
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต  

การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออก

ใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
 

เหตุผล 
 

โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๘ (๑๙) มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต  
การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  

พ.ศ. .... 
   

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๘ (๑๙) มาตรา ๙๕  และมาตรา ๙๗ 

แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

“คุณสมบัติ” หมายความว่า ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพเพียงพอในการดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสีของวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีในขั้น
มาตรฐานที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

 
หมวด ๑  

การแบ่งระดับและประเภทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
   

 
ข้อ ๒  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี มี ๓ ระดับ ๙ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 
(๒)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี 
(๓)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี 
(๔)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 
(๕)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี 
(๖)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี 
(๗)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 
(๘)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี 
(๙)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี 

 
ข้อ ๓  ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
(๑)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี เป็นผู้ที่สามารถรับผิดชอบ

ดูแลความปลอดภัยทางรังสีและความม่ันคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีประเภท ๔ ชนิดปิดผนึก 



- ๒ - 
 

 

(๒)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี เป็นผู้ที่สามารถ
รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยทางรังสี เครื่องก าเนิดรังสีประเภท ๓  

(๓)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี เป็น
ผู้ที่สามารถรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยทางรังสีและความมั่นคงปลอดภัย วัสดุกัมมันตรังสีประเภท ๔ ชนิดปิดผนึก
และเครื่องก าเนิดรังสีประเภท ๓  

(๔)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี เป็นผู้ที่สามารถ
รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยทางรังสีและความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีประเภท ๒ ประเภท ๓ และประเภท ๔  

(๕)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับกลาง ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี เป็นผู้ที่สามารถ
รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยทางรังสีเครื่องก าเนิดรังสี ประเภท ๒ และประเภท ๓ 

(๖)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี 
เป็นผู้ที่สามารถรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยทางรังสีและความม่ันคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีประเภท ๒ ประเภท ๓ 
ประเภท ๔ และเครื่องก าเนิดรังสี ประเภท ๒  ประเภท ๓ 

(๗)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี เป็นผู้ที่สามารถรับผิดชอบ
ดูแลความปลอดภัยทางรังสีและความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๓ และประเภท ๔  

(๘)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี เป็นผู้ที่สามารถรับผิดชอบ
ดูแลความปลอดภัยทางรังสีเครื่องก าเนิดรังสี ประเภท ๑ ประเภท ๒ และประเภท ๓ 

(๙)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี เป็นผู้
ที่สามารถรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยทางรังสีและความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีประเภท ๑ ประเภท ๒  
ประเภท ๓  ประเภท ๔ และเครื่องก าเนิดรังสีประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๓ 

 
หมวด ๒  

คุณวุฒิเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
   

 
ข้อ ๔  ผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี แต่ละระดับจะต้องมีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 
(๑)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น จะต้อง 

๑)  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือ 
๒)  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเท่า และมีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับรังสีอย่างน้อยหนึ่งปีหรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางรังสีของส านักงานหรือที่ส านักงานให้การรับรอง 

(๒)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง จะต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
หรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น 

(๓)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง จะต้อง 
๑)  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และผ่านการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

ทางรังสี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีของส านักงานหรือที่ส านักงานให้การรับรอง 
หรือมีประสบการณ์ท างานเก่ียวกับความปลอดภัยทางรังสีอย่างน้อยหนึ่งปี หรือ 
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๒)  เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง 
 

หมวด ๓  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 

   
 

ข้อ ๕  การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีมีได ้๓ กรณ ีดังต่อไปนี้ 
(๑) ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานที่

ส านักงานประกาศก าหนด 
(๒) ผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษาของผู้ขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบ

หลักสูตรตามทีส่ านักงานประกาศก าหนด 
(๓)  ผ่านการทดสอบคุณสมบัติตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 
การเทียบหลักสูตรการศึกษาตาม (๑) และ (๒) ให้เทียบได้ส าหรับเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง

