
 

 
 

กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังส ี

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี

ด้วยวิธีการสอบ 
และ 

การต่อใบอนุญาตใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
ด้วยการฝึกอบรมและทดสอบ 

(ฉบับที่ 1/๒๕61 ปรับปรุงครั้งที่ 28/02/2561) 

 
 
 

จัดท าโดย กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
 

ทบทวนโดย 
..................................... 

หน.กอจ. 
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ผูจ้ดัท ำ 
 

กลุ่มอนุญำตเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

ผูท้บทวน 

 

 หน.กอจ 

ผูอ้นุมติั 
 

ผกอญ 

 

 
อนุมัติ 

...................................... 
ผกอญ 

รหัสเอกสาร KM – RSO - 01/2561 
สถานะปรับปรุงเอกสาร 

 
ฉบับท่ี ปรับปรุงคร้ังท่ี วันที ่ ข้อสรุปการปรับปรุง 

2 1 1/10/2559 เพิ่มการตรวจรับใบสมัคร 
   เพิ่มการปฏบิัติกรณีต่อใบรบัรอง 

3 2 12/10/2560 ปรับปรุงให้สอดคล้องตามมาตรา 152 แห่ง พ.ร.บ.
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559   

4 3  อยู่ระหว่างปรับปรุง 
    
    
    
    

    
    

    
    

    
    
    
    
    
    



กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนวิเคลียร์และรังสี 
กองอนญุาตทางนิวเคลียร์และรังส ี

RSO 

รหัสเอกสาร: KM-RSO-01/2561 

ประกาศใช้วนัที:่   28/02/2561 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที:่ หน้า: 

เร่ือง: การขึน้ทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี
ด้วยวิธีการสอบ  และการต่อใบอนุญาตฯ ดว้ยการฝกึอบรมและทดสอบ 
 

1/๒๕60 28/02/2561 3/15 

 

 

ผูจ้ดัท ำ 
 

กลุ่มอนุญำตเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

ผูท้บทวน 

 

 หน.กอจ 

ผูอ้นุมติั 
 

ผกอญ 

 

ฉบับท่ี ปรับปรุงคร้ังท่ี วันที ่ ข้อสรุปการปรับปรุง 

    
    
    

    
    

    

 
 
 
 

ค าน า 
 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 152 บัญญัติว่า “บรรดา
กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 ที่ใช้
อยู่ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบตามพระราบัญญัตินี้ ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน
สองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” ประกอบกับมาตรา 95 และมาตรา 97 บัญญัติ
ให้การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

ดังนั้น คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือการข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสีรวมถึงการต่ออายุใบอนุญาตฯ ฉบับนี้ จึงจัดปรับปรุงจากฉบับเดิมขึ้นตามกระบวนการรับรองและขึ้น
ทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตามประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง
มาตรฐานการรับรองเจา้หน้าความปลอดภัยทางรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ พ.ศ.2504 พ.ศ. 2549 โดยออกเป็นใบอนุญาต และการต่ออายุเป็นใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 95 และ 97 จนกว่ากฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การ
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ผูจ้ดัท ำ 
 

กลุ่มอนุญำตเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

ผูท้บทวน 

 

 หน.กอจ 

ผูอ้นุมติั 
 

ผกอญ 

 

ออกใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาต และการต่อใบอนุญาตจะมีผลบังคับใช้ ตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 มาตรา 152 

 
 
 

คณะผู้จัดท า 
กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

                                              กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
                                                ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
 
 
 

 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
1. วัตถุประสงค์ 5 
2. ขอบเขต   5 

3. ค าจ ากัดความ                                                                                          5 

4. พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

6 

5. หน้าที่ความรับผิดชอบ 6 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความ 6 
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ผกอญ 

 

ปลอดภัยทางรังสี  
7. การตรวจสอบรับใบสมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 10 
8. แผนผังการปฏิบัติงานในการจัดสอบเพ่ือขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยทางรังสี  
11 

9. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยการ
ฝึกอบรมและทดสอบ 

12 

10. แผนผังการปฏิบัติงานในการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยการ
ฝึกอบรมและทดสอบ 

14 

11. วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง 15 
12. เอกสารอ้างอิง    15 
13. ภาคผนวก (ตัวอย่างเอกสาร) 16 
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ผูจ้ดัท ำ 
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ผกอญ 

 

1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นคู่มือปฏิบัติงานในการจัดสอบเพ่ือการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี และ การต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยการฝึกอบรมและทดสอบ 

2. ขอบเขต 

คู่มือฉบับส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานการจัดสอบเพ่ือการขึ้นทะเบียนและออก
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และ การต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยการ
ฝึกอบรมและทดสอบ 

3. ค าจ ากัดความ 
3.1. ส านักงาน หมายถึง ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3.2. ลปส. หมายถึง เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3.3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หมายถึง ผู้ซึ่งผ่านการสอบหรือการต่ออายุใบรับรองจนได้รับ

