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บทนำ 

ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562 มาตรา ๒๙(๑) และมาตรา ๓๐(๒) ให้แผนป้องกันอันตราย
จากรังสีเป็นข้อกำหนดประการหนึ่งในศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาต มาตรา 91 กำหนดให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยรังสี โดยผู้ขออนุญาตจะต้องเสนอ
แผนการป้องกันอันตรายจากรังสี แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการพิจารณา
อนุญาต  ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมาพบว่าการจัดทำแผนการป้องกันอันตรายจากรังสีของผู้ขออนุญาตส่วนใหญ่ยังไม่
ครบถ้วน ไม่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และไม่เหมาะสมกับลักษณะการนำวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง
อาจทำให้การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัสดุกัมมันตรังสีไม่ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการ
ป้องกันอันตรายจากรังสี  และส่งผลทำให้มีผู้ปฏิบัติงานทางรังสีมีโอกาสได้รับปริมาณรังสีสูง จากอุบัติการ 
(incident) หรืออุบัติเหตุ (accident) ทางรังสี เช่น วัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย การระบายทิ้งกากกัมมันตรังสีออก
สู่สิ่งแวดล้อมโดยปราศจากการควบคุม เป็นต้น  

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงจัดทำแนวปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับสถาน
ประกอบการที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนป้องกันอันตรายจากรังสีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และเป็นไปตาม 
หลักการป้องกันอันตรายจากรังสี ทั้งนีแ้นะนำให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ อ่านและทำความเข้าใจคำอธิบายในแต่ละ
หัวข้อ แล้วจึงจัดหาและนำข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินกิจการ ชนิด และ
ประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี ที่สถานประกอบการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ 
สามารถปรับแต่งข้อมูลในแต่ละหัวข้อให้มีรายละเอียดที่มากหรือน้อยโดยพิจารณาจากประเภทการใช้งานหรือ
ค่ากัมมันตภาพ และจำนวนของวัสดุกัมมันตรรังสีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ 
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การจัดทำแผนการป้องกันอันตรายจากรังสี 

ผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีควรจัดทำแผนป้องกันอันตรายจากรังสี โดยประกอบด้วย
หัวข้อ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
1. บทนำ 

อธิบายเหตุผลและความจำเป็นของการจัดทำแผนป้องกันอันตรายจากรังสี อาจอ้างถึงข้อกำหนดใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือหลักการของ ALARA : As low as reasonably achievable เช่น พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ กำหนดขอบเขตของแผนฯ ว่าครอบคลุมการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้
ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีประเภทใด ชนิดใด ใช้ประโยชน์เพื่อการใด ติดตั้ง/เก็บรักษา/ใช้ประโยชน์อยู่ใน
ส่วนบริเวณใดในสถานประกอบการ และมีผู้ใดบ้างในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับดำเนินงานตามแผนฉบับ
นี้ และระบุวัตถุประสงค์ของแผนฯ  

อนึ่ง ให้แสดงถึงระยะเวลาหรือสาเหตุในการทบทวน ปรับปรุง และตรวจสอบแผนป้องกันอันตราย
จากรังสี เช่น ทุกๆ ๑ ปี หรือ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้ง/เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี เป็นต้น 
2. สารบัญ 

ประกอบด้วย สารบัญเนื้อหา สารบัญรูปภาพ และสารบัญตาราง เรียงตามลำดับเนื้อหา 
3. ข้อมูลสถานประกอบการ  

ระบุข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการ ประกอบด้วย 
(1) ชื่อหน่วยงาน ระบุรายชื่อสถานที่ทำการและชื่อสถานที่ติดตั้ง จัดเก็บ หรือใช้ประโยชน์ ทุกแห่ง

และลักษณะกิจการของสถานประกอบการ เช่น โรงงานผลิตเครื่องดื่ม สถานพยาบาล โรงผลิตปูนซีเมนต์ เป็น
ต้น  

(2) หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรสาร/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู ้ร ับใบอนุญาตหรือผู้
ประสานงานของหน่วยงาน 

(3) แผนที่/พิกัดที่ตั้งของสถานประกอบการ ซึ่งแสดงถึงที่ตั้งหน่วยงาน สถานที่ใกล้เคียงโดยรอบ 
และเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางโดยเริ่มจากสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้น ๆ จนถึงหน่วยงานของท่าน โดยใส่
พิกัดสถานที่ ระยะทางหรือรูปภาพประกอบ 

(4) แผนผังภายในสถานประกอบการ แสดงถึงอาคารหรือสิ ่งก่อสร้างที ่อยู ่ในพื ้นที ่ของสถาน
ประกอบการ โดยให้แสดงถึงอาคารหรือที่ติดตั้ง/ใช้ประโยชน์/เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีอย่างชัดเจน 

(5) แผนผังห้องที่ติดตั้งและพื้นที่โดยรอบ แสดงถึงพื้นที่โดยรอบห้องติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับ
ชั้นที่ติดตั้ง ชั้นล่างและชั้นบนห้องที่ตรงกับห้องติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสีซึ่งมีระยะห่างจากห้องติดตั้งออกไปด้าน
ละ 10 เมตร เพ่ือพิจารณาสัดส่วนการใช้พื้นที่ประกอบการประเมินความปลอดภัยทางรังสี 
4. ข้อมูลรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสี 

แสดงจำนวนและรายการวัสดุกัมมันตรังสีที่ครอบครองหรือใช้งาน ตามที่ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นความ
ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต หรือตามท่ีได้รับอนุญาต อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) ชนิดนิวไคลด์กัมมันตรังสี 
(2) กัมมันตภาพ (Activity) ในหน่วยของ เบ็กเคอเรล (Bq) และ/หรือ คูรี (Ci) 
(3) ประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี (Category) 
(4) ชนิดของวัสดุกัมมันตรังสี (ปิดผนึก/ไม่ปิดผนึก) 
(5) คุณสมบัติทางกายภาพ (ของแข็ง/ของเหลว/ก๊าซ) 
(6) ผู้ผลิต/รุ่น/Serial Number ของวัสดุกัมมันตรังสี 
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(7) ผู้ผลิต/รุ่น/Serial Number ของภาชนะบรรจุ/เครื่องมือ/เครื่องจักร (ถ้ามี) 
(8) สถานที่ติดตั้ง/ใช้งาน/เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี 
(9) เลขที่ใบอนุญาตที่ได้รับจาก ปส. (กรณีท่ีเคยได้รับใบอนุญาตแล้ว) 
(10)  สถานะการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีในปัจจุบัน (ใช้งาน/เก็บสำรอง) 
(11) ลักษณะและวิธีการนำวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ เช่น การวัดความหนาในตัวอย่าง 

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
 

5. ข้อมูลบุคลากรและการบริหารจัดการทางรังสี 
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของสถานประกอบการ ในด้านที่เกี ่ยวข้องกับการใช้

