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ประวัติการแก้ไขเอกสาร 

 

วันที่ รายการแก้ไข การแก้ไขครั้งที ่
21 ต.ค. 2551 แก้ไขหัวข้อช่ือห้องปฏิบัติการ และข้ันตอนการท างานการรบัส่งโดยไม่ใช้

เครื่องคอมพิวเตอร ์
1 

1 ต.ค. 2552 เพิ่มรายละเอียดการสง่เครือ่งผ่านระบบออนไลน์ 2 
3 มี.ค. 2554 เปลี่ยนช่ือ WI-01 เป็นการรบัสง่ตัวอย่างเครื่องส ารวจรงัสี 3 
19 ส.ค. 2556 เพิ่มรายละเอียดการให้คิวสอบเทียบผ่านระบบออนไลน์ เพิม่รายละเอียด

ข้ันตอนการรบัเครื่องวัดรงัสี และเปลี่ยนช่ือ WI-01 เป็นการรับ-ส่ง
ตัวอย่างเครื่องวัดรังส ี

4 

9 เม.ย. 2557 เปลี่ยนข้อความ จาก ใบรบัรองผลการสอบเทียบ เป็น ใบรายงานผลการ
สอบเทียบ 

5 

 18 เม.ย. 2559 แก้ไขที่อยู่เว็ปไซต์การจองคิวออนไลน์ ในหัวข้อ 3.1.1 และ 3.3.1 และ
แก้ไขข้ันตอนการท างานในหัวข้อ 3.1.3   

6 

5 ส.ค. 2562 เพิ่มเตมิขั้นตอนการทบทวนข้อตกลงกับผู้รบับริการ โดยเจ้าหน้าที่สอบ
เทียบ 
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1) ผู้ปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง เจ้าหน้าที่สอบเทียบ 

2) เครื่องมือ -  อุปกรณ์ที่ใช้ 
2.1 คอมพิวเตอร์ 
2.2 โปรแกรม SSDL และโปรแกรม SSDL online 
2.3 เอกสารวิธีการท างานเรื่อง การตรวจความพร้อมของเครื่องวัดรังสี (WI-08) 
2.4 แบบฟอร์มบันทึกการยืมเครื่อง (FM-36) 
2.5 แบบฟอร์มใบรายงานรายการรับเครื่องมือส าหรับผู้ขอรับบริการ (FM-37) 
2.6 แบบฟอร์มใบรายงานรายการรับเครื่องมือส าหรับห้องปฏิบัติการ (FM-38) 
2.7 แบบฟอร์มบันทึกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (FM-39) 
2.8 แบบฟอร์มใบอนุญาตน าของออกจากส านักงาน พปส. (FM-40) 
2.9 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์สอบเทียบเครื่องวัดรังสี (FM-41) 

3) ข้ันตอนการท างาน 

3.1 การให้คิวสอบเทียบผ่านระบบออนไลน์ 
3.1.1 เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง เข้าเว็บไซต์ http://ssdl.oap.go.th/ssdlonline เพื่อตรวจสอบ

ระบบในเวลาท าการ และให้คิวของการน าส่งเครื่องวัดรังสี  
3.1.2 เลือกหัวข้อลงทะเบียน ใส่ช่ือผู้ใช้ระบบ และรหัสผ่าน 
3.1.3 เลือกรายการ ตรวจสอบแบบฟอร์ม โปรแกรมจะแสดงรายช่ือของหน่วยงานที่ส่งเครื่อง

ผ่านระบบออนไลน์อัตโนมัต ิส าหรับข้อมูลในวันอื่น ให้ใส่ วันที่ต้องการ และกด ค้นหา  
3.1.4 เลือกรายช่ือหน่วยงานที่ต้องการน าส่ง พร้อมพิมพ์แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์สอบ

เทียบเครื่องวัดรังสี (FM-41) จากเว็บไซต์ http://ssdl.oap.go.th/ssdlonline น าส่งให้เจ้าหน้าที่สอบเทียบ
เพื่อพิจารณาค าขอ 