รังสีระดับต้นหรือระดับกลางเท่านั้น  
 

ข้อ ๖  ผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ค าขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒)  ในกรณีผ่านการทดสอบคุณสมบัติตามข้อ ๕ (๓) ให้ยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบคุณสมบัต ิ 
(๓)  ค าขอช าระค่าธรรมเนียมพร้อมช าระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(๔)  เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการอนุญาต ซึ่งประกอบด้วย 

๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
๒)  ส าเนาวุฒิการศึกษา 
๓)  ส าเนาใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก าเนิดรังสีของหน่วยงานที่สังกัด

ปัจจุบัน (ถ้ามี) 
๔)  ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)  
๕)  ส าเนาผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับรังสีหรือความปลอดภัยทางรังสี (ถ้าม)ี 
๖)  หนังสือรับรองประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับรังสีหรือความปลอดภัยทางรังสี โดยให้ระบุวันที่

และช่วงระยะเวลามาให้ชัดเจน ทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (ถ้ามี) 
๗)  ส าเนาหลักฐานผ่านการศึกษาวิชาที่เก่ียวกับความปลอดภัยทางรังสี (ถ้ามี) 
๘)  ส าเนาใบรับรองหรือใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับอ่ืนที่ถือครอง (ถ้ามี)   
๙) หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต เช่น ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าเนาใบส าคัญ

ประจ าตัวคนต่างด้าว 
๑๐) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว 

ทั้งนี้  ผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามข้อ ๕ (๑)  ให้ยื่นส าเนาใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๕ (๒) ให้ยื่นส าเนาใบรับรองผล
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การศึกษา (transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองรับรอง  ส าเนาใบ
ปริญญาบัตรแทนหลักฐานการผ่านการทดสอบคุณสมบัติ 

 
ข้อ ๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาตแล้วเห็นว่า ค าขอรับใบอนุญาตและ

เอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่เสนอค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อ
เลขาธิการ 

ในกรณีที่เลขาธิการมีความเห็นว่าควรอนุญาต ให้เลขาธิการมีค าสั่งอนุญาตและแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่เลขาธิการมีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาต ให้เลขาธิการมีค าสั่งไม่อนุญาตและแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ โดยระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิและระยะเวลาการอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

แบบใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 

ข้อ ๘  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ต้องมีหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ อย่างเพียงพอกับ
ศักยภาพขั้นมาตรฐานในการรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยทางรังสีและความมั่นคงปลอดภัย ในแต่ละประเภท แต่ละ
ระดับ แล้วแต่กรณี ตามทีส่ านักงานประกาศก าหนด 

(๑)  การบริหารจัดการ และควบคุมคุณภาพเก่ียวกับความปลอดภัยทางรังสี 
(๒)  การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(๓)  การป้องกันอันตรายจากรังสี 
(๔)  การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
(๕)  การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 
(๖)  การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสีหรือเหตุผิดปกติ 
(๗)  การจัดการกากกัมมันตรังสีและการเลิกด าเนินการ 
 
ข้อ ๙  ในกรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น

ค าขอต่อเจ้าหน้าที ่
แบบค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
หมวด ๔ 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต 
   

 
ข้อ ๑๐  ผู้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค า

ขอต่ออายุภายในสามสิบวันก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 



- ๕ - 
 

 

ข้อ ๑๑  การขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการผ่าน
อบรมทบทวนสมรรถนะและการทดสอบคุณสมบัติโดยส านักงาน หรือหน่วยงานที่ส านักงานประกาศรับรองประกอบ
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตด้วย 

 
ข้อ ๑๒  ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตฉบับใหม่แทนฉบับเดิม  กรณีที่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต

ด าเนินการตามข้อ ๑๑ ถูกต้องครบถ้วน 
 
ข้อ ๑๓  ให้น าความในข้อ ๗  มาบังคับใช้กับการพิจารณาอนุญาตตามหมวดนี้โดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
เงื่อนไขผู้รับใบอนุญาต  

   
 

