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คาํแนะนําการรายงานข้อมูลสารกมัมนัตรังสี 
 

  การรายงานขอ้มูลสารกมัมนัตรังสีท่ีโรงงานมีการครอบครองสารกมัมนัตรังสีในรอบปี  ท่ีตอ้ง
รายงานตามแบบ รง. 7   ยกเวน้เคร่ืองฉายรังสีเอก็ซเรยไ์ม่ตอ้งรายงาน   โดยโรงงานตอ้งเตรียมเอกสาร
ประกอบการรายงานและจดัทาํเป็น เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์  สาํหรับแนบส่งมาในตอนทา้ยของการรายงาน ดงัน้ี 

 
เอกสารแนบรายงานการใช้สารกมัมันตรังสี ตามแบบ ร.ง.7   
สาํหรับประกอบการบนัทึก    สาํเนาใบกาํกบัตน้กาํเนิดรังสีและช่ือท่ีอยูบ่ริษทัท่ีสัง่ซ้ือ 
สาํหรับขอ้ 1  สาํเนาใบอนุญาต พ.ป.ส. 4   พร้อมเง่ือนไขใบอนุญาตและเอกสารแนบทา้ยใบอนุญาต 
สาํหรับขอ้ 2  เอกสารหลกัฐานใบรับรองประกาศนียบติัท่ีไดจ้ากสถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรม 
สาํหรับขอ้ 5   สาํเนาเอกสารแสดงรายละเอียดช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชบ้รรจุสารกมัมนัตรังสีและคู่มือการใช ้
สาํหรับขอ้ 6   สาํเนาเอกสารปรับเทียบมาตรฐานอุปกรณ์ท่ีใชต้รวจวดัรังสี 
สาํหรับขอ้ 7   สาํเนาเอกสารรายงานปริมาณรังสีจากเคร่ืองบนัทึกปริมาณรังสีประจาํตวับุคคล 
สาํหรับขอ้ 8   สาํเนาผลการตรวจวดัปริมาณรังสีในบริเวณการทาํงาน 
สาํหรับขอ้ 9   สาํเนาแผนผงัท่ีเกบ็รักษาสารกมัมนัตรังสี 
สาํหรับขอ้ 10   แผนฉุกเฉิน 

 

การรายงานขอ้มูลสารกมัมนัตรังสี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประจาํทุกปี  กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้
อาํนวยความสะดวกใหร้ายงานขอ้มูลผา่นระบบ internet   ไดท่ี้   

1. web site กรมโรงงานอุตสาหกรรม          หน่วยงานภายใน          สาํนกัเทคโนโลยคีวามปลอดภยั  
2. http://reg.diw.go.th/DiwRad/Util/login.asp    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 
 
 

หน่วยงาน
ภายใน
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1. กรณทีีย่งัไม่เคยลงทะเบียน  หรือไดรั้บ ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น ให ้คลิก ท่ี ลงทะเบียนใหม่ 
ผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูลสารกมัมนัตรังสี   

2. ใส่ช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน  ท่ีไดรั้บแจง้จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม   ช่ือผู้ใช้  ใหพ้ิมพ์
ติดกนัโดยไม่เวน้ช่องวา่ง  เช่น  3-42(1)-9/52รย 

 
 

สาํนกัเทคโนโลยคีวามปลอดภยั 
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3.  รายงานประจําปี   หมายความวา่  ปีท่ีครอบครองสารกมัมนัตรังสี  ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ธ.ค.  ให้

พิจารณาวา่เป็นปีท่ีตอ้งการรายงาน ก่อนท่ีจะบนัทึกขอ้มูล  เช่น ประจาํปี 2554  หมายความวา่ มีการครอบครอง
สารกมัมนัตรังสี  ในระหวา่งปีหรือตลอดปี  ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2554  ถึง  ธ.ค. 2554  

 

 
 
 

เม่ือตรวจสอบแลว้  ใหค้ลิกท่ี   บันทกึข้อมูล  หรือ   เอาข้อมูลของปีทีแ่ล้วมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน 

หน้าบันทกึข้อมูล  สามารถแก้ไขข้อมูลของปีทีผ่่านมาได้จนถึง 30 เมษายนของแต่ละปี 

รอบปีท่ี 
รายงาน 
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การบันทกึข้อมูล 
1. ลาํดับที ่  เรียงใหอ้ตัโนมติั 

2. ช่ือสารกมัมันตรังสี  หมายความวา่  สารกมัมนัตรังสีท่ีโรงงานไดรั้บอนุญาตครอบครอง  ซ่ึงจะมีให้
เลือก  19   ชนิด คือ  

