้รับอนุมตัิ
แล้ว (อายุ 2 ปี) 
2. RC-NRI-NF-01.1 อนุมัติออก
ตรวจ และผลการตรวจสอบและ
การติดตาม 
3. RC-NRI-RG-01.1 อนุมัติออก

ตรวจ และผลการตรวจสอบและ

การติดตาม  

4. RC-NRI-MI-01.1 อนุมัติออก

ตรวจ และผลการตรวจสอบและ

การติดตาม 

5. RC-NRI-MM-01.1 อนุมัติออก
ตรวจ และผลการตรวจสอบและ
การติดตาม 
6.   
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 5. WI-NRI-MM-01.5 คู่มือการ
ตรวจสอบ Proton therapy 
6. WI-NRI-MM-01.5 คู่มือการ
ควบคุมการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 
กลุ่มความเสี่ยงท่ี 1 (อันนี้จะมีแต่
ในทางการแพทย์ หรือ อุตสาหกรรม
ด้วย) 
7. WI-NRI-MI-01.1 การตรวจสอบ
เครื่องวัดเชิงนิวเคลยีร์ (กต 4) อันนี้
คุยกันใหม ่
8. WI-NRI-MI-01.2 คู่มือการ
ตรวจสอบ Baggage X-ray (ปู)  
9. WI-NRI-MI-01.3 คู่มือการ
ตรวจสอบเครื่องซินโครตรอน (เอ)้ 
10. WI-NRI-MI-01.4 คู่มือการ
ตรวจสอบเอ๊กซเรย์อิเล็กตรอนบีมใน
อุตสาหกรรม 
11. ในส่วนของ NF  ยังไม้ไดล้งรายชื่อ  
 

เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
อนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี  
7. SD-NRL-RG-XX กฎ 
ระเบียบ มาตรฐาน ที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
อนุญาตเครื่องกำเนิดรังส ี
8. SD-NRI-GA-01.4 การ
มอบอำนาจ 
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การดำเนินการด้าน
การพิทักษ์  

PM-NRI-02 WI-NRI-NF-02.1 Communication 
WI-NRI-NF-02.2 CSA Report  
WI-NRI-NF-02.3 Declarations 
Preparation  
WI-NRI-NF-02.4 Facilitating IAEA 
Access  

 SD-NRI-NF-02.1 SG 
Documentation 
Structure  

 

วัสดุกัมมันตรังสี , 
วัสดุนิวเคลียร์ , 
เครื่องกำเนิดรังสี  
สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ (RR, 
สถานท่ีให้บริการ
จัดการกากฯ)  

PM-NRI-03 การ
ติดตามผลการ
ตรวจสอบหรือ
ผลการ
ดำเนินงานของ
ผู้รับใบอนุญาต  
เมื่อไดร้ับ
ข้อเสนอแนะ 

WI-NRI-GA-03.1 การติดตามผลการ
ตรวจสอบหรือผลการดำเนินงานของ
ผู้รับใบอนุญาต 
WI-LAG-XX-XX.X วิธีการดำเนินการ
บังคับใช้ตามกฎหมาย 
 

FM-NRI-GA-03.1 แบบฟอร์ม
การติดตามผลการตรวจสอบ 
 

SD-NRI-GA-03.1 การจัด
ระดับผลกระทบ 
เมื่อพบสิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตาม
กฎหมายหรือไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขใบอนุญาต  

ตามข้อ 2-5 PM-NRI-01 การ
ตรวจ 

การตรวจสอบสถาน
ประกอบการทาง
นิวเคลียร์และ 
สถานท่ีให้บริการ
จัดการกากฯ ช่วง
การก่อสร้าง และ
การทดสอบเครื่องฯ 

PM-NRI-04 การ
ตรวจสอบการ
ก่อสร้างสถาน
ประกอบการ
ทางนิวเคลียร์  
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PM-NRI-05 การ
ตรวจสอบการ
ก่อสร้างสถาน
ประกอบการ
ทางนิวเคลียร์  

    

การแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และ
รังส ี

PM-NRI-06      

การตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังส ี

PM-NRI-07     
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