แนวการเตรียมตัวในการสอบภาคทฤษฎีเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
แนวการเตรียมตัว
ในการสอบภาคทฤษฎีเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ด้วยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป
และได้บัญญัติไว้ในมาตรา 152 ว่า “บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรื อ แย้ งกับ พระราชบั ญญัติ นี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือ ระเบียบ ตาม
พระราชบัญญัตินี้…”
เนื้อหาในวิชากฎหมาย จะประกอบด้วย
 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ควรจะรู้
 กฏกระทรวงตามพระราชบัญญัตพิ ลังงานนิวเคลียร์เพือ่ สันติ พ.ศ. 2559 ทีผ่ ลบังคับใช้แล้ว
 กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.
๒๕๐๔ ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
เนื้อหาในวิชาทางด้านเทคนิค จะประกอบด้วย
 เนื้อหาที่ทาให้มีสมรรถนะเรื่องต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยทางรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๙ อย่างเพียงพอกับศักยภาพขั้นมาตรฐาน
ในการรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยทางรังสีและความมั่นคงปลอดภัย ในแต่ละประเภท
และในแต่ระดับ แล้วแต่กรณี
o การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี
o การดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
o การขออนุญาต
o การวางกฎ ระเบียบในการใช้รังสี
o การเก็บบันทึกและรายงาน
o การให้ความรู้ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี
o การตรวจพิสูจน์(inspection)
o การตรวจสอบ(audit)
o การสอบสวน(investigation)
o การรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
o การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
o การควบคุมการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงาน
o การบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังสี
o การบริหารจัดการวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกาเนิดรังสี
o การตรวจวัดรังสีประจาตัวบุคคล
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o การควบคุมความเปรอะเปื้อนทางรังสี
o การเตรียมความพร้อมและวิธีดาเนินการในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือฉุกเฉิน

พระราชบัญญัติ



พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับภาษาอังกฤษ NUCLEAR
ENERGY FOR PEACE ACT, B.E. 2559 (2016) (Unofficial Translation)



พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙)

กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วกับการกากับดูแลทางนิวเคลียร์ และรังสี
กฎกระทรวงทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ เพือ่ สั นติ พ.ศ. ๒๕๕๙








กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑
กฎกระทรวงความมัน่ คงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑
กฎกระทรวงการอนุญาตนากากกัมมันตรังสี เข้ามาในและส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.
๒๕๖๑
กฎกระทรวงการอนุญาตเป็ นเจ้าหน้าที่ดาเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
กฎกระทรวงการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑
กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑

กฎกระทรวงทีย่ งั มีผลบังคับใช้ โดยอนุโลมภายใต้ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ เพือ่ สั นติ
พ.ศ. ๒๕๕๙




กฎกระทรวงกาหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดาเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์
พิเศษ วัสดุตน้ กาลัง วัสดุพลอยได้ หรื อพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
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ระเบียบ



























ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยการกาหนดการแบ่งรายได้และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดาเนินการแทนระหว่างผูเ้ ข้าดาเนินการแทนและ
ผูร้ ับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับความเสี ยหายกรณี ที่หน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนเข้า
ดาเนินการแทนผูร้ ับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การย้ายวัสดุพลอยได้ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์
หรื อวัสดุตน้ กาลัง พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้
หรื อพลังงานปรมาณูจากเครื่ องกาเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานการรั่วไหลของวัสดุพลอย
ได้ที่อยูใ่ นความครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริ มาณของวัสดุ
นิวเคลียร์ที่มีไว้ในครอบครอง และแบบรายงานในกรณีที่วสั ดุนิวเคลียร์เกิดการสู ญหายหรื อ
เสี ยหายหรื อถูกข่มขูว่ า่ จะกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่วสั ดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริ มาณของวัสดุ
พลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดการและวิธีการในการส่ งคืน
กากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดเก็บวัสดุพลอยได้ที่ขออนุญาต
ผลิต มีไว้ในครอบครองหรื อใช้ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการในการติดตั้งเครื่ องกาเนิดรังสี
พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการพิทกั ษ์ไม่ให้มีการแพร่ ขยายวัสดุ
นิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของ
วัสดุนิวเคลียร์ในสถานที่จดั เก็บ ในระหว่างการใช้งานในระหว่างการขนส่ งหรื อในกระบวนการ
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แปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของ
วัสดุพลอยได้ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยแบบคาขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรื อ
พลังงานปรมาณูจากเครื่ องกาเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์หรื อวัสดุตน้ กาลังและพลังงานปรมาณูจาก
เครื่ องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยระยะเวลาในการดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุตน้ กาลัง วัสดุพลอยได้ หรื อพลังงานปรมาณูจาก
เครื่ องกาเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยวัสดุพลอยได้ที่อยูใ่ นความครอบครองของผูร้ ับ
ใบอนุญาตสู ญหาย พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศ












ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่ อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบตั ิการ
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเรื่ อง กาหนดเกณฑ์ปริ มาณรังสี ในระดับที่
ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์พน้ จากการควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่ อง กาหนดแบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่ อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ออก
ตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่ อง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ.
๒๕๔๙

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ควรรู ้
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