ลําดบั สารกมัมนัตรงัส ี

1 Am-241( Americium-อะเมรเิซีย่ม)  

2 
Am-241/◌Bฺe( Americium/Beryllium-อเม
รเิซีย่ม/เบรลิเลีย่ม)  

3 C-14( Carbon-คารบ์อน)  
4 Cd-109( Cadmium-แคดเมีย่ม)  
5 Cf-252( Californium-แคลฟิอรเ์นยีม)  
6 Cm-244( Curium-คเูริย่ม)  
7 Co-60( Cobalt-โคบอลด)์  
8 Cs-137( Caesium-ซเีซยีม)  
9 Fe-55( Iron-ไอออน)  

10 Ir-192( Iridium-อริเิดยีม)  
11 Kr-85( Krypton-ครปิทอน)  
12 ◌N์i-63( Nickel-นกิเกลิ)  
13 Pm-147( Promethium-โพรมเีทยีม)  
14 Po-210( Polonium-โพโลเนีย่ม)  
15 Ra-226( Radium-เรเดีย่ม)  
16 Rh-Rhodium( Rh-Rhodium-โซเดีย่ม)  
17 Sr-90( Strontium-สตรอนเทีย่ม)  
18 Th-232( Thorium-ทอเรีีย่ม)  
19 U(Uranium) ยเูรเนีย่ม 
20 อืน่ๆ ระบ.ุ.................... 

 

3. หมายเลข/รหัส   หมายความวา่   หมายเลขท่ีเป็น Serial No. ของอุปกรณ์ท่ีบรรจุสารกมัมนัตรังสี  หรือ
รหสัอุปกรณ์ของหน่วยงานกาํหนดไว ้

4. ว/ด/ปี ทีผ่ลติ  หมายความวา่  วนั เดือน และปี  ท่ีผลิตอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ ตามท่ีผูผ้ลิตระบุเอาไว ้กรณี
ไม่ทราบ กไ็ม่ตอ้งระบุ 

5. สถานะ  หมายความวา่   ลกัษณะของสารกมัมนัตรังสีท่ีใช ้มีสถานะเป็น ของแขง็  ของเหลว  หรือก๊าซ 

6. ลกัษณะ  หมายความวา่  ลกัษณะของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือหรือภาชนะท่ีบรรจุสารกมัมนัตรังสีเป็น
แบบ  ปิดผนึกมิดชิด   หรือ ไม่ปิดผนึก 

7.   แหล่งทีม่า  หมายความวา่  แหล่งท่ีผลิตอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีมีสารกมัมนัตรังสีบรรจุ  หรือผลิตสาร
กมัมนัตรังสี  ท่ีผลิต   ในประเทศ  หรือ  ต่างประเทศ   

8. ปริมาณสารรังสี(GBq)  หมายความวา่  ปริมาณของรังสีท่ีสารกมัมนัตรังสีปล่อยออกมาจากการ
สลายตวั  ซ่ึงมีปริมาณรังสีแตกต่างกนั มีหน่วยเป็น เบก็เคอเรล(Becquerel : Bq)  แต่เน่ืองจากหน่วย     
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เบก็เคอเรลเป็นหน่วยเลก็มาก จึงทาํใหเ้ป็นหน่วยใหญ่ข้ึน เป็น 109 Bq (GBq)  สาํหรับการรายงานขอ้มูลให้
ทาํเป็น GBq 

กรณีเป็น  U ยเูรเนียม  ใหร้ายงานหน่วยเป็น นํ้าหนกักิโลกรัม (Kg)  ท่ีมีครอบครองอยูใ่นรอบปีนั้น 

 ถา้เป็นหน่วยวดัระบบเก่า กรีู ( Ci )  สามารถแปลงหน่วยไดด้งัน้ี 

  1 Ci  = 3.7 x 1010 Bq 

  1 Ci  = 37    GBq 

  1 mCi  = 0.037   GBq 

  1GBq  = 0.0270  Ci 
 

9. กลุ่ม  หมายความวา่  กลุ่มท่ีแสดงระดบัความเป็นอนัตรายของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีมีสารกมัมนัตรังสี
ซ่ึงถูกกาํหนดโดยสาํนกังานปรมาณูเพื่อสนัติ พิจารณาไดจ้ากใบอนุญาตครอบครองสารกมัมนัตรังสี  

10. จํานวนสารกมัมันตรังสี  หมายความวา่  ในการบนัทึกขอ้มูลสารกมัมนัตรังสีท่ีมีอยูใ่นอุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือท่ีเป็นชนิดเดียวกนั มีปริมาณรังสีเท่ากนั และมีวตัถุประสงคก์ารใชง้านเหมือนกนั  ใหร้ะบุ
ปริมาณรังสีต่อหน่ึงหน่วยของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ และระบุจาํนวนของสารกมัมนัตรังสีท่ีมีไวใ้น
ครอบครองนั้นไวใ้นรายการเดียวกนัได ้เป็นการอาํนวยความสะดวกในการบนัทึกขอ้มูล  กรณีท่ีมีสาร
กมัมนัตรังสีจาํนวนมาก เช่น อุปกรณ์ตรวจจบัควนั  ถา้อุปกรณ์นั้นเป็นสารกมัมนัตรังสีชนิดเดียวกนัแต่
มีปริมาณรังสีแตกต่างกนั กต็อ้งบนัทึกรายการแยกกนั ดงัตวัอยา่ง  