  ข้อ ๑๔  ให้ผู้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีสามารถรับผิดชอบดูแลความปลอดภัย
ทางรังสีตามข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ข้อ ๑๕  ผู้ที่ได้ใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามประกาศคณะกรรมการพลังงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔  พ.ศ. ๒๕๔๙  ถือว่าเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ได้จนกว่าจะสิ้นอายุ 

 
ข้อ ๑๖  นอกจากกรณีตามข้อ ๑๕ บุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสีตาม

ใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีหรือ
เครื่องก าเนิดรังสีมีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ด าเนินการยื่นค ารับใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

ทั้งนี้ เมื่อใบอนุญาตที่ได้รับตามวรรคหนึ่งได้สิ้นอายุลง ให้บุคคลดังกล่าวมาด าเนินการขอรับ
ใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๕ ของกฎกระทรวงฉบับนี้ 

  
ให้ไว้ ณ วันที่                                    พ.ศ. .... 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



 

 



 

 

 

 
 

แบบค าขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

เลขท่ีรับ 

 
(ส าหรับ จนท.) 

วันท่ีรับ 
___/___/___ 

๑) ผู้ขอรับใบอนุญาต   นาย  นาง  นางสาว  อ่ืนๆ............................................. 
ช่ือ-นามสกลุ (ไทย)...................................................................... ช่ือ-นามสกุล (อังกฤษ).................................................................... 
เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน:  
เกิดวันที.่...............เดือน.....................พ.ศ. ................. อายุ .............ปี 
เชื้อชาติ......................สัญชาติ............................ศาสนา...................... 

๒) ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (เลือกได้เพียง หนึ่งระดับ และหนึ่งประเภทเท่านั้น) 
ระดับ  ต้น  กลาง  สูง  
ประเภท    วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี  วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังส ี

๓) ที่อยู่ปัจจุบัน/หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้       
ชื่ออาคาร/สถานที่………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่........................ ซอย .................................. ถนน ............................... ……………… 
ต าบล/แขวง ...........................................................อ าเภอ/เขต................................. จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์............................................. E-mail …………......……………………………… 

๔) ที่อยู่หน่วยงาน/หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
ต าแหน่ง.............................................................................................................................................................................................. 
ช่ือหน่วยงาน/สถานท่ีท างาน………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
บ้านเลขท่ี....................หมู่ที.่.................... ซอย ..................................ถนน ............................... ต าบล/แขวง...................................... 
อ าเภอ/เขต ................................... จังหวัด ........................................รหัสไปรษณีย ์............................ โทรศัพท.์........................  
E-mail …………………..………………………………………… 

๕) ข้อมูลการศึกษา 
ปวช. ปวส. ปริญญาตร ี สูงกว่า ปริญญาตรี (ระบุ).................................................................................................................... 
วิทยาศาสตร ์สาขา....................................................................  วิศวกรรมศาสตร ์สาขา..................................................................... 
อื่นๆ (ระบุ) สาขา..................................................................................................................................................................................... 

๖) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก าเนิดรังสี 
ประเภทการใช้ประโยชน์     การแพทย์    อุตสาหกรรม  ศึกษาวิจัย  รักษาความปลอดภยั  อื่น (ระบุ).................................. 
ประเภทวัสดุกมัมันตรังสี     ประเภทที่ ๑    ประเภทที่ ๒   ประเภทท่ี ๓   ประเภทที่ ๔   ประเภทที่ ๕ 
ประเภทเครื่องก าเนดิรังสี    ประเภทที่ ๑    ประเภทที่ ๒   ประเภทท่ี ๓   
ใบอนุญาตครอบครองฯ วัสดุกมัมนัตรังส ีหรือเครื่องก าเนดิรังสี เลขที่ ...........................................รหัสหน่วยงาน.............................. 