ประโยชน์และการป้องกันอันตรายจากรังสี ประกอบด้วย 

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี  เช่น เลขที่ใบอนุญาต วัน
สิ้นอายุ สถานที่ทำการ สถานที่ใช้งาน  

(2) รายละเอียดผู้ขออนุญาต หรือผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและมีผลผูกพันกับนิติบุคคล 
(3) รายละเอียดของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ที่ทำการ ประวัติการ

ฝึกอบรมและประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับรังสี และข้อมูลใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ได้แก่ 
เลขที่ใบอนุญาต วันสิ้นอายุ ประเภทและระดับของใบอนุญาต 

(4) แผนภูมิการบังคับบัญชาด้านการบริหารจัดการทางรังสี โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง หน้าที่ พร้อมรูปถ่าย 
(5) การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

ผู้บริหาร ผู้รับใบอนุญาต ในด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี และการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยทางรังสี 
(6) รายละเอียดผู้ปฏิบัติงานทางรังสี อาจนำไปใส่ไว้ในภาคผนวกเนื่องจากสถานประกอบการบางแห่งมี

การเปลี่ยนแปลงของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีบ่อยครั้ง 
 

6. มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี 
6.1  การกำหนดพ้ืนที่ควบคุม พื้นที่ตรวจตรา  

แสดงรายละเอียด และวิธีการกำหนดพ้ืนที่ส่วนใดเป็นพ้ืนที่ควบคุม/พ้ืนที่ตรวจตรา หรือไม่เป็นพ้ืนที่
ควบคุม/ตรวจตราของบริเวณรังสี และแสดงรายละเอียดมาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสีของแต่ละพื้นที่ 
เช่น มาตรการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ การจำแนกประเภทบุคคลในการเข้าออกพื้นที่ การฝึกอบรม โดยต้อง
สอดคล้องกับกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561  

6.2  การเฝ้าระวังปริมาณรังสีประจำพื้นที่ และการเฝ้าระวังรังสีประจำบุคคล 
(1) การเฝ้าระวังปริมาณรังสีประจำพ้ืนที่ 

แสดงรายละเอียดวิธีการและมาตรการเฝ้าระวังปริมาณรังสีประจำพื้นที่และมาตรการ
สำหรับที่เก็บชั่วคราวในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการใช้วัสดุกัมมันตรังสี โดยต้องครอบคลุมการแผ่รังสี การ
รั่วไหล การเปรอะเปื้อนบนพ้ืนผิว และฟุ้งกระจายในอากาศ และสอดคล้องกับกฎกระทรวงความปลอดภัยทาง
รังสี พ.ศ. 2561 รวมทั้งมาตรการแก้ไข กรณีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังปริมาณรังสีประจำ
พ้ืนที ่  

(2) การเฝ้าระวังรังสีประจำบุคคล 
แสดงรายละเอียดวิธีการและมาตรการเฝ้าระวังการได้รับรังสี รวมถึงการประเมินการได้รับ

รังสีของผู้ที่อยู่ในบริเวณรังสีและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับรังสี  โดยต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงความ
ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ควรต้องจำแนกประเภทผู้ปฏิบัติงานทางรังสีด้วย 
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6.3  กฎระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และการควบคุมดูแลภายใน

หน่วยงาน เช่น การแต่งกายและการปฏิบัติตนในบริเวณรังสี  เป็นต้น  
6.4 เครื่องมือด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี 

แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์การป้องกันอันตรายจากรังสีที่มีใช้อยู่ในหน่วยงาน โดยออกแบบตาราง
ที่แสดงรายละเอียดเครื่องมือและการใช้งาน แยกตามชนิดเครื่องมือวัดทางรังสี ดังนี้ เครื่องสำรวจรังสี (survey)  
มาตรวัดรังสีประจำตัวบุคคล (OSL) เครื่องกำบังรังสี (shielding) เครื่องมือที่นำมาใช้ในกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
(Emergency tool)  สถานะการใช้งาน และ วันที่สอบเทียบล่าสุด  

6.5  ระบบการบันทึก การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการรับรังสีประจำตัวบุคคล  
แสดงรายละเอียดและวิธีการในการเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล 

และแสดงรายงานผลสรุปค่าปริมาณรังสีที ่ผู ้ปฏิบัติงานทางรังสีได้รับ แยกเป็นรายบุคคล เป็นรายปี และ
ย้อนหลังไปอย่างน้อย 5 ปี รวมทั้งแสดงรายละเอียดแนวปฏิบัติในกรณีที่ มีผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้รับปริมาณ
รังสีสูงกว่าค่าปริมาณรังสีปกติ เช่น วิธีการสอบสวนสาเหตุ มาตรการดำเนินการหลังจากพบเหตุผิดปกติ การ
รายงานเหตุผิดปกติต่อ ปส. รวมทั้งมาตรการป้องกันการได้รับรังสีจากสาเหตุเดิมซ้ำในอนาคต 

6.6  ระบบควบคุมบัญชีการชื้อขาย การใช้งาน การเปลี่ยนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสี 
แสดงรายละเอียดและวิธีการควบคุมบัญชีวัสดุกัมมันตรังสี เพ่ือทำให้มั่นใจว่าวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่ใน

ครอบครองครบถ้วนไม่สูญหาย โดยจัดทำรายงานการควบคุมบัญชี (Inventory report) ที่ครอบคลุมการชื้อ
ขาย การเปลี่ยนถ่าย และการใช้งาน(แล้วแต่กรณี) รวมถึงบันทึกควบคุม (Logbook) เพื่อแสดงการเคลื่อนย้าย
วัสดุกัมมันตรังสี  

  ในกรณีที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีร่วมกับเครื่องมืออื่น ต้องแสดงรายละเอียดแผนการตรวจสอบคุณภาพ
และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือนั ้น แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ เช่น Level Gauges, Density 
Gauges, Thickness Gauges, Moisture Gauges และ Logging Devices  
7. การฝึกอบรมบุคลากร  

การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและความปลอดภัยทางรังสีถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม
การป้องกันอันตรายจากรังสี การฝึกอบรมควรได้รับการปรับให้เหมาะสมกับระดับของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ตามประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีที่สถานประกอบการรังสีนั้น นำมาใช้ประโยชน์และควรได้รับการออกแบบเพ่ือ
เป็นการสร้างความรู้  ความเข้าใจทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้มีความตระหนักตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงานให้
เกิดความปลอดภัยและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน เพราะหากขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทำงานกับรังสีแล้ว ก็อาจได้รับอันตรายได้ทั้ง ๆ ที่ได้จัดระบบป้องกันอันตรายจากรังสีไว้อย่างดี   

ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีจะต้องได้รับข้อมูลคำแนะนำที่เหมาะสม การฝึกอบรมด้านการป้องกันและความ
ปลอดภัยทางรังสี บุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทางรังสีครอบคลุมหลากหลาย ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีบางคน
อาจได้รับรังสีในระดับสูง (เช่นในห้องปฏิบัติการเพ่ือผลิตไอโซโทปรังสี) ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีอ่ืน ๆ (เช่นบุคลากร
ที่ทำงานในบริเวณใกล้เคียงของมาตรวัดระดับ  ผู้ช่วยการถ่ายภาพรังสีอุตสาหกรรมหรือบุคลากรซ่อมบำรุง 
พนักงานทำความสะอาด) อาจได้รับรังสีในระดับต่ำเป็นครั้งคราว ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีภายนอก (เช่น ซัพพลาย
เออร์ผู้ออกแบบวิศวกรและนักวางแผน) อาจไม่ได้รับรู้ข้อมูลการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีของผู้รับบริการ แต่งาน
ของพวกเขาอาจมีผลกระทบต่อการสัมผัสกับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีอ่ืนหรือประชาชนทั่วไป รวมทั้งแรงงานหญิงที่
มีแนวโน้มเข้าพื้นที่ควบคุมหรือตรวจตรา ควรได้รับข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดกับทารกใน
ครรภ์เนื่องจากการได้รับรังสี ดังนั้น การวางแผนการฝึกอบรมควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานทางรังสีทุก
คนได้รับข้อมูลที่เพียงพอและทันสมัยเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการได้รับปริมาณรังสีจากการ
ทำงานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานตามปกติ หรือปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางรังสีมาพิจารณาร่วมด้วย  
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7.1  หัวข้อฝึกอบรม 

    เนื้อหาในหลักสูตรควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องต่าง ๆ ซึ่งต้องครอบคลุมและสอดคล้องกับประเภทของ
วัสดุกัมมันตรังสี ที่ทางสถานประกอบการทางรังสีขออนุญาต และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่
เกี่ยวข้องกับรังสี  ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติทางรังสีในระดับต่าง ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุม ดังนี้ 

• อันตรายของรังสี แหล่งกำเนิดของรังสี ประโยชน์จากการใช้ต้นกำเนิดรังสี 
• เครื่องมือตรวจวัดรังสี 
• ความรู้เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี และวิธีการใช้งานต้นกำเนิดรังสี 
• วิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี การสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยทางรังสี  
• บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางรังสี ทั้งในกรณีปกติและเหตุ

ฉุกเฉินทางรังสี  แนะนำข้อมูลบุคลากรและการบริหารจัดการทางรังสี 
• สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับรังสี 
• เอกสารบันทึกท่ีเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 
• การแจ้งเหตุและการรายงานอุบัติเหตุ  

7.2  การจัดทำบันทึก 
    ผู้รับใบอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ต้องเก็บหลักฐานการฝึกอบรม ได้แก่รายชื่อ

ผู้ปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกอบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมลงรายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสีที่เป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นวิทยากรผู้ทำการอบรมไว้ พร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้ าที่ตรวจสอบ ทั้งนี้ 
การฝึกอบรม ควรจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
8. แผนการดำเนนิงานเมื่อเลิกใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี  

ผู ้รับใบอนุญาตต้องจัดทำแผนการดำเนินงานเมื่อเลิกใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(1) รายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีที่เลิกใช้งานหรือกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี 
ได้แก่ ชื ่อนิวไคลด์กัมมันตรังสี ปริมาณ ลักษณะของวัสดุกัมมันตรังสีและ/หรือการใช้ประโยชน์ แผนการ
ดำเนินการวัสดุกัมมันตรังสีที่เลิกใช้งานหรือกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี 

(2) แผนการดำเนินการต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561 และ
กฎกระทรวงการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

(3) กรณีส่งให้หน่วยงานอื่นจัดการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน หากเป็นหน่วยงานในต่างประเทศต้อง
ระบุข้อมูลหรือเอกสารสัญญาที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทดังกล่าวจะรับวัสดุกัมมันตรังสีนั้นไปจัดการ 
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เอกสารอ้างอิง 

 
1. กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๙ ก 

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
2. 2001-1004 Vocational hygiene and safety, “หน่วยที่ 10 การส่งเสริมและจัดทีมงานส่งเสริม

ความปลอดภัย 10.6 การจัดองค์กรความปลอดภัยและหน้าที่ความรับผิดชอบ”, ค้นวันที่ 3 ธันวาคม 2562 
จาก https://sites.google.com/site/vocationalhygieneandsafety/hnwy-thi-10-kar-sng-serim-laea-
cad- thim- ngan- sng- serim- khwam- plxdphay/ 10- 6- kar- cad- xngkhkr- khwam- plxdphay- laea-
hnathi-khwam-rab-phid-chxb 

3. สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ, “ร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การนำ
วัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นหรือโอนให้ผู้อ่ืนไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ......”, เอกสารประกอบการสัมมนา 
เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการกากกัมมันตรังสีและแนวทางปฏิบัติในการจัดการกาก
กัมมันตรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559, หน้า 54, ค้นวันที่ 18 มีนาคม 
2563 จาก https://www.oap.go.th/images/documents/offices/baea/proap/training/6 

4. IAEA and ILO, IAEA Safety Standards for protecting people and the environment 
“Occupational Radiation Protection”, General Safety Guide No. GSG-7, VIENNA, 2018 

5. International Labour Office (ILO), Radiation protection of workers (ionising radiations), 
ISBN 92-2-105996-0, Geneva, 1987 
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ก. ตัวอย่าง แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสี   

ลำ 
ดับ 
ที ่

รายละเอียดของวัสดุกัมมนัตรังสี 
ภาชนะบรรจุ/เคร่ืองมือ/

เคร่ืองจักร 
ลักษณะ 
การใช้

ประโยชน์  
 

(รูปภาพวัสดุ
กัมมนัตรังสี/
housing)

ภาชนะบรรจุ 

อาคาร/
ห้อง/

สถานที่
เก็บรักษา 
ติดต้ัง หรือ

ใช้ 
(รูปภาพ) 

เลขที่
ใบอนุญาต 

สถานะการ
ใช้งาน 

(ใช้งาน/
เก็บสำรอง) 

นิวไคลด์
กัมมนัตรังสี 

กัมมนัตภาพ 
(Bq/Ci) 

ประเภท 
Category 

ปิด
ผนึก/
เปิด
ผนึก 

สมบัติทาง
กายภาพ 
(ของแข็ง/
ของเหลว/

ก๊าซ) 

ผู้ผลิต รุ่น 
Serial 

Number 
ผู้ผลิต รุ่น 

Serial 
Number 
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ข. ตัวอย่าง การกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบแต่ละระดับในการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยทางรังสีในองค์กร 

1. ผู้ขออนุญาต 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

1    
2    
3    
4    

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิ 
เลขที่ใบอนุญาตการ
ขึ้นทะเบียน RSO 

โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อ

ได้สะดวก 
1      
2      
3      
4      

3. แผนภูมิสายการบังคับบัญชาด้านการบริหารจัดการทางรังสี  

     หมายเหตุ หน่วยงานสามารถประยุกต์ให้เข้ากับโครงสร้างจริงของหน่วยงาน 
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ค. การกำหนดพื้นที่ควบคุม พื้นที่ตรวจตรา 
หน่วยงานต้องกำหนดพื้นที่รังสี/บริเวณรังสี (Radiation Field) ของหน่วยงาน โดยใช้ค่าปริมาณรังสี

ต่อปี (Annual Radiation Dose) เป็นเกณฑ์กำหนดพื้นที่ และเป็นไปตามกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้  

• พ้ืนที่ควบคุม หมายความว่า พ้ืนที่ที่ต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสีเพื่อควบคุม 
การได้รับรังสีหรือป้องกันการแพร่กระจายของการปนเปื้อนทางรังสีบนพ้ืนผิวอันเกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติ 
และเพ่ือป้องกันหรือลดโอกาสและปริมาณการได้รับรังสีอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใด อันอาจคาดหมาย
ได ้

• พื้นที่ตรวจตรา หมายความว่า พื้นที่ที่ไม่ต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสีเป็นพิเศษแต่
มีความจาเป็นต้องให้อยู่ภายใต้การตรวจสอบการได้รับรังสีอันเกิดจากการปฏิบัติงานพื้นที่ไม่กำหนด เป็นพื้นที่
นอกจากพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่ตรวจตรา 

มาตรการลดระดับการได้รับรังสีผู้ปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ควบคุมและตรวจตรา เช่น มีป้ายเตือนทาง
รังสี มีระบบควบคุมการเข้าออก มีห้องปฏิบัติงานเฉพาะสำหรับวัสดุกัมมันตรังสีไม่ปิดผนึก เป็นต้น 
 
 
 
  



 - 13 - 

ง. การเฝ้าระวังรังสีบุคคล  
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีต้องติดมาตรวัดรังสีประจำตัวบุคคล ได้แก่ OSL การพิจารณาว่าผู้ใดควร

ได้รับการประเมินการได้รับรังสี ควรพิจารณาดังนี้ 
๑. ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 และ 2 ให้ประเมินการ

ได้รับรังสีโดยใช้มาตรรังสีประจำตัวบุคคล (personal dosimeter) ที่เหมาะสมกับชนิดของรังสีที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้งาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานรังสีทุกคน 

๒. ผู ้ปฏิบัติงานทางรังสีซึ ่งเกี ่ยวข้องกับวัสดุก ัมมันตรังสีประเภทที ่ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ 
ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานเป็นประจำในพ้ืนทีค่วบคุม  หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควบคุมเป็นครั้งคราวและมีโอกาส
ได้รับรังสีอย่างมีนัยสำคัญ ให้ประเมินการได้รับรังสีโดยการติดมาตรวัดรังสีประจำตัวบุคคล 

• ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานประจำในพ้ืนที่ตรวจตรา หรือเข้าไปในพ้ืนที่ตรวจตราเป็นครั้ง
คราว ให้ประเมินการได้รับรังสีโดยการติดมาตรวัดรังสีประจำตัวบุคคล หรือประเมินการได้รับรังสีจากการเฝ้า
ระวังรังสีประจำพ้ืนที่ 

๓. ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเก่ียวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีไม่ปิดผนึก  
 ผู้ปฏิบัติงานที่ควรได้รับการตรวจวัดการรับรังสีภายในร่างกาย ควรเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความน่าจะเป็นที่ได้รับรังสีภายในอย่างมีนัยสำคัญ เช่นคนที่ทำงานเป็นประจำในพื้นที่ควบคุม ซึ่งมีการเปรอะ
เปื้อนทางรังสี ซึ่งคาดว่าจะทำให้ได้รับรังสีภายใน เกินกว่า 1 mSv/ปี กรณีท่ีได้รับน้อยกว่านี้อาจไม่จำเป็นในการ
ประเมินการได้รับรังสีจากภายใน แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังการเปรอะปื้อนประจำพื้นที่ การทำงานกับรังสี
ดังต่อไปนี้ควรพิจารณาให้มีการตรวจวัดการได้รับรังสีจากภายในร่างกาย  

• ทำงานกับวัสดุกัมมันตรังสีที่ระเหยได้จำนวนมาก เช่น กระบวนการผลิต ตริเตรียม 
และสารประกอบของตริเตรียม  น้ำมวลหนักในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือการผลิตสารรังสีในสถานะก๊าซ 

• Processing พลูโตเนียม  
• การซ่อมบำรุงเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร ์ ที ่ เก ี ่ยวข้องกับ fission product และ 

Activation Product 
• การผลิตสารรังสีปริมาณมาก 
• การผลิตและการทำงานกับสารเภสัชรังสีปริมาณมาก เช่น F-18 ในการวินิจฉัยด้วย 

positron emission tomography  หรือ I-131 สำหรับการรักษา 

• การทำเหมืองแร่ยูเรเนียม การผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
• การ processing แร่เข้มข้น  เช่น โมนาไซต์ที่มีทอเรียมเข้มข้น และการผลิตสารที่

มีธอเรียมเป็นองค์ประกอบ 
๔. คาบเวลาการประเมินการได้รับรังสี 

• ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 และ 2 จะได้ได้รับการ
ประเมินผลการได้รับรังสีเป็นประจำทุกเดือน 

• ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ จะได้
ได้รับการประเมินผลการได้รับรังสีเป็นประจำทุก 3 เดือน 

๕. สำหรับหน่วยงานที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 1 ประเภท 2 และประเภท 4 แบบไม่ปิด
ผนึกสำหรับการรักษามะเร็งที่ปฏิบัติงานในบริเวณรังสีสูง ผู้ปฏิบัติงานควรติดมาตรรังสีแบบพกพา (pocket 
dosimeter)  เพ ื ่ อประเม ินการได ้ ร ับร ั งส ี ในแต ่ละว ัน ร ่ วมก ับการใช ้  OSL (Optically stimulated 
luminescence)  
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๖. การเฝ้าระวังสำหรับผู้ที ่มือหรือเท้า มีโอกาสได้รับรังสีปริมาณมาก ควรติดมาตรวัดรังสี
บริเวณท่ีคาดว่าจะได้รับบรังสีสูงเพ่ิมเติม เช่น มาตรวัดรังสีที่นิ้วมือ (Ring badge) ปริมาณรังสีที่ควบคุมการได้รับ
รังสีที่มือและเท้าใช้ค่ารังสีสมมูล HP(0.07) ขีดจำกัดไม่เกิน 500 mSv/ปี 

๗. การเฝ้าระวังการได้รับรังสีที่เลนส์ตา  จะติดมาตรวัดรังสีใกล้บริเวณตาเพิ่มเติม ปริมาณรังสี
ที่ควบคุมการได้รับรังสีที่เลนส์ตา ใช้ค่ารังสีสมมูล HP(3) ขีดจำกัดไม่เกิน 20 mSv/ปี 

