
 

 

แผนภูมิการทำงาน (Flow Chart)   เรื่อง การให้บริการวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าส่งออก ศท. 

 

 

 

 

ผู้ดำเนินการ แผนภูมิการทำงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ธุรการ /       
ผู้ได้รับมอบหมาย 

 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการ /        
ผู้ได้รับมอบหมาย 

 
 

     
        
        ผู้รับบริการ 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการ /        
ผู้ได้รับมอบหมาย 

เจ้าหน้าที่ขับรถส่ง
ตัวอย่าง 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

แบบคำขอรับบรกิารฯ (FM-NSC-01, FM-
NSC-99, FM-NSC-96) รายละเอยีดแนบ
ท้ายคำขอ  
แบบคำขอรับบรกิารฯ (FM-NSC-01, FM-
NSC-99, FM-NSC-96) รายละเอยีดแนบ
ท้ายคำขอ,  
การทดสอบปริมาณกัมมันตภาพ รังสี Cs-
134 และ Cs-137 ในอาหาร, การทดสอบ
ปริมาณกัมมันตภาพ รังสีบีตารวม, การ
ทดสอบปริมาณกัมมันตภาพรังสี (WI-NSC-
01, WI-NSC-02, WI-NSC-32) 
วิธีปฏิบัติงาน เร่ือง การรับความต้องการ
ของลูกค้า (PM-BDD-04) 
สมุดลงทะเบียนรับตัวอยา่ง  
(FM-NSC-02) 
ประกาศ สทน. เร่ืองการกำหนดอัตรา
ค่าบริการ  

ใบนัดรับหนังสือแจ้งผลการวัดรังสี (FM-
NSC-03) แบบคำขอรับบริการฯ (FM-NSC-
01, FM-NSC-99, FM-NSC-96) 
รายละเอียดแนบท้ายคำขอ, เอกสารนำส่ง
ตัวอยา่ง (FM-NSC-04) 

 

 

 

รับแบบคำขอรับบริการและตัวอย่าง 

 ไม่ผ่าน 

ทบทวนคำขอและตรวจสภาพ/
รายละเอียดของตัวอย่าง 

แยกประเภทของตัวอย่าง/ตั้งรหัส 

ผ่าน 

จ่ายค่าบริการกับเจ้าหน้าที่การเงิน 

ออกใบนัดรับหนังสือแจ้งผลการวัดรังสี 

ขนส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัตกิารเตรียมตัวอยา่ง 

A 



 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ/
นักวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ 
 
 

 
หัวหน ้าฝ ่ายหร ือผ ู ้ ได ้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ 
(ผสทน. /รอง ผสทน.)  
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ  /        
ผู้ได้รับมอบหมาย 
 

                                            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารกำกับตัวอย่างงาน
วิเคราะห์รังสีแกมมา/บีตารวม 
(FM-NSC-10, FM-NSC-11), 
ใบรับรองการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสี, จดหมายแนบ 
 
แบบฟอร์มการคำนวณแกมมา/บีตารวม 
(FM-NSC-06, FM-NSC-07), แบบรายงาน
ผลวิเคราะห์ (FM-NSC-09, FM-NSC-100, 
FM-NSC-97, FM-NSC-98) เอกสารกำกับ
ตัวอยา่งงานวิเคราะห์รังสีแกมมา/บีตารวม 
(FM-NSC-10, FM-NSC-11), ใบรับรองการ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี, จดหมายแนบ 

 
แบบรายงานผลวิเคราะห์ (FM-NSC-
09, FM-NSC-100, FM-NSC-97, 
FM-NSC-98) ใบรับรองการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสี, จดหมายแนบ 

 
แบบรายงานผลวิเคราะห์ (FM-NSC-09, 
FM-NSC-100, FM-NSC-97, FM-NSC-98) 
ใบรับรองการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี, 
จดหมายแนบ   

จัดทำเอกสารกำกับตัวอยา่ง/ใบรับรอง

การตรวจวัด/จดหมายแนบ 

 ตรวจทานใบรายงานผล/ใบรับรอง          

การตรวจวดั/จดหมายแนบ 

อนุมัติใบรายงานผล/ใบรับรองการตรวจวดั 

และจดหมายแนบ 

 

