1

คําแนะนําการรายงานข้ อมูลสารกัมมันตรังสี
การรายงานข้อมูลสารกัมมันตรังสี ที่โรงงานมีการครอบครองสารกัมมันตรังสี ในรอบปี ที่ตอ้ ง
รายงานตามแบบ รง. 7 ยกเว้นเครื่ องฉายรังสี เอ็กซเรย์ไม่ตอ้ งรายงาน โดยโรงงานต้องเตรี ยมเอกสาร
ประกอบการรายงานและจัดทําเป็ น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับแนบส่ งมาในตอนท้ายของการรายงาน ดังนี้
เอกสารแนบรายงานการใช้ สารกัมมันตรังสี ตามแบบ ร.ง.7
สําหรับประกอบการบันทึก สําเนาใบกํากับต้นกําเนิดรังสี และชื่อที่อยูบ่ ริ ษทั ที่สงั่ ซื้อ
สําหรับข้อ 1 สําเนาใบอนุญาต พ.ป.ส. 4 พร้อมเงื่อนไขใบอนุญาตและเอกสารแนบท้ายใบอนุญาต
สําหรับข้อ 2 เอกสารหลักฐานใบรับรองประกาศนียบัติที่ได้จากสถาบันที่ให้การฝึ กอบรม
สําหรับข้อ 5 สําเนาเอกสารแสดงรายละเอียดชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุสารกัมมันตรังสี และคู่มือการใช้
สําหรับข้อ 6 สําเนาเอกสารปรับเทียบมาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดรังสี
สําหรับข้อ 7 สําเนาเอกสารรายงานปริ มาณรังสี จากเครื่ องบันทึกปริ มาณรังสี ประจําตัวบุคคล
สําหรับข้อ 8 สําเนาผลการตรวจวัดปริ มาณรังสี ในบริ เวณการทํางาน
สําหรับข้อ 9 สําเนาแผนผังที่เก็บรักษาสารกัมมันตรังสี
สําหรับข้อ 10 แผนฉุกเฉิน
การรายงานข้อมูลสารกัมมันตรังสี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นประจําทุกปี กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้
อํานวยความสะดวกให้รายงานข้อมูลผ่านระบบ internet ได้ที่
1. web site กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานภายใน
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย
2. http://reg.diw.go.th/DiwRad/Util/login.asp

หน่วยงาน
ภายใน
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สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย

1.

กรณีทยี่ งั ไม่ เคยลงทะเบียน หรื อได้รับ ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน ให้ คลิก ที่ ลงทะเบียนใหม่

2.

ผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลสารกัมมันตรังสี
ใส่ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่ าน ที่ได้รับแจ้งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์
ติดกันโดยไม่เว้นช่องว่าง เช่น 3-42(1)-9/52รย
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รายงานประจําปี หมายความว่า ปี ที่ครอบครองสารกัมมันตรังสี ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ธ.ค. ให้
พิจารณาว่าเป็ นปี ที่ตอ้ งการรายงาน ก่อนที่จะบันทึกข้อมูล เช่น ประจําปี 2554 หมายความว่า มีการครอบครอง
สารกัมมันตรังสี ในระหว่างปี หรื อตลอดปี ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2554 ถึง ธ.ค. 2554
3.

รอบปี ที่
รายงาน

เมื่อตรวจสอบแล้ว ให้คลิกที่ บันทึกข้ อมูล หรื อ เอาข้ อมูลของปี ทีแ่ ล้ วมาปรับปรุ งแก้ ไขให้ เป็ นปัจจุบัน
หน้ าบันทึกข้ อมูล สามารถแก้ไขข้ อมูลของปี ทีผ่ ่ านมาได้ จนถึง 30 เมษายนของแต่ ละปี
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การบันทึกข้ อมูล
1.
2.