๘. เครื่องมือวัดรังสีประจำตัวบุคคล จะทำการวัดรังสีที่บุคคลได้รับใน 3 ค่า คือ Hp(10), Hp(3) 
และ Hp(0.07) 

• Hp (10) ใช้เป็นค่ารังสียังผลที่ความลึก 10 มิลลิเมตร จากผิว แทนปริมาณรังสีทั่วลำตัว 

• Hp (3) ใช้เป็นค่ารังสีสมมูลที่ความลึก 3 ม.ม. จากผิว ที่เลนส์ตาได้รับ 

• Hp (0.07) ใช้เป็นค่ารังสีสมมูลที่ความลึก 0.07 ม.ม. จากผิว ที่ผิวหนัง มือและเท้าได้รับ 
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จ. การเฝ้าระวังรังสีประจำพื้นที่ 
การเฝ้าระวังประจำพ้ืนที่ แบ่งเป็นการตรวจอัตราปริมาณการแผ่รังสีจากแหล่งกำเนิดรังสี  การ

ตรวจวัดการเปรอะเปื้อนบนพื้นผิว  การตรวจวัดวัสดุกัมมันตรังสีที่ฟุ้งกระจายในอากาศ  หน่วยงานที่ใช้วัสดุ
กัมมันตรังสีจะต้องพิจารณาว่าจะต้องมีการเฝ้าระวังรังสีประจำพื้นที่แบบใดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้วัสดุ
กัมมันตรังสีในหน่วยงานของตน 

• สำหรับหน่วยงานที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีปิดผนึก ควรเฝ้าระวังพ้ืนที่แบบตรวจวัดอัตราการแผ่
รังสี และมีการเฝ้าตรวจการรั่วไหลของวัสดุกัมมันตรังสีบนพื้นผิวภาชนะหรือเครื่องกำบังวัสดุกัมมันตรังสี  

• หน่วยงานที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีไม่ปิดผนึก ควรตรวจวัดอัตราปริมาณการแผ่รังสี  และการ
เฝ้าตรวจการเปรอะเปื้อนบนพื้นผิวที่อาจมีการเปรอะเปื้อนทั้งบริเวณที่ปฏิบัติงาน เช่น พื้นที่เตรียม พื้นที่เก็บ 
พ้ืนที่ใช้งาน  ทางเข้าออกห้องที่ใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี บริเวณพ้ืนที่ตรวจตรา และบริเวณท่ีสาธารณะ 

• หน่วยงานที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีเปิดผนึกปริมาณมาก ผลิตวัสดุกัมมันตรังสี ที่อาจมีการฟุ้ง
กระจายในอากาศปริมาณมากจะมีการตรวจอัตราปริมาณการแผ่รังสี  การเฝ้าตรวจการเปรอะเปื้อนบนพื้นผิว  
และการตรวจวัสดุกัมมันตรังสีที่ฟุ้งกระจายในอากาศ 

๑. แผนเฝ้าระวังประจำพื้นที่ควรระบุ และควรอธิบาย ในหัวข้อดังต่อไปนี้ ว่าคืออะไรและต้อง
ดำเนินการอย่างไร  

• ปริมาณที่วัด   
• วันที่ สถานที่ ความถ่ี 
• วิธีการตรวจวัด 
• ระดับท่ีควรสืบหาสาเหตุ และวิธีที่ดำเนินการเมื่อสูงกว่าระดับรังสีนี้ 

๒. มีการบันทึกผลการตรวจวัดในพื้นที่  และแสดงให้ฝ่ายจัดการ ผู้ปฏิบัติงานทราบ เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ความปลอดภัยการทำงาน การควบคุมการได้รับรังสี การควบคุมการเปรอะเปื้อน   ตัวอย่างสิ่งที่
ต้องบันทึกในแบบฟอร์มการเฝ้าระวังประจำพ้ืนที่ ได้แก่ อัตราการแผ่ปริมาณรังสี การเปรอะเปื้อนทางรังสี ความ
เข้มข้นวัสดุกัมมันตรังสีในอากาศ  รายละเอียดในตรวจวัด เช่น วันที่ สถานที่ เครื่องมือที่ใช้  ผู้ตรวจวัดและ
ข้อคิดเห็น 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจวัดรังสีสำหรับวัสดุกัมมันตรังสีปิดผนึก 

INSPECTTION REPORT (แบบรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี) 
TYPE OF  

  
 

LEVEL GAUGES 
 

DENSITY GAUGES     
 

THICKNESS/BASIS WEIGHT     

  
 

LOGGING DEVICES 
 

MOISTURE GAUGES   

 

ECT……………………………………..   

SOURCE: ……………………………….. CODE OR S/N:……………………………………..  LOCATION…………………………………………….   
ACTIVITY:……………………………….. DATE:……………………………………………….  LOCATION CODE………………………………………  

VISUAL & PHYSICAL CHECK        

ITEM CHECK LIST RESULTS  MAX.RADIATION AROUND HOUSING ( EXCEPT BEAM SIDE) 

      
  POOR FAIR GOOD  SHUTTER ON (mR/hr) SHUTTER OFF (mR/hr) 

1 HOUSING                CONTACT 1  ft. 1  m. CONTACT 1  ft. 1  m. 

2 KEY & LOCK SYSTEM                        

3 SHUTTER ON/OFF                        

4 SOURCE NAME PLATE            LEAKAGE TESTING  

5 RADIATION WARNING SIGN          RESULT BACKGROUND 

6 RADIOACTIVE MATERIAL WARNING SIGN                    

7 LOCATION                            

ORGANIZATION: ………………………………………………………………………………..        

SURVEY METER No.: ……………………………………………………………………………….  CALIBRATION DATE……………………………………………. 

INSPECTOR (RSO): ……………………………………………………………………………….  DATE………………………………………………………………. 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจวัดรังสีสำหรับวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปดิผนึก 
               ตารางนี้สามารถใช้ร่วมกับการตรวจสอบเครื่องไซโคลตรอนและเครื่องเร่งสำหรับผลิตไอโซโทปที่อาจมีการ
เปรอเปื้อนทางรังสี 

รายงานการตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีและตรวจสอบการเปรอะเปื้อนทางรังสี 
      

 
วัสดุกัมมันตรังสี 

 

 หน่วยงาน/ห้อง 
 

 บริเวณ อัตราปริมาณรังสี Net count Activity สรุปผลการตรวจสอบ 

 (Zone) (mR/hr หรือuSv/hr) (CpmหรือCps) (Bq/cm2)   ปกติ   เกินค่ามาตรฐาน 

 
         

           

           

แผนผัง Smear Test /ค่าอัตราปริมาณรังสี 

           

      
  

           

หมายเหตุ:     
1.เครื่องสำรวจรังสี: ผู้ผลิต 

 
 

Model No. 

2.เครื่องตรวจสอบการเปรอะเปื้อน: ผู้ผลิต 

  

Model No. 