3.1.5 เจ้าหน้าที่สอบเทียบต้องพิจารณาทบทวนแบบค าขอในส่วนที่ 1 การทบทวนค าขอของ
ผู้รับบริการก่อนให้คิวสอบเทียบ โดยให้พิจารณาค าขอว่าอยู่ในขอบข่ายการให้บริการตามประกาศ เรื่อง 
เงื่อนไขการให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีหรือไม่ ถ้าอยู่นอกเหนือขอบข่ายดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่สอบเทียบ
ลงบันทึกลงใน FM-41 ช่องไม่สามารถให้บริการได้ ถ้าอยู่ภายในขอบข่ายดังกล่าวให้ พิจารณารุ่นของเครื่องวัด
รังสีว่าเหมาะสมกับการสอบเทียบในขอบข่ายของห้องปฏิบัติการหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมให้เจ้าหน้าที่สอบเทียบ
ลงบันทึกลงใน FM-41 ช่องไม่สามารถให้บริการได้ และถ้าสามารถบริการได้บางส่วนให้เจ้าหน้าที่สอบเทียบลง
บันทึกลงใน FM-41 ช่อง กรณีสามารถให้บริการได้บางส่วนโดยให้ระบุรายละเอียดของเครื่องวัดรังสีที่สามารถ
ให้บริการได้ หรือกรณีที่สามารถบริการได้ทั้งหมด ให้เจ้าหน้าที่สอบเทียบลงบันทึกลงใน FM-41 ช่องกรณี
สามารถให้บริการได้ทั้งหมด กรณีมีเหตุสงสัยหรือข้อพิจารณาเพิ่มเติม ติดต่อผู้รับบริการ และบันทึกลงฟอร์ม
บันทึกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (FM-39) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สอบเทียบพึงระวังการให้ข้อคิดเห็น 
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3.1.6 กรณีที่เจ้าหน้าที่สอบเทียบพิจารณาไม่สามารถใหบ้รกิารได้ ให้ด าเนินการช้ีแจงผู้รับบริการ
ผ่านโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันค าขอหรือเปลี่ยนแปลงค าขอ และพิจารณาค าขอนั้นอีก
ครั้ง ถ้าไม่สามารถท าได้ให้ปฏิเสธค าขอนั้น 
               3.1.7  เมื่อเจ้าหน้าที่สอบเทียบพิจารณาแล้วเสร็จ ให้ด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าหน้าที่
รับ-ส่งตัวอย่างเป็นผู้พิจารณาให้คิวการสอบเทียบ 

3.1.8  เจ้าหน้าที่รับส่งตัวอย่างก าหนดวันนัดส่งสอบเทียบ โดยอ้างอิงจากคิวที่ด าเนินการ
ตามปกติ กดเลือก บันทึก และ กดเลือก print เพื่อสั่งพิมพ์บันทึกเก็บเข้าแฟ้มข้อมูลการส่งเครื่องออนไลน์ 

3.1.9 กด ออกจากระบบ ทุกครั้ง หลังการใช้งาน 
 

หมายเหตุ   1. หากระบบอินเตอร์เนตไม่สามารถด าเนินการให้คิวการสอบเทียบในช่วงเวลาดังกล่าวได้   
ให้รีบด าเนินการทันทีที่ระบบพร้อมใช้งาน  
                       2. ถ้าหากผู้รับบริการลงทะเบียนจองคิวสอบเทียบมาหลายเลข ทั้งในกรณีเป็นเครื่องวัดรังสีที่
มีหมายเลขเครื่องเดียวกัน หรือหมายเลขเครื่องต่างกัน ให้เจ้าที่ก าหนดวันนัดให้กับทุกหมายเลขที่ลงทะเบียนมา 
      3. ให้เจ้าหน้าที่สอบเทียบพิจารณาค าขอในส่วนที่ 2 ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อตกลง หลังจาก
เริ่มปฎิบัติงานแล้ว             