ลําดับที่ เรี ยงให้อตั โนมัติ
ชื่อสารกัมมันตรังสี หมายความว่า สารกัมมันตรังสี ที่โรงงานได้รับอนุญาตครอบครอง ซึ่งจะมีให้
เลือก 19 ชนิด คือ
ลําด ับ
สารก ัมม ันตร ังส ี
ี่ ม)
1 Am-241( Americium-อะเมริเซย
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Am-241/◌ฺBe( Americium/Beryllium-อเม
ี่ ม/เบริลเลีย
ริเซย
่ ม)
C-14( Carbon-คาร์บอน)
Cd-109( Cadmium-แคดเมีย
่ ม)
Cf-252( Californium-แคลิฟอร์เนียม)
Cm-244( Curium-คูเริย
่ ม)
Co-60( Cobalt-โคบอลด์)
ี ม)
Cs-137( Caesium-ซเี ซย
Fe-55( Iron-ไอออน)
Ir-192( Iridium-อิรเิ ดียม)
Kr-85( Krypton-คริปทอน)
◌์Ni-63( Nickel-นิกเกิล)
Pm-147( Promethium-โพรมีเทียม)
Po-210( Polonium-โพโลเนีย
่ ม)
Ra-226( Radium-เรเดีย
่ ม)
Rh-Rhodium( Rh-Rhodium-โซเดีย
่ ม)
Sr-90( Strontium-สตรอนเทีย
่ ม)
ี่
Th-232( Thorium-ทอเรียม)
U(Uranium) ยูเรเนีย
่ ม
อืน
่ ๆ ระบุ.....................

หมายเลข/รหัส หมายความว่า หมายเลขที่เป็ น Serial No. ของอุปกรณ์ที่บรรจุสารกัมมันตรังสี หรื อ
รหัสอุปกรณ์ของหน่วยงานกําหนดไว้
4. ว/ด/ปี ทีผ
่ ลิต หมายความว่า วัน เดือน และปี ที่ผลิตอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ ตามที่ผผู ้ ลิตระบุเอาไว้ กรณี
ไม่ทราบ ก็ไม่ตอ้ งระบุ
5. สถานะ หมายความว่า ลักษณะของสารกัมมันตรังสี ที่ใช้ มีสถานะเป็ น ของแข็ง ของเหลว หรื อก๊าซ
6. ลักษณะ หมายความว่า ลักษณะของอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือหรื อภาชนะที่บรรจุสารกัมมันตรังสี เป็ น
แบบ ปิ ดผนึกมิดชิด หรื อ ไม่ปิดผนึก
7. แหล่ งทีม
่ า หมายความว่า แหล่งที่ผลิตอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่มีสารกัมมันตรังสี บรรจุ หรื อผลิตสาร
กัมมันตรังสี ที่ผลิต ในประเทศ หรื อ ต่างประเทศ
8. ปริ มาณสารรังสี (GBq) หมายความว่า ปริ มาณของรังสี ที่สารกัมมันตรังสี ปล่อยออกมาจากการ
สลายตัว ซึ่งมีปริ มาณรังสี แตกต่างกัน มีหน่วยเป็ น เบ็กเคอเรล(Becquerel : Bq) แต่เนื่องจากหน่วย
3.
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เบ็กเคอเรลเป็ นหน่วยเล็กมาก จึงทําให้เป็ นหน่วยใหญ่ข้ ึน เป็ น 109 Bq (GBq) สําหรับการรายงานข้อมูลให้
ทําเป็ น GBq
กรณี เป็ น U ยูเรเนียม ให้รายงานหน่วยเป็ น นํ้าหนักกิโลกรัม (Kg) ที่มีครอบครองอยูใ่ นรอบปี นั้น
ถ้าเป็ นหน่วยวัดระบบเก่า กูรี ( Ci ) สามารถแปลงหน่วยได้ดงั นี้
1 Ci
=
3.7 x 1010 Bq
1 Ci
=
37
GBq
1 mCi
=
0.037 GBq
1GBq

=

0.0270 Ci

กลุ่ม หมายความว่า กลุ่มที่แสดงระดับความเป็ นอันตรายของอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่มีสารกัมมันตรังสี
ซึ่งถูกกําหนดโดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พิจารณาได้จากใบอนุญาตครอบครองสารกัมมันตรังสี
10. จํานวนสารกัมมันตรั งสี หมายความว่า ในการบันทึกข้อมูลสารกัมมันตรังสี ที่มีอยูใ่ นอุปกรณ์หรื อ
เครื่ องมือที่เป็ นชนิดเดียวกัน มีปริ มาณรังสี เท่ากัน และมีวตั ถุประสงค์การใช้งานเหมือนกัน ให้ระบุ
ปริ มาณรังสี ต่อหนึ่งหน่วยของอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ และระบุจาํ นวนของสารกัมมันตรังสี ที่มีไว้ใน
ครอบครองนั้นไว้ในรายการเดียวกันได้ เป็ นการอํานวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล กรณี ที่มีสาร
กัมมันตรังสี จาํ นวนมาก เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน ถ้าอุปกรณ์น้ นั เป็ นสารกัมมันตรังสี ชนิดเดียวกันแต่
มีปริ มาณรังสี แตกต่างกัน ก็ตอ้ งบันทึกรายการแยกกัน ดังตัวอย่าง
9.

