
คูม่อืมาตรฐานการใหบ้รกิาร : การขอใบรบัรองและขึน้ทะเบยีนเป็นเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัทาง

รงัส ีระดบัสงู ประเภทวสัดกุมัมนัตรงัสแีละเครือ่งก าเนดิรงัส ี
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูท้ีม่สีทิธขิอการรับรองเป็นเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังส ีระดับสงู ประเภทวัสดกุมัมันตรังสแีละเครือ่งก าเนดิรังส ี

 

ผูท้ีม่สีทิธขิอการรับรองเป็นเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังส ีระดบัสงู ประเภทวสัดกุมัมันตรังสแีละเครือ่งก าเนดิรังส ีจะตอ้งมี

คณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิเรือ่งมาตรฐานการรับรองเจา้หนา้ที ่

 

ความปลอดภัยทางรังส ีพ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบญัญัตพิลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิพ.ศ. 2504 ขอ้ 4.3 จะตอ้ง 

 

มคีณุสมบัตดิงันี้ 

1.1 ไดรั้บวฒุกิารศกึษาไมต่ า่กวา่ปรญิญาตรดีา้นวทิยาศาสตร ์หรอื วศิวกรรมศาสตร ์หรอืเทยีบเทา่ขึน้ไป ซึง่เคยผา่นการศกึษา

วชิาทีเ่กีย่วกับการป้องกนัอนัตรายจากรังสไีมน่อ้ยกวา่ 3 หน่วยกติ หรอืผา่นการฝึกอบรมหลักสตูรการป้องกนัอนัตรายจากรังส ี

ระดบั 2 ของส านักงานหรอืทีส่ านักงานใหก้ารรับรอง และเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการทางเทคนคิเกีย่วกับรังสหีรอืเป็นเจา้หนา้ที่

ความปลอดภัยทางรังสรีะดบักลางซึง่ปฏบิตังิานตอ่เนื่องอยา่งนอ้ย 1 ปี หรอื 

8.1.2 เป็นเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังสรีะดับกลางซึง่ปฏบิตังิานตอ่เนือ่งอย่างนอ้ย 3 ปี และผา่นการฝึกอบรมหลักสตูรการ

ป้องกนัอนัตรายจากรังส ีระดับ 2 ของส านักงานหรอืทีส่ านักงานใหก้ารรับรอง 

 

2. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสอบเพือ่รับรองเป็นเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังส ีเป็นไปตามประกาศส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิ

เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสอบเพือ่รับรองเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังส ีซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานการรับรองเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังส ี

 

3. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรับสมัครสอบ เป็นไปตามประกาศส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิเรือ่ง การรับสอบเพือ่รับรองเจา้หนา้ทีค่วาม

ปลอดภัยทางรังสรีะดบัสงู ประเภทวสัดกุมัมันตรังสแีละเครือ่งก าเนดิรังส ี

 

4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตอ่อายใุบรับรอง เป็นไปตามประกาศส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิเรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตอ่อายุ

ใบรับรองเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังสซีึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการรับรองเจา้หนา้ที่

ความปลอดภัยทางรังส ี

 

5. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรับสมัครตอ่ใบรับรอง เป็นไปตามประกาศส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิเรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตอ่อายุ

ใบรับรองเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังส ีดว้ยการฝึกอบรมหลกัสตูรการเพิม่พูนความรูเ้พือ่ตอ่อายใุบรับรองเจา้หนา้ทีค่วาม

ปลอดภัยทางรังส ี

 

6.ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัตจิะประกาศการรับสมัครสอบฯ ผ่านเว็บไซตข์องส านักงานฯ เป็นเวลา 20 วนัท าการ 

 

7.หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กลุม่มาตรฐานการรับรองเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังส ีส านักก ากับดแูลความปลอดภัยทางรังส ี

ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิ

 

8. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืนีจ้ะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอได ้ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้น

คูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

9. กรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอไมไ่ดส้ง่เอกสารดว้ยตนเอง ขอใหผ้ยูืน่มอบอ านาจใหแ้กผู่ส้ง่เอกสารมอี านาจลงนามในบนัทกึสองฝ่าย ใน