3.2 การรับเครื่องวัดรังสี 
3.2.1 ผู้รับบริการ น าเครื่องวัดรังสีส่งตามวันที่ก าหนดจากการจองคิวออนไลน์  ในเว็บไซด์ 

http://ssdl.cloud.oap.go.th/ssdlonline  
3.2.2 เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง สอบถาม ID-code ในการน าส่งเครื่องฯ และช่ือหน่วยงานกับ

ผู้รับบริการ 
3.2.3 เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง น าแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์สอบเทียบเครื่องวัดรังสี    

(FM-41) จากแฟ้มจองคิวออนไลน์ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม และวันนัดส่งเครื่อง หากพบว่าน าส่ง
เครื่องเลยก าหนดนัด ให้แจ้งผู้รับบริการทราบ เพื่อจองคิวออนไลน์ใหม่  

3.2.4 ผู้รับบริการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมลงนาม ผู้ขอและผู้น าส่ง หลังจากนั้น
ให้เจ้าหน้าที่รับ – ส่งตัวอย่างทวนค าขอให้ผู้รับบริการเลือกช่องทางการรับใบรับรองผลการสอบเทียบ อาทิ 
ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุที่อยู่) และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (โปรดระบุที่อยู่) พร้อมลงช่ือผู้ขอ
ใช้บริการ 

3.2.5 เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องวัดรังสี ตามเอกสารวิธีการ
ท างานเรื่อง การตรวจความพร้อมของเครื่องวัดรังสี (WI-08) ถ้าเครื่องวัดรังสีมีความพร้อมใช้งาน ให้เจ้าหน้าที่
รับ-ส่งตัวอย่าง ลงข้อมูลการตรวจความพร้อมในแบบฟอร์ม FM-41 หากเครื่องไม่พร้อมใช้งาน ให้ช้ีแจงและส่ง
เครื่องคืนผู้รับบริการ 

3.2.6 เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง ลงวันที่ จากวันที่ก าหนดไว้ในการให้คิวสอบเทียบผ่านระบบ
ออนไลน์ในช่อง “วันที่ข้อตกลงมีผล...................” พร้อมลงนาม ในกรณีที่ผู้รับบริการขอเลื่อนคิวในการส่ง
เครื่องวัดรังสีสอบเทียบ ให้ลงวันที่เป็นวันที่ขอเลื่อนคิว 
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3.2.7 เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง ลงข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
SSDL (SD-16) 

3.2.8 เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง ออกรายงานรายการรับเครื่องมือ [Cust] (FM-37) ให้ผู้รับบริการ 
และให้ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง ลงนามในใบรายงานรายการรับเครื่องมือ [Cust] (FM-37) 
และบันทึกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (FM-39) 

3.2.9 เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง ออกรายงานรายการรับเครื่องมือ [Lab] (FM-38) เพื่อเก็บไว้ที่
ห้องปฏิบัติการฯ 

3.2.10 เขียนหมายเลขน าส่งเครื่องฯ ลงในกระดาษ label 2 แผ่น โดยก าหนดรหัสเครื่อง คือ  
AAAABBBB  

AAAA   คือ  ปีครสิตศักราช 
BBBB   คือ  ล าดับที่ของผู้รบับริการ 
-   กระดาษ label  แผ่นที่ 1  น าไปติดที่เครื่องวัดรังส ี
-   กระดาษ label  แผ่นที่ 2 น าไปติดที่ซองภายในแฟ้มเอกสารเรื่อง ใบรบัตัวอย่างและใบ

รายงานผลการสอบเทียบ   พร้อมน าใบรายงานรายการรบัเครื่องมือ [Lab] (FM-38) ใส่ไว้ในซองดังกล่าว 
3.2.11 เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง น าเครื่องวัดรังสีไปเก็บไว้ในตู้รับตัวอย่าง เพื่อรอการสอบเทียบ   

 

หมายเหตุ  กรณีไฟฟ้าดับ หรือ ไม่สามารถลงข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้  ให้ เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง
ตัวอย่าง  ลงข้อมูลในแบบฟอร์มรายการรับเครื่องมือส าหรับ [Cust] (FM-37) และแบบฟอร์มใบรายงาน
รายการรับเครื่องมือส าหรับ [Lab] (FM-38) เมื่อลงรายละเอียดครบแล้ว ให้น า FM- 37 ให้แก่ผู้รับบริการ 
ส าหรับ FM-38 ให้เก็บไว้ที่ห้องปฏิบัติการ    