ลํา ชื่อสาร
หมายเลข วัน เดือน สถา ลักษ แหล่ง ปริ มา กลุ่ม
ดับ กัมมันตรังสี /รหัส
ปี ที่ผลิต นะ ณะ ที่มา ณรังสี
(GBq)

1

Am-241

2

Am-241

3

Am-241

4

Am-241

ของ
แข็ง
ของ
แข็ง
ของ
แข็ง
ของ
แข็ง

จํานวน ชื่อที่อยู่
บริ ษทั ที่
สาร
กัมมัน สั่งซื้ อ
ตรังสี

วัตถุประสง
ค์

1.67

3

10

level gauge

3.2

3

5

level gauge

3.2

3

5

Weigh basis

0.03

5

2

สายล่อฟ้ า

หมายความว่า บริ ษทั ที่เป็ นผูผ้ ลิตหรื อนําเข้ามา
12. แนบสํ าเนาใบต้ นกําเนิดรังสี หมายความว่า สําเนาใบต้นกําเนิ ดรังสี ได้แนบส่ งมาด้วยแล้ว
13. วัตถุประสงค์ หมายความว่า วัตถุประสงค์ของการใช้สารกัมมันตรังสี ซึ่ งมีให้เลือก 10 ลําดับ คือ
11. ชื่ อ/ทีอ
่ ยู่บริษทั ทีส่ ั่ งซื้อ
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ลําด ับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

้ ารก ัมม ันตร ังส ี
ว ัตถุประสงค์ของการใชส
ึ (Tracer technique)
ตรวจรอยรั่วซม
วัดระดับ (Level gauge)
วัดนํ้ าหนัก (Weigh basis)
วัดความหนา (Thickness gauge)
วัดการเคลือบ (Coating)
วัดความหนาแน่น (Density gauge)
ื่ ม (Radiography)
ตรวจสอบรอยเชอ
ื้ โรคในผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชอ
สายล่อฟ้ า
อุปกรณ์ตรวจจับควัน(Smoke detector)
อืน
่ ๆ

หมายความว่า ลักษณะโครงสร้างของอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่บรรจุสารกัมมันตรังสี
ว่ามีลกั ษณะอย่างไร การติดตั้งใช้งาน การทํางาน มาตรการความปลอดภัยของอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ

14. อุปกรณ์ ทใี่ ช้ บรรจุ
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ผูค้ วบคุมดูแลประจําโรงงานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการใช้สารกัมมันตรังสี ให้บนั ทึกไปตามช่องที่
กําหนด ให้ครบถ้วน

เอกสารแนบรายงานการใช้ สารกัมมันตรังสี ตามแบบ ร.ง.7
สําเนาใบกํากับต้นกําเนิดรังสี และชื่อที่อยูบ่ ริ ษทั ที่สงั่ ซื้อ
สําหรับข้อ 1 สําเนาใบอนุญาต พ.ป.ส. 4 พร้อมเงื่อนไขใบอนุญาตและเอกสารแนบท้ายใบอนุญาต
สําหรับข้อ 2 เอกสารหลักฐานใบรับรองประกาศนียบัตรที่ได้จากสถาบันที่ให้การฝึ กอบรม
สําหรับข้อ 5 สําเนาเอกสารแสดงรายละเอียดชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุสารกัมมันตรังสี และคู่มือการใช้
สําหรับข้อ 6 สําเนาเอกสารปรับเทียบมาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดรังสี
สําหรับข้อ 7 สําเนาเอกสารรายงานปริ มาณรังสี จากเครื่ องบันทึกปริ มาณรังสี ประจําตัวบุคคล
สําหรับข้อ 8 สําเนาผลการตรวจวัดปริ มาณรังสี ในบริ เวณการทํางาน
สําหรับข้อ 9 สําเนาแผนผังที่เก็บรักษาสารกัมมันตรังสี
สําหรับข้อ 10 แผนฉุกเฉิน
หากมีขอ้ สงสัยหรื อมีปัญหาในการลงทะเบียน หรื อลงข้อมูล สามารถติดต่อขอคําแนะนําได้ที่
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย โทร 02 202 4216-7
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คลิก