กรณีทีส่ านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิตรวจสอบพบวา่เอกสารไมค่รบถว้นถกูตอ้ง จะไม่สามารถรับค าขอได ้เนือ่งจากผูส้ง่เอกสารไม่

มอี านาจลงนามในบนัทกึสองฝ่ายดงักลา่วได ้

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 



 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิ    เลขที ่16 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวง
ลาดยาวเขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท:์0 2579 5239, 0 2562 0123, 0 2596 7600 ตอ่ 
2321, 2322/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิเลขที ่16 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวง
ลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท:์  0 2579 5239, 0 2562 0123, 0 2596 7600 ตอ่ 
2321, 2322/ไปรษณีย ์

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบแลว้พบวา่เอกสารไม่
ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน ผูย้ืน่ค าขอตอ้งแกไ้ข
ภายในวนัทีก่ าหนด นับจากวนัทีไ่ดรั้บหนังสอืจากส านักงาน
ปรมาณูเพือ่สนัต ิโดยถอืวนัไปรษณียต์น้ทางเป็นส าคญั))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 60 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ประกาศการรับสมัครสอบฯ:ประกาศการรับสมัครสอบฯ ทีเ่ว็บ

ไซดข์องส านักงานฯ 

(หมายเหต:ุ (ประกาศรับสมัคร 20 วนัท าการ))  

1 วนัท าการ กองอนุญาตทาง
นวิเคลยีรแ์ละรังส ี

 

2) การพจิารณา 

จัดสถานทีส่อบ ทีน่ั่งสอบ ขอ้สอบ และประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิ์

สอบ 
(หมายเหต:ุ (นับแตว่นัส ิน้สดุประกาศรับสมัคร))  

5 วนัท าการ กองอนุญาตทาง

นวิเคลยีรแ์ละรังส ี

 

3) การพจิารณา 
จัดสอบภาคทฤษฎ:ีด าเนนิการสอบ/จัดตอ่ใบรับรอง 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัท าการ กองอนุญาตทาง
นวิเคลยีรแ์ละรังส ี

 

4) การพจิารณา 
ตรวจขอ้สอบและประเมนิผลสอบตามหลักเกณฑก์ารวัดผล 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัท าการ กองอนุญาตทาง
นวิเคลยีรแ์ละรังส ี

 

5) การพจิารณา 
จัดสอบภาคปฏบิตั:ิด าเนนิการสอบภาคปฏบิตั ิ

(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัท าการ กองอนุญาตทาง
นวิเคลยีรแ์ละรังส ี

 

6) การพจิารณา 
ประชมุคณะอนุกรรมการฯ: พจิารณารับรองผลการวดัผล และ

รายขือ่ผูไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ กองอนุญาตทาง
นวิเคลยีรแ์ละรังส ี

 

7) การพจิารณา 

ประกาศผลขึน้ทะเบยีน:ประกาศผลการสอบ และการขึน้ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัท าการ กองอนุญาตทาง

นวิเคลยีรแ์ละรังส ี
 

8) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

จัดท าและออกใบรับรอง:จัดท าใบรับรอง และสง่ใบรับรอง 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วนัท าการ กองอนุญาตทาง

นวิเคลยีรแ์ละรังส ี
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

2) 

 

ใบส าคญัการเปลีย่นชือ่ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ใบส าคญัการเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้ม)ี (เจา้ของบตัรตอ้ง

รับรองส าเนาถกูตอ้ง)) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส าเนาวฒุกิารศกึษาปรญิญาตรดีา้นวทิยาศาสตร ์หรอื 

วศิวกรรมศาสตร ์หรอืเทยีบเทา่ขึน้ไป ซึง่เคยผา่นการศกึษาวชิาที่

เกีย่วกบัการป้องกนัอนัตรายจากรงัสไีมน่อ้ยกวา่ 3 หนว่ยกติ หรอื
หนงัสอืรบัรองผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจาก

รงัส ีระดบั 2 ของส านกังานหรอืทีส่ านกังานใหก้ารรบัรอง และเป็น
ผูร้บัผดิชอบด าเนนิการทางเทคนคิเกีย่วกบัรงัสหีรอืเป็นเจา้หนา้ที่

ความปลอดภยัทางรงัสรีะดบักลางซึง่ปฏบิตังิานตอ่เนือ่งอยา่งนอ้ย 
1 ปี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สถาบนัการศกึษา,ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิหรอื 