3.ขีดจำกัดสูงสุดของการเปรอะเปื้อนบนพ้ืนผิว: 
  

  
วัสดุกัมมันตรังสีที่แผ่รังสีอัลฟา: 0.37 Bq/cm2 

 

  
วัสดุกัมมันตรังสีที่แผ่รังสีเบต้าหรือแกมมา: 3.7 Bq/cm2 

 

4.ในทางปฎิบัติถ้าค่านับวัดมีค่าเกินกว่า 5 เท่าของแบคกราวด์ ถือว่ามีการเปรอะเปื้อนทางรังสี 

จำเป็นต้องมีการชำระล้างความเปรอะเปื้อนทางรังสี 
  

   
 

ผู้ตรวจสอบ 
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ฉ. ตัวอย่าง ตารางข้อมูลเครื่องมือด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 

ชนิดเครื่องมือ 
ชนิด
หัววัด 

ชนิดรังสี 
ที่สามารถ

วัดได้ 
หน่วยวัด 

ช่วง 
การวัด 

ผู้ผลิต 
เครื่องวัด 

รุ่น หมายเลข 
วันที่ 

สอบเทียบ 
สถานะการ

ใช้งาน 
รูปภาพเครื่องมือ 

Survey           

OSL           

 
 

ชนิดเครื่องมือ รายการ จำนวน รูปภาพเครื่องมือ สถานที่เก็บ/ติดตั้ง 

Shielding 

1. กระปุกตะกั่ว    

2.  อ่ืนๆ (ระบุ) 
.................................. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 



 - 20 - 

ช. ตัวอย่าง สรุปรายงานผลการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานรังสี 
 

แบบบันทึกประวัติการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 
OCCUPATIONAL RADIATION DOSE HISTRORY 

1. ชื่อ-สกุล  
(นาย/นาง/นางสาว) 

  

2. หมายเลขบัตรประจำตัว 
 
 

 

3. ชนิดบัตรประจำตัว 
 บัตรประจำตัวประชาชน 
 หนังสือเดินทาง 
 อื่น ๆ (ระบุ) 

 

4. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
 ไม่ระบุ 

 

5. สัญชาต ิ
 
 

 

6. วัน-เดือน-ป ี
เกิด 

  

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
 
 
 

 

9. ต้นกำเนิดรังส ี
 วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องกำเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจำตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10)  Sv/mSv 
Hp(3)  Sv/mSv 
Hp(0.07)  Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s)  
CDE  mSv 
CEDE  mSv  

13. หมายเหตุ 
 

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
 
 
 

 

9. ต้นกำเนิดรังส ี
 วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องกำเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจำตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10)  Sv/mSv 
Hp(3)  Sv/mSv 
Hp(0.07)  Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s)  
CDE  mSv 
CEDE  mSv  

13. หมายเหตุ 

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
 
 
 

 

9. ต้นกำเนิดรังส ี
 วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องกำเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจำตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10)  Sv/mSv 
Hp(3)  Sv/mSv 
Hp(0.07)  Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s)  
CDE  mSv 
CEDE  mSv  

13. หมายเหตุ 

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
 
 
 

 

9. ต้นกำเนิดรังส ี
 วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องกำเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจำตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10)  Sv/mSv 
Hp(3)  Sv/mSv 
Hp(0.07)  Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s)  
CDE  mSv 
CEDE  mSv  

13. หมายเหตุ 

14. ลายมือช่ือผู้รับการประเมิน 15. ลายมือช่ือผู้บันทกึประวัต ิ 16. ลายมือช่ือผู้รับใบอนุญาต  
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ซ. ตัวอย่างบัญชีวัสดุกัมมันตรังสี 
 
     การทำบัญชีวัสดุกัมมันตรังสีนั้นควรทำให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี  และต้องดุล

บัญชีรายการวัสดุกัมมันตรังสีให้ถูกต้องครบถ้วนตามปริมาณที่ครอบครองอยู่จริง 
ก. การใช้วัสดุกัมมันตรังสีทางการถ่ายถาพด้วยรังสี เครื่องรังสีรักษาระยะใกล้ 
    การใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีทางการถ่ายถาพด้วยรังสี เครื ่องรังสีรักษาระยะใกล้ ที ่ใช้ว ัสดุ

กัมมันตรังสีครึ่งชีวิตสั้น เช่น Ir-192 , Se-75 เมื่อกัมมันตภาพรังสีลดลงจำเป็นต้องเปลี่ยนวัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนวัสดุกัมมันตรังสีโดยประมาณทุก 3-12 เดือน ผู้รับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีจะต้องทำบัญชี
การเปลี่ยนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสี และมีการบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนวัสดุกัมมันตรังสี 

ข. ผู้จำหน่ายวัสดุกัมมันตรังสีแบบไม่ปิดผนึก 
ผู้จำหน่ายวัสดุกัมมันตรังสีที่ขออนุญาตครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี

ส่วนใหญ่เป็นสารเภสัชรังสี มีทั้งการสั่งชื ้อแล้วจำหน่ายทั้งหมด หรือสั่งชื้อแล้วแบ่งจำหน่าย โดยมีการบันทึกวัสดุ
กัมมันตรังสีที่มีการนำเข้า และขายให้กับหน่วยงานต่างๆที่มีใบอนุญาตครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี ที่ยังไม่
หมดอายุ 
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                                                        ประวัติการเปลี่ยนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสี 

(1) รหัสหน่วยงาน.................................................................. 

(2) ชื่อหน่วยงาน....................................................................... 

(3) รหัสทะเบียนตามใบอนุญาต..............................................…………… 

(5) บริษัทผู้ผลิต.........................................……………………..................... 

(4) ประเภทของ เคร่ืองรังสีรักษา/อุปกรณ์ถ่ายภาพทางรังสี 

  Teletherapy     Brachytherapy     Radiography  
  Gamma Irradiator     Other (………………………………………….) 

(6) Model....................................……………………................................... 

(7) Serial No..................................………………………............................ 

No 

(8) 
วัสดุกัมมันตรังสี นำเข้า ส่งออก 

Isotope 

(9) 

S/N 

(10) 

ค่าความ
แรงรังส ี

(11) 

เลขท่ี
ใบอนุญาต 

(12) 

ใบอนุญาต
หมดอาย ุ

(13) 

วันท่ี
นำเข้า 

(14) 

หมายเลขตรวจ
ปล่อย/Airway 

Bill 

(15) 

ตัวแทน
นำเข้า 

(16) 

เลขท่ี
ใบอนุญาต 

(17) 

ใบอนุญาต
หมดอาย ุ

(18) 

วันท่ี
ส่งออก 

(19) 

หมายเลขตรวจ
ปล่อย/Airway Bill 

(20) 

ตัวแทน
ส่งออก 

(21) 

1              

2              

 

  (22)ลงนาม …................................................ 

 (...................................................) 