3.3 การส่งคืนเครื่องวัดรังสี      
3.3.1 ผู้รับบริการน าใบรายงานรายการรับเครื่องมือ [Cust] (FM-37) ฉบับจริง มาแสดงต่อ

เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง 
3.3.2 เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง ตรวจสอบหมายเลขน าส่ง เพื่อน าเครื่องวัดรังสีจากตู้คืนตัวอย่าง 

ที่มีหมายเลขตรงตามที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่อง มาให้ผู้รับบริการ 
3.3.3 เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง น าใบรายงานรายการรับเครื่องมือ [Lab] (FM-38) และใบ

รายงานผลการสอบเทียบ จากแฟ้มเอกสาร เรื่องใบรับตัวอย่างและใบรายงานผลการสอบเทียบ ที่มีหมายเลข
ตามที่ระบุไว้ มาให้ผู้รับบริการลงนาม 

3.3.4 ลงข้อมูลการคืนเครื่องในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และออกใบอนุญาตน าของออกจาก
ส านักงาน (FM-40: ร.พปส.1-สล-3/2519) พร้อมลงนาม โดยเจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง 

3.3.5 เก็บเอกสารในแฟ้มประวัติผู้รับบริการ ดังนี้ 
– ส าเนาใบรายงานผลการสอบเทียบ 
– ใบรายงานรายการรับเครื่องมือ [Cust] (FM-37) 
– ใบรายงานรายการรับเครื่องมือ [Lab] (FM-38) 
– แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์สอบเทียบเครื่องวัดรังสี (FM-41) 
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หมายเหตุ    กรณีไฟฟ้าดับ หรือไม่สามารถลงข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้  ให้เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง
ตัวอย่าง ลงข้อมูลใน FM-40 ใบอนุญาตน าของออกจากส านักงาน (ร.พปส.1-สล-3/2519) พร้อมลงนาม 
เพื่อให้ผู้รับบริการใช้เป็นหลักฐานน าไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของส านักงานฯ    
 
4. ข้อควรระวัง 

4.1 กรณีที่ออกใบนัดรับ หรือคืนเครื่อง  โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่รับ -ส่งตัวอย่าง  ต้องน า
ข้อมูลมาลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทันทีที่สามารถด าเนินการได้  เพื่อให้ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

4.2 ในกรณีที่ท าใบนัดรับหาย ให้หน่วยงานท าหนังสือแจ้งรายละเอียดที่ระบุช่ือผู้มารับเครื่อง และลง
นามโดยผู้มีอ านาจของหน่วยงาน   ทั้งนี้ให้แนบส าเนาเอกสารที่ระบุว่าเป็นเจ้าของเครื่องมือ  

4.3 กรณีที่ผู้รับบริการต้องการใช้งานเครื่อง วัดรังสีระหว่างที่รอการสอบเทียบ ให้น าใบรายงาน
รายการรับเครื่องมือ [Cust] มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงรายละเอียดการยืมไว้ที่ด้านล่างของใบดังกล่าว และ
ลงช่ือก ากับ โดยเจ้าหน้าที่ต้องถ่ายส าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมลงรายละเอียดในบันทึกการยืมเครื่อง  
(FM-36) ทั้งนี้ผู้รับบริการต้องน าเครื่องฯ มาคืนภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนดไว้ หากเลยก าหนดจะต้อง
ระบุวันนัดรับใหม่อีกครั้ง 

4.4 การให้คิวสอบเทียบ ส าหรับผู้ลงทะเบียนส่งเครื่องผ่านระบบออนไลน์ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบในเวลาท าการทุกวัน เพื่อให้คิวของการน าส่งส าหรับผู้ที่ลงทะเบียนของวันที่ผ่านมา โดยอ้างอิงจากคิวที่
ด าเนินการตามปกติ 