หน่วยงานทีส่ านักงานปรมาณูเพือ่สนัตใิหก้ารรับรอง (เจา้ของบตัรตอ้ง
รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กระทรวงศกีษาธกิาร 

4) 

 

ส าเนาใบรบัรองเป็นเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัทางรงัสรีะดบักลางซึง่

ปฏบิตังิานตอ่เนือ่งอยา่งนอ้ย 3 ปี และหนงัสอืรบัรองผา่นการ
ฝึกอบรมหลกัสตูรการป้องกนัอนัตรายจากรงัส ีระดบั 2 ของ

ส านกังานหรอืทีส่ านกังานใหก้ารรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 2 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิหรอื หน่วยงานทีส่ านักงาน
ปรมาณูเพือ่สนัตใิหก้ารรับรอง (เจา้ของบตัรตอ้งรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กองอนุญาตทางนวิเคลยีรแ์ละรังส ี

5) 

 

หลกัฐานการช าระเงนิเพือ่การสมคัรสอบแตล่ะวชิา 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เงือ่นไขการรับรองส าเนา: เจา้ของเอกสารตอ้งรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง) 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัรา / เง ือ่นไขคา่ธรรมเนยีน    250 บาท/วชิาสอบ 

(หมายเหต:ุ (วธิกีารช าระคา่ธรรมเนยีม 
-ช าระดว้ยตนเอง  กลุม่บรหิารงานคลงั ส านักงานเลขานุการกรม เลขที ่
16 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร   
 กรุงเทพมหานคร 10900 หรอื 

-ช าระผา่นเคานเ์ตอรธ์นาคารหรอืโอนผา่นตู ้ATM ไดท้กุธนาคาร ชือ่บญัช ี
“เงนิคา่ใชจ้่ายในการจัดฝึกอบรมของส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต”ิ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธนิ 39 ประเภทบัญช ีออมทรัพย ์เลขที่
บญัช ี039-0-38437-2))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) หน่วยงาน ณ จุดยืน่ค าขอ กลุม่มาตรฐานการรับรองเจา้หนา้ทคีวามปลอดภัยทางรังส ีส านักก ากับดแูลความ
ปลอดภัยทางรังส ีส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิเลขที ่16 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานตน้สงักัด  ส านักก ากบัดแูลความปลอดภัยทางรังส ีส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิเลขที ่16 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900))  
2) 2) ไปรษณีย ์ กลุม่มาตรฐานการรับรองเจา้หนา้ทคีวามปลอดภัยทางรังส ีส านักก ากบัดแูลความปลอดภัยทางรังส ี

ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิเลขที ่16 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมาย

เหต:ุ (3) เว็บไซดส์ านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิwww.oaep.go.th/acc 4) โทรศพัทส์ านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิ0 
2579 5239, 0 2562 0123, 0 2596 7600 ตอ่ 2321, 2322 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

สรา้งทดแทนกระบวนงานเดมิ8873/คูม่อืเดมิ9404 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การขอใบรับรองและขึน้ทะเบยีนเป็นเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังส ีระดับสงู ประเภทวัสดกุมัมันตรังสแีละ

เครือ่งก าเนดิรังส ี 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิ

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิเรือ่งมาตรฐานการรับรองเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังส ีพ.ศ. 2549 ออก
ตามความในพระราชบญัญัตพิลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิ      พ.ศ. 2504  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ประกาศการรับสมัครสอบเพือ่การรับรองและขึน้ทะเบยีนเจา้หนา้ทีค่วาม

ปลอดภัยทางรังสซีึง่ออกโดยส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิออกตามความในประกาศส านักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิเรือ่ง หลักเกณฑ์

และวธิกีารสอบเพือ่รับรองเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังสซีึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการ

รับรองเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังส ี โดยอาศัยอ านาจแห่งประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิเรือ่ง มาตรฐาน

การรับรองเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังส ีพ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบญัญัตพิลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิพ.ศ. 2504 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การขอใบรับรองและขึน้ทะเบยีนเป็นเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังส ี

ระดบัสงู ประเภทวสัดกุมัมันตรังสแีละเครือ่งก าเนดิรังส ี31/07/2561 11:27 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 31/07/2561 