ผู้รับผิดชอบทางเทคนิค 
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คำอธิบายในการกรอกข้อมูลประวัติการเปลี่ยนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสี 

1. รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยงานท่ีสำนักงานปรมาณเูพื่อสันติออกให ้ 2. ช่ือหน่วยงาน ช่ือหน่วยงานตามใบอนุญาต 

3. รหัสทะเบียน รหัสทะเบียนของรายการวัสดุที่ระบุในใบอนุญาต
ครอบครอง 

4. รายละเอียดเครื่องรังสีรักษา/
อุปกรณ์ถ่ายภาพทางรังสี 
(Radiography)  

ให้ทำเครื่องหมายในช่อง   หน้าเครื่องรังสรีักษา (Teletherapy 
หรือ Brachytherapy)     อุปกรณ์ถ่ายภาพทางรังสี 
(Radiography) 

5. บริษัทผู้ผลิต ช่ือเต็มของบริษัทผู้ผลิต 6. Model รุ่นของเครื่องรังสีรักษา/อุปกรณ์ถา่ยภาพทางรังสี (Radiography) ที่
บริษัทผู้ผลิตออกให ้

7. Serial number หมายเลขของเครื่องรังสรีักษา/อุปกรณ์ถ่ายภาพทาง
รังสี (Radiography) ที่บริษัทผู้ผลติออกให ้

8. No ลำดับรายการ 

9. Isotope สัญลักษณ์ตามชนิดวัสดุกัมมันตรังสี (เช่น Ir-192 ) 10. S/N หมายเลขวัสดุกมัมันตรังสี ท่ีบริษทัผู้ผลติออกให้ 

11. ค่ากัมมันตภาพรังส ี ค่ากัมมันตภาพรังสตีามใบรบัรองพร้อมวันที่เริ่มต้น 
หรือท่ีไดร้ับอนุญาต 

12. เลขท่ีใบอนุญาตนำเข้า เลขท่ีใบอนุญาตนำเข้า 

13. ใบอนุญาตนำเข้าหมดอาย ุ วันท่ีใบอนุญาตนำเข้าหมดอาย ุ 14. วันท่ีนำเข้า วันท่ีระบุในใบตรวจปล่อย/ Airway Bill 

15. หมายเลขตรวจปล่อย/ Airway 
Bill 

หมายเลขการตรวจปล่อยท่ีออกโดยกรมศลุกากร 
หรือ Airway bill  เพื่อยืนยันการนำเข้า 

16. ตัวแทนนำเข้า ช่ือเต็มของตัวแทนนำเข้า ถ้าใช้ตัวย่อต้องมีคำอธิบายใต้ตาราง 

17. เลขท่ีใบอนุญาตส่งออก เลขท่ีใบอนุญาตส่งออก 18. ใบอนุญาตส่งออกหมดอาย ุ วันท่ีใบอนุญาตส่งออกหมดอาย ุ

19. วันท่ีส่งออก วันท่ีระบุในใบตรวจปล่อย/ Airway Bill 20. หมายเลขตรวจปล่อย/ 
Airway Bill 

หมายเลขการตรวจปล่อยท่ีออกโดยกรมศลุกากร หรือAirway bill  
เพื่อยืนยันการส่งออก 

21. ตัวแทนส่งออก ช่ือเต็มของตัวแทนส่งออก ถ้าใช้ตัวย่อต้องมี
คำอธิบายใต้ตาราง 

22. ลงนาม ผู้รับผิดชอบทางเทคนิคตามใบอนญุาตครอบครอง 
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ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลในตาราง projector หมายเลข P-1 

No 

(8) 
วัสดุกัมมนัตรังสี นำเข้า ส่งออก 

Isotope 

(9) 

S/N 

(10) 

ค่าความ
แรงรังส ี

(11) 

เลขท่ีใบอนุญาต 

(12) 

ใบอนุญาต
หมดอาย ุ

(13) 

วันท่ีนำเข้า 

(14) 

หมายเลขตรวจ
ปล่อย/Airway 

Bill 

(15) 

ตัวแทน
นำเข้า 

(16) 

เลขท่ีใบอนุญาต 

(17) 

ใบอนุญาต
หมดอาย ุ

(18) 

วันท่ี
ส่งออก 

(19) 

หมายเลขตรวจ
ปล่อย/Airway Bill 

(20) 

ตัวแทน
ส่งออก 

(21) 

1 Ir-192 1234-A Xx Ci 6Ixxx/xxxxI xx xx xxxx บริษัท A 6Ixxx/xxxxE xx xx xxxx บริษัท A 

2 Ir-192 1234-B Xx Ci 6Ixxx/xxxxI xx xx xxxx บริษัท A      

3              

4              
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การเปลี่ยนถ่ายวัสดุฯ ที่ใช้งานใน projector หมายเลข P-1  

วัสดุฯ Ir-192 รายการที่ 1  ดำเนินการส่งออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดของวัสดุฯ รายการที่ 1 จะต้องมี
ข้อมูลครบถ้วนทั้งส่วนของนำเข้าและส่งออก ข้อสังเกต รายการที่ส่งออกแล้วจะต้องมีข้อมูลครบทั้งส่วนของนำเข้าและ
ส่งออก) 

วัสดุฯ Ir-192 รายการที่ 2  ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน (รายละเอียดของวัสดุฯ รายการที่ 2 จะต้องมีข้อมูลส่วนของนำเข้า
ครบถ้วน ในส่วนของส่งออกเว้นไว้ได้เพราะยังไม่มีการส่งออก ซึ่งรายการที่ 2 เป็นรายการที่หน่วยงานจะขอใบอนุญาต
ส่งออก)  

หมายเหตุ การรายงานสามารถจัดทำเป็น projector 1 รายการต่อแผ่น หรือ ใน 1 แผ่นมี  projector  หลายรายการ 
ได้เช่นกัน 
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ญ. ตัวอย่าง แบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับวัสดุกัมมันตรังสี  

ชนิดของอุปกรณ์ 

 Level Gauges            Density Gauges  Thickness Gauges                   Moisture Gauges 
 Logging Devices                       Other…………………..  
 