 

 

๗) ประสบการณ/์การอบรม 
ใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี ระดับรองที่ถือครอง เลขท่ี ………………………..………. หมดอายุเมื่อ...................................... 
ผ่านการอบรมหลักสตูรที่เกี่ยวกับรังสีหรือความปลอดภัยทางรังสี ออกโดย....................................เมื่อวันท่ี............................................. 
ผ่านการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสไีม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต    
ประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังส ีระยะเวลา............ปี..............เดือน 
 หนังสือรับรองการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับ………………………….…ระยะเวลา…………..………............. 

    ออกโดย……………………............................................................................เมื่อวันที.่....................................................... 
                               ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครนีเ้ป็นจริงทุกประการ 

                                                                                                (ลงช่ือ)............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                                                          (.............................................................) โปรดเขยีนตัวบรรจง 

                                                              วันที.่............../................../..................... 

๙) ตรวจสอบหลักฐานแล้วครบถ้วนถูกต้อง                                                            (ส่วนเจ้าหน้าที่)       
ผ่านการพิจารณา    ใบค าขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี   

 ระดับ  [   ] ต้น  [   ] กลาง  [   ] สูง  
                             ประเภท   [   ] วัสดุกัมมันตรังสี  [   ] เครือ่งก าเนิดรังสี  [   ] วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรังส ี

ไม่ผา่นการพิจารณา เนื่องจาก
................................................................................................................................................................................................. 

                                                                                        (ลงช่ือ)............................................................ผู้ตรวจ  
                                                                                             (............................................................) โปรดเขียนตัวบรรจง 
                                                                                             วันท่ี.............../................../..................... 
 
 

๘) โปรดตรวจสอบเอกสารโดยท าเครื่องหมาย  ก่อนการจัดส่ง (เอกสารที่เป็นส าเนาต้องเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
๑. ใบค าขอรับใบอนุญาต (กรอบครบถ้วนถูกต้อง) 
๒. ส าเนาหลักฐานผา่นการทดสอบคณุสมบัติโดยส านักงานฯ หรือท่ีส านักงานให้การรับรอง (ถ้ามี)  
๓. ค าขอช าระค่าธรรมเนยีมพร้อมช าระค่าธรรมเนยีม (ถ้ามี)  
๔. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
๕. ส าเนาวุฒิการศึกษา 
๖. ส าเนาใบอนุญาตเกี่ยวกับวสัดุกัมมนัตรังสีหรือเครื่องก าเนดิรังสีของหน่วยงานท่ีสังกัดปัจจุบัน (ถ้ามี) 
๗. ส าเนาการเปลี่ยน ช่ือ-นามสกุล (ถา้มี) 
๘. ส าเนาผ่านการอบรมหลักสตูรที่เกีย่วกับรังสีหรือความปลอดภัยทางรังสี (ถ้ามี) 
๙. หนังสือรับรองประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับรังส ีหรือความปลอดภัยทางรังสีโดยใหร้ะบุวันที่และช่วงระยะเวลามาให้ชัดเจน 

ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ถ้ามี) 
๑๐. ส าเนาผ่านการศึกษาวิชาที่เกีย่วกับความปลอดภัยทางรังส ี(ถ้ามี)    
๑๑. ส าเนาใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีระดับอ่ืนท่ีถือครอง (ถ้ามี) 
๑๒. ใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพ 
๑๓. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว 
๑๔. อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ ส าเนาทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 



 

 

 
 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

เลขท่ีรับ 

 
(ส าหรับ จนท.) 

วันท่ีรับ 
___/___/___ 

๑. ผู้ขอยื่นต่ออายุใบอนุญาต   นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ............................................. 
ช่ือ-นามสกลุ (ไทย)............................................................... ช่ือ-นามสกุล (อังกฤษ)........................................................... 
เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน:  
เกิดวันที.่...............เดือน.....................พ.ศ. ................. อายุ .............ปี 
เชื้อชาติ......................สัญชาติ............................ศาสนา...................... 

๒. ขอยื่นต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ระดับ  ต้น  กลาง  สูง  
ประเภท    วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี  วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังส ี

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสเีดิม เลขท่ี ………………………..…………………. หมดอายเุมื่อ......................... 