การขึ้นทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยออกเป็นใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559  

3.4. การข้ึนทะเบียน หมายถึง กระบวนการจัดสอบตามประกาศ การรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีของส านักงานปรมาณู ตามประกาศ ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการสอบเพ่ือรับรอบเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ฉบับที่ 5 

3.5. ใบอนุญาต หมายถึง เอกสารที่ออกโดยเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือเป็นหลักฐาน
แสดงถึงการขึ้นทะเบียนว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีในระดับที่ขอการขึ้นทะเบียน 

3.6. กอจ. หมายถึง กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.7. ผกอญ. หมายถึง ผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.8. เจ้าหน้าที่ หมายถึงข้าราชการและพนักงานราชการภายในกลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
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นิวเคลียร์และรังสี 

ผูท้บทวน 

 

 หน.กอจ 

ผูอ้นุมติั 
 

ผกอญ 
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4. พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการรับรองและข้ึนทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี 

4.1. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559  
4.2. ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยทางรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. 2549 
4.3. ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเพ่ือรับรองเป็นเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยทางรังสี ฉบับที่ 5 
4.4. ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยทางรังสี ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  
4.5. คู่มือส าหรับประชาชน ออกตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตทางราชการ เรื่อง การขอใบรับรองและข้ึนทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ระดับกลางประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี 
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

5.1. หน.กอจ. มีหน้าที่บริหารจัดการ วางแผน มอบหมายงาน และก ากับติดตามการปฏิบัติงาน การ
จัดสอบ การรับรอง  การข้ึนทะเบียนและการออกใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

5.2. เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6. ขั้นตอนการจัดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี   

6.1. วางแผนจัดสอบ 
6.1.1. วางแผนด าเนินงานจัดสอบ 

(๑) ก่อนเริ่มปีงประมาณใหม่ กอจ. จะจัดท าแผนการจัดสอบขึ้นทะเบียนและออก

ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  ให้สอดคล้องตามโครงการฯ  งบประมาณที่ได้รับ และ

นโยบายผู้บริหาร  ด้วยการประชุมร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย หน.กอจ. เป็น

ประธาน รวมถึงขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน การมอบหมายงาน ก าหนดวันรับสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร
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สอบ การจัดเตรียมข้อสอบ วันที่สอบภาคทฤษฎี วันที่สอบภาคปฏิบัติ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผลสอบ

และการรับรองขึ้นทะเบียน รวมถึงการออกใบรับรอง 

(๒) จัดท าแผนการจัดสอบประจ าปีงบประมาณ  

6.1.2. ประสานงาน ติดตาม เพ่ือหนังสือขออนุมัติอบรมบุคคลนอก จาก ปวท 
(๑) ด าเนินการประสานงาน ติดตาม และเร่งรัด กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการท าเรื่อง

ขออนุมัติอบรมบุคคลภายนอก เพ่ือน ามาประกอบการขออนุมัติจัดสอบตามแผนที่วางไว้ 

(๒)  ประสานขอหนังสืออนุมัติอบรมบุคคลภายนอก  

6.2. การขออนุมัติและประกาศรับสมัคร 
6.2.1. ขออนุมัติจัดสอบและ 
6.2.2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดสอบและออกใบอนุญาต 
6.2.3. จัดท าประกาศรับสมัครสอบซึ่งลงนามโดย ลปส.  
6.2.4. ประกาศรับสมัครสอบทางเว็บไซต์ส านักงานฯ  
6.2.5. ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการทางรังสีที่ยังไม่มีหรือต้องเพ่ิมเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยทางรังสีเพ่ือให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฏหมาย 
6.2.6. จัดสถานที่รับสมัครสอบ ณ ห้องบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

หรือสถานที่ที่เหมาะสม 
6.3. ด าเนินการรับสมัครสอบ 

6.3.1. รับสมัครมายื่นด้วยตนเองที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และทางไปรษณีย์ 
6.3.2. ตรวจสอบความถูกต้อง คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการรับสมัครสอบ รวมถึงความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
6.3.3. ตรวจสอบหลักฐานส าเนาการช าระเงินค่าสมัครสอบผ่านระบบ KTB Corporate 

Online 
6.3.4. จัดท ารายงานตรวจสอบการช าระเงินของผู้สมัครสอบเพ่ือตอบกลับตามแต่ละบันทึก

แจ้งการช าระเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของแผนกคลัง ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (กบค. สลก.) 
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6.3.5. จัดท าข้อมูลสารสนเทศการรับสมัครสอบ และจัดท ารายงานสรุปการรับสมัครสอบ 
6.3.6. ตรวจสอบความถูกต้องโดย หน.กอจ. หรือ ผู้ที่ หน.กอจ. มอบหมาย 