ชนิดของต้นกำเนิดรังสี  
(Source): ……………………………… 

Code or S/N: 
………………………………… 

ความแรง (Activity): 
……………………………… 

ณ วัน/เดือน/ปี: 
………………………………… 

 
VISUAL & PHYSICAL CHECK 

Item Check List 
Results 

Note 
Poor Fair Good 

1 Housing     
2 Key & Lock System     
3 Shutter ON/OFF     
4 Source Nameplate     
5 Radioactive Material Warning Sign     

 

วันที่ตรวจสอบ.................................................. 
ผู้ตรวจสอบ...................................................... 
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ฌ. ตัวอย่างแผนการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวกับรังสี ประจำปี  

ชื่อหลักสูตร ความถี่ ผู้เข้าอบรม 
รูปแบบการ

อบรม 
ความปลอดภัยทางรังสี 
สำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ 

ก่อนเริ่มงาน 
ผู้ปฏิบัติงานใหม่/

เปลี่ยนลักษณะงาน 
ภายใน 

ความปลอดภัยทางรังสี 
สำหรับหัวหน้างาน 

อย่างน้อย 1 ครั้ง ผู้จัดการแผนก ภายนอก 

ความปลอดภัยทางรังสี 
สำหรับผู้บริหาร 

อย่างน้อย 1 ครั้ง หัวหน้างาน ภายนอก 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เมื่อเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการแผนก ภายนอก 

 
    ตัวอย่างการประเมินผลการฝึกอบรม   

รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี .... 
บริษัท วันที่เริ่มใช้ : …/…./... 
จัดทำโดย : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี แก้ไขครั้งที่ :  
อนุมัติโดย :  หน้า : ……/………. 
ชื่อหลักสูตร ประเภทการประเมินผล 

โดยการสอบ โดยการสัมภาษณ์/
วัดความเข้าใจ 

โดยสังเกตการ
ทำงาน 

โดยวิธีอ่ืน ๆ 

     
     

    ตัวอย่างการบันทึกประวัติการฝึกอบรม  
ชื่อ/สกุล : ตำแหน่ง : 
สังกัด :  
ลำดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ผลการฝึกอบรม ผู้บันทึก 
      
      
      

 
หมายเหตุ ผู้ให้การฝึกอบรม/วิทยากร ควรให้เป็น RSO ประจำหน่วยงาน 
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ฏ. รายละเอียดแผนการดำเนินงานเมื่อเลิกใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี  
ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้   
1. การนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นหรือโอนให้ผู้อื่นไปใช้ประโยชน์ 

1.1 กรณีนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้านอื ่น ต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื ่อง 
กำหนดหลักเกณฑ์การนำวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนหรือโอนให้ผู้อ่ืนไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ...... (อยู่ระหว่าง
การพิจารณายังไม่ประกาศใช้) 

1) ปริมาณและรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีที่คาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น  
2) รายละเอียดและวิธีการนำวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น โดยละเอียด 
3) แผนป้องกันอัตรายจากรังสี และต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
4) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างเหมาะสม 
5) สถานที่จัดเก็บ/ใช้งาน อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทาง

รังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
6) แผนการดำเนินงานเมื่อเลิกใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี หลังการนำวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์

ด้านอื่น 
1.2 กรณีโอนให้ผู้อ่ืนไปใช้ประโยชน์ 

1) ต้องระบุรายละเอียดของผู ้รับโอนวัสดุกัมมันตรังสี และต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การนำวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนหรือโอนให้ผู้อ่ืนไปใช้ประโยชน์ 
พ.ศ. ...... (อยู่ระหว่างการพิจารณายังไม่ประกาศใช้) 

2) ปริมาณและรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีที่คาดว่าจะโอนให้ผู้อื่นไปใช้ประโยชน์  
3) แผนป้องกันอัตรายจากรังสี ระหว่างรอดำเนินการ 
4) สถานที่จัดเก็บรอการดำเนินการอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงความมั่นคง

ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
5) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

2. ส่งคืนผู้ผลิต/ประเทศต้นทาง/หน่วยงานที่มีศักยภาพในการจัดการกากกัมมันตรังสีในต่างประเทศ  
2.1 ปริมาณและรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีที่คาดว่าจะส่งคืนผู้ผลิต/ประเทศต้นทาง/หน่วยงานที่มี

ศักยภาพในการจัดการกากกัมมันตรังสีในต่างประเทศ  
2.2 รายละเอียดของหน่วยงานปลายทาง ดังนี้ 

1) ชื่อหน่วยงาน 
2) ที่อยู่หน่วยงาน 
3) ชื่อประเทศ 
4) เบอร์โทรศัพท์ 
5) อื่น ๆ เช่น ข้อมูลด้านศักยภาพของหน่วยงานในต่างประเทศที่จะรับวัสดุกัมมันตรังสีไป

ดำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี 
2.3 แผนป้องกันอันตรายจากรังสี ระหว่างรอดำเนินการส่งคืนผู้ผลิต/ประเทศต้นทาง/หน่วยงานที่มี

ศักยภาพในการจัดการกากกัมมันตรังสีในต่างประเทศ ต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรั งสี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2.4 สถานที่จัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสีระหว่างรอดำเนินการส่งคืนผู้ผลิต/ประเทศต้นทาง/หน่วยงานที่มี
ศักยภาพในการจัดการกากกัมมันตรังสีในต่างประเทศอย่างเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงความมั่นคง
ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/079/T_0009.PDF
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2.5 ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้ชัดเจน โดยผู้รับผิดชอบต้องมีศักยภาพในดำเนินการในทุกข้ันตอน 
2.6 แผนด้านงบประมาณในการดำเนินการ 

3. ส่งสถานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
3.1 ปริมาณและรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีหรือกากกัมมันตรังสีที่คาดว่าจะส่งสถานบริการจัดการ

กากกัมมันตรังสี 
3.2 รายละเอียดของสถานบริการจัดการกากกัมมันตรังสี  

1) ชื่อหน่วยงาน 
2) ที่อยู่หน่วยงาน 
3) ชื่อประเทศ 
4) เบอร์โทรศัพท์ 

3.3 วิธีการรวบรวม คัดแยก จำแนก และจัดเก็บกากกัมมันตรังสี ตามเกณฑ์การรับกากกัมมันตรังสีของ
สถานบริการจัดการกากกัมมันตรังสีนั้น ๆ และต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

3.4 แผนป้องกันอันตรายจากรังสี ระหว่างรอดำเนินการ และต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงความมั่นคง
ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

3.5 ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้ชัดเจน โดยผู้รับผิดชอบต้องมีศักยภาพในดำเนินการในทุกข้ันตอน 
3.6 สถานที ่จ ัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสีระหว่างรอดำเนินการอย่างเหมาะสมและต้องสอดคล้อ งกับ

กฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
3.7 แผนด้านงบประมาณในการดำเนินการ 

4. จัดการกากกัมมันตรังสีด้วยตัวเอง  (พรบ.2559 มาตรา 79) (การระบายทิ้ง มาตรา78) 
4.1 ปริมาณและรายละเอียดของกากกัมมันตรังสีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
4.2 วิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี โดยต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 

๒๕๖๑ ดังนี้ 
1) ประเภทกากกัมมันตรังสีที่ต้องดำเนินการ 
2) หลักเกณฑ์การรับกากกัมมันตรังสี  
3) วิธีการรวบรวม คัดแยก จำแนกและจัดเก็บกากกัมมันตรังสี  
4) วิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี โดยละเอียดทุกขั้นตอน 

4.3 สถานที่ระหว่างรอดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/จัดเก็บกากกัมมันตรังสีอย่างเหมาะสมและต้อง
สอดคล้องกับกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑,กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และกฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

4.4 ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้ชัดเจน โดยผู้รับผิดชอบต้องมีศักยภาพในดำเนินการในทุกข้ันตอน 
4.5 แผนด้านงบประมาณในการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 