๓. ที่อยู่ปัจจุบัน/หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้       
ช่ืออาคาร/สถานท่ี……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่........................ ซอย .........................................................ถนน ............................................................. 
ต าบล/แขวง ...........................................................อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย ์............................ โทรศัพท์............................................. E-mail …………………..………………………… 

๔. ที่อยู่หน่วยงาน/หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได ้ 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................................................. 
ช่ือหน่วยงาน/สถานท่ีท างาน ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
บ้านเลขท่ี....................หมู่ที.่.................... ซอย ..................................ถนน ............................... ต าบล/แขวง............................. 
อ าเภอ/เขต ................................... จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย ์............................ โทรศัพท.์............ ………… 
E-mail …………………..………………………………………… 

๕. ประสบการณ/์การอบรม 
ผ่านการอบรมทบทวนสมรรถนะและการทดสอบคุณสมบตัิที่เกีย่วกับรังสีหรือความปลอดภัยทางรังสี  

ออกโดย....................................................................เมื่อวันท่ี...................................................... 
                               ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครนีเ้ป็นจริงทุกประการ 

                                                                                        (ลงช่ือ)............................................................ผู้ขอยื่นต่ออายุใบอนุญาต 
                                                                                    (......................................................)โปรดเขียนตัวบรรจง 

                                                              วันที.่............../................../..................... 
 

๖. โปรดตรวจสอบเอกสารโดยท าเครื่องหมาย  ก่อนการจัดส่ง (เอกสารที่เป็นส าเนาต้องเซน็รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
              ส าเนาใบอนุญาตเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีฉบบัท่ีถือครอง  
              เอกสารหลักฐานการผ่านอบรมทบทวนสมรรถนะและการทดสอบคณุสมบัตโิดยส านักงาน หรือหน่วยงานท่ีส านักงานให้การรับรอง           
หมายเหตุ ส าเนาทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
 



 

 

๗. ตรวจสอบหลักฐานแล้วครบถ้วนถูกต้อง                                                                          (ส่วนเจ้าหน้าที่) 
ผ่านการพิจารณา    ใบขอยื่นต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี   

 ระดับ  [   ] ต้น  [   ] กลาง  [   ] สูง  
                             ประเภท   [   ] วัสดุกัมมันตรังสี  [   ] เครือ่งก าเนิดรังสี  [   ] วัสดุกัมมันตรงัสีและเครื่องก าเนิดรังส ี

ไม่ผา่นการพิจารณา เพราะ
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

                                                                                        (ลงช่ือ).........................................................ผู้ตรวจ  
                                                                                             (..........................................................) โปรดเขยีนตัวบรรจง 
                                                                                            วันท่ี.............../................../..................... 
 



 

 

 
เลขรับค าขอที.่................................................. (เฉพาะเจ้าหน้าที่)             วันที่........................................................... 
 
เลขที่ใบอนุญาตที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
............................................................................................................................. ................................................ 

๑. ผู้ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต 
บุคคลธรรมดา 
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
................................................................................................................................. .................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน  
ที่อยู่..................................................................................................................................................................... ....... 
รหัสไปรษณีย.์......................................หมายเลขโทรศัพท.์.........................หมายเลขโทรสาร.................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)............................................................................................................................. .. 

 
๒. สาเหตุที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต 

  เปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาต 
  รายละเอียดในใบอนุญาตไม่ตรงกับข้อมูลจริง 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………

   
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา 

 ๓.๑ เอกสารหลักฐานประกอบรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต 
 ๓.๒ ใบอนุญาตฉบับจริง 

 
ลายมือชื่อผู้ขอ ………………………………………………… 

         (………………………………………………) 
 
 

 
 

แบบค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต 
เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี 

 

 

เลขท่ีรับ 

 
(ส าหรับ จนท.) 

วันท่ีรับ 
___/___/___ 



 

 

 
เรื่อง  แบบใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

 
ด้านหน้า 

 
 

 
 
 

ด้านหลัง 
 

 
 
 

๘.๕ ซ.ม. 

๕.๔ ซม. 
 