 
ลาํ
ดบั 

ช่ือสาร
กมัมนัตรังสี 

หมายเลข
/รหสั 

วนั เดือน 
ปี ท่ีผลิต 

สถา
นะ 

ลกัษ
ณะ 

แหล่ง
ท่ีมา 

ปริมา
ณรังสี 
(GBq) 

กลุ่ม จาํนวน
สาร
กมัมนั
ตรังสี 

ช่ือท่ีอยู่
บริษทัท่ี
สั่งซ้ือ 

วตัถุประสง
ค ์

1 Am-241   ของ
แขง็ 

  1.67 3 10  level  gauge 

2 Am-241   ของ
แขง็ 

  3.2 3 5  level  gauge 

3 Am-241   ของ
แขง็ 

  3.2 3 5  Weigh basis 

4 Am-241   ของ
แขง็ 

  0.03 5 2  สายล่อฟ้า 

 
 
 

11. ช่ือ/ทีอ่ยู่บริษัททีส่ั่งซ้ือ   หมายความวา่  บริษทัท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือนาํเขา้มา 
12. แนบสําเนาใบต้นกาํเนิดรังสี  หมายความวา่  สาํเนาใบตน้กาํเนิดรังสีไดแ้นบส่งมาดว้ยแลว้ 

13. วตัถุประสงค์  หมายความวา่  วตัถุประสงคข์องการใชส้ารกมัมนัตรังสี ซ่ึงมีใหเ้ลือก 10 ลาํดบั คือ 
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ลําดบั วตัถปุระสงคข์องการใชส้ารกมัมนัตรงัส ี

1 ตรวจรอยร่ัวซมึ (Tracer technique) 

2 วัดระดับ (Level gauge) 

3 วัดน้ําหนัก (Weigh basis) 

4 วัดความหนา (Thickness gauge) 

5 วัดการเคลอืบ (Coating) 

6 วัดความหนาแน่น (Density gauge) 

7 ตรวจสอบรอยเชือ่ม (Radiography) 
8 ฆา่เชือ้โรคในผลติภัณฑ ์
9 สายลอ่ฟ้า 

10 อปุกรณ์ตรวจจับควัน(Smoke detector) 
11 อืน่ ๆ 

 
 
 

14. อุปกรณ์ทีใ่ช้บรรจุ  หมายความวา่  ลกัษณะโครงสร้างของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีบรรจุสารกมัมนัตรังสี
วา่มีลกัษณะอยา่งไร  การติดตั้งใชง้าน  การทาํงาน  มาตรการความปลอดภยัของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ 

 

 
 

    8 9      10  11          12     13   14 
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ผูค้วบคุมดูแลประจาํโรงงานเพ่ือดาํเนินการเก่ียวกบัการใชส้ารกมัมนัตรังสี  ใหบ้นัทึกไปตามช่องท่ี
กาํหนด ใหค้รบถว้น 

 

  
 
เอกสารแนบรายงานการใช้สารกมัมันตรังสี ตามแบบ ร.ง.7  
สาํเนาใบกาํกบัตน้กาํเนิดรังสีและช่ือท่ีอยูบ่ริษทัท่ีสัง่ซ้ือ 
สาํหรับขอ้ 1 สาํเนาใบอนุญาต พ.ป.ส. 4   พร้อมเง่ือนไขใบอนุญาตและเอกสารแนบทา้ยใบอนุญาต 
สาํหรับขอ้ 2   เอกสารหลกัฐานใบรับรองประกาศนียบตัรท่ีไดจ้ากสถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรม 
สาํหรับขอ้ 5 สาํเนาเอกสารแสดงรายละเอียดช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชบ้รรจุสารกมัมนัตรังสีและคู่มือการใช ้
สาํหรับขอ้ 6 สาํเนาเอกสารปรับเทียบมาตรฐานอุปกรณ์ท่ีใชต้รวจวดัรังสี 
สาํหรับขอ้ 7 สาํเนาเอกสารรายงานปริมาณรังสีจากเคร่ืองบนัทึกปริมาณรังสีประจาํตวับุคคล 
สาํหรับขอ้ 8    สาํเนาผลการตรวจวดัปริมาณรังสีในบริเวณการทาํงาน 
สาํหรับขอ้ 9 สาํเนาแผนผงัท่ีเกบ็รักษาสารกมัมนัตรังสี 
สาํหรับขอ้ 10   แผนฉุกเฉิน 

 

  หากมีขอ้สงสยัหรือมีปัญหาในการลงทะเบียน หรือลงขอ้มูล สามารถติดต่อขอคาํแนะนาํไดท่ี้ 
สาํนกัเทคโนโลยคีวามปลอดภยั โทร 02 202 4216-7   
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คลิก 