จัดเก็บสำเนาใบรายงานผล/ใบรบัรองการตรวจวดั/ 

จดหมายแนบและสง่ใบรายงานผล/ใบรับรอง  การ

ตรวจวัด/จดหมายแนบให้ผู้รับบริการ 

  ถูกต้อง 

 ไม่ถูกต้อง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

นักวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ 
 
 
นักวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ 
 
 

 
นักวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์/ 
พนักงานห้องทดลอง/
เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ทะเบียนตัวอย่างสินค้าส่งออก (FM-NSC-
05) 
 

การทดสอบปริมาณกัมมันตภาพ รังสี Cs-
134 และ Cs-137 ในอาหาร, การทดสอบ
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีบีตารวม, การ
ทดสอบปริมาณกัมมันตภาพรังสี (WI-NSC-
01, WI-NSC-02, WI-NSC-32) 
การทดสอบปริมาณกัมมันตภาพ รังสี Cs-
134 และ Cs-137 ในอาหาร, การทดสอบ
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีบีตารวม, การ
ทดสอบปริมาณกัมมันตภาพรังสี (WI-NSC-
01, WI-NSC-02, WI-NSC-32) 

 
 

แบบฟอร์มการคำนวณแกมมา/บีตารวม 
(FM-NSC-06, FM-NSC-07) 
 
ทะเบียนใบรับรองการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสี (FM-NSC-08), แบบ
รายงานผลวิเคราะห ์(FM-NSC-09, FM-

NSC-100, FM-NSC-97, FM-NSC-
98) 
 

เตรียมตัวอย่างเบื้องต้น 

ดำเนินการวิเคราะห์ 

ออกเลขที่อ้างอิง/จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์/ 
จัดเก็บรักษาตัวอย่าง  

B

A 

A 

   ไม่ผ่าน 

ลงทะเบียนตัวอย่างและตดิฉลากชี้บ่งตัวอย่าง 

   ผ่าน 

 ประเมินและบันทึกผล

การวิเคราะห์ 



 

เจ้าหน้าที่ธุรการ/
นักวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ 
 
 

 
หัวหน ้าฝ ่ายหร ือผ ู ้ ได ้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ 
(ผสทน. /รอง ผสทน. ) 
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ  /        
ผู้ได้รับมอบหมาย 
 

                                            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารกำกับตัวอย่างงาน
วิเคราะห์รังสีแกมมา/บีตารวม 
(FM-NSC-10, FM-NSC-11), 
ใบรับรองการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสี, จดหมาย
แนบ 
 
แบบฟอร์มการคำนวณแกมมา/บีตารวม 
(FM-NSC-06, FM-NSC-07), แบบ
รายงานผลวิเคราะห ์(FM-NSC-09, FM-
NSC-100, FM-NSC-97, FM-NSC-98) 
เอกสารกำกับตัวอย่างงานวิเคราะห์รังสี
แกมมา/บีตารวม (FM-NSC-10, FM-
NSC-11), ใบรับรองการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสี, จดหมายแนบ 

 
แบบรายงานผลวิเคราะห์ (FM-
NSC-09, FM-NSC-100, FM-
NSC-97, FM-NSC-98) 
ใบรับรองการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสี, จดหมายแนบ 

 
แบบรายงานผลวิเคราะห์ (FM-NSC-
09, FM-NSC-100, FM-NSC-97, FM-
NSC-98) ใบรับรองการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสี, จดหมายแนบ   

จัดทำเอกสารกำกับตัวอยา่ง/ใบรับรอง

การตรวจวัด/จดหมายแนบ 

 ตรวจทานใบรายงานผล/ใบรับรอง          

การตรวจวดั/จดหมายแนบ 

อนุมัติใบรายงานผล/ใบรับรองการตรวจวดั 

และจดหมายแนบ 

 

จัดเก็บสำเนาใบรายงานผล/ใบรบัรองการตรวจวดั/ 

จดหมายแนบและสง่ใบรายงานผล/ใบรับรอง  การ

ตรวจวัด/จดหมายแนบให้ผู้รับบริการ 

  ถูกต้อง 

 ไม่ถูกต้อง 