6.4. จัดเตรียมการสอบภาคทฤษฏี 
6.4.1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี 
6.4.2. จัดเตรียมสถานที่สอบ ที่นั่งสอบ และแผนผังที่นั่งสอบ 
6.4.3. คัดเลือกข้อสอบ ปรับหมุนเวียนล าดับข้อสอบ/ตัวเลือก และจัดท าชุดข้อสอบ จากคลัง

ข้อสอบ 
6.4.4. จัดเตรียมชุดข้อสอบของแต่ละผู้เข้าสอบตามระดับ ประเภท และวิชาที่สมัครสอบ 
6.4.5. จัดเตรียมจ่ายคืนใบเสร็จรับค่าสมัครสอบผู้สมัครทางไปรษณีย์ 
6.4.6. จัดเตรียมใบลงทะเบียนผู้เข้าสอบ 

6.5. ด าเนินการสอบภาคทฤษฏี 
6.5.1. การลงทะเบียนเข้าสอบ 
6.5.2. ชี้แจงระเบียบการสอบ  
6.5.3. การแจกชุดข้อสอบ 
6.5.4. การควบคุมการสอบ 
6.5.5. การเก็บชุดข้อสอบ 

6.6. จัดเตรียมการสอบภาคปฏิบัติ 
6.6.1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ 
6.6.2. จัดเตรียมห้องอบรมชี้แจงระเบียนการสอบและสอบภาคปฏิบัติจ านวน 2 ห้อง 
6.6.3. จัดเตรียมเครื่องส ารวจรังสีและอุปกรณ์ต่างๆ ด้านความปลอดภัยทางรังสีและการ

ป้องกันอันตรายจากรังสี ที่เกี่ยวข้องกับการสอบภาคปฏิบัติ 
6.6.4. คัดเลือกวิธีสอบและจัดเตรียมชุดทดสอบภาคปฏิบัติ 

6.7. ด าเนินการสอบภาคปฏิบัติ 
6.7.1. การลงทะเบียนเข้าสอบ 
6.7.2. ชี้แจงระเบียนการและวิธีการสอบภาคปฏิบัติ 
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6.7.3. อบรมแนะน าการใช้เครื่องส ารวจรังสีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการสอบภาคปฏิบัติ 
6.7.4. ด าเนินการสอบภาคปฏิบัติโดยเข้าสอบทีละคน  
6.7.5. การเก็บรวบชุดข้อสอบ เครื่องส ารวจและอุปกรณ์ต่างๆ หลังการสอบภาคปฏิบัติ 

6.8. ตรวจข้อสอบภาคทฤษฏี 
6.8.1. ด าเนินการคัดแยกกระดาษค าตอบกับชุดสอบเพ่ือเตรียมการตรวจข้อสอบ 
6.8.2. ด าเนินการตรวจข้อสอบแยกตามระดับ ต้น กลาง สูง  และแยกตามประเภท วัสดุ

กัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี และทั้งสองประเภท 
6.8.3. ตรวจสอบความถูกต้องผลการตรวจข้อสอบ ด้วยคณะกรรมการ กอจ. โดย หน.กอจ. 

เป็นประธานฯ 
6.8.4. จัดท ารายงานผลตรวจสอบเพื่อการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยทางรังสี 
6.8.5. จัดท ารายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เสนอขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยทางรังสี 
6.9. ตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติ 

6.9.1. ด าเนินการตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติโดยคณะกรรมการ กอจ.  โดย หน.กอจ. เป็น
ประธานฯ 

6.9.2. จัดท ารายงานสรุปผลสอบภาคปฏิบัติระดับสูงเพ่ือการข้ึนทะเบียนแลละออก
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง 

6.9.3. จัดท ารายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เพ่ือเสนอการข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีระดับสูง 

6.9.4. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศและรายงานสถิติเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทั่ว
ประเทศ  

6.10. ประกาศผลสอบและการข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
6.10.1. จัดท าประกาศผลการสอบและรายชื่อผู้ได้การขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ทางรังสี เสนอ ลปส. ลงนาม 
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6.10.2. ด าเนินการประกาศผลการสอบและรายชื่อผู้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี บนเว็บไซด์ส านักงานฯ 

6.10.3. ด าเนินการประกาศให้ผู้ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
ตรวจสอบความถูกต้องชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือออกใบอนุญาต 

6.10.4. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือออกใบอนุญาต 
 

6.11. ออกใบอนุญาต 
6.11.1. ด าเนินการออกใบอนุญาต เสนอ ลปส. ลงนาม 
6.11.2. ด าเนินการจัดส่งใบอนุญาต ทางไปรษณีย์ 
6.11.3. จัดท ารายงานตรวจสอบการช าระเงินของผู้สมัครสอบเพ่ือตอบกลับตามแต่ละบันทึก

แจ้งการช าระเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของแผนกคลัง ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (กบค. สลก.) 
ที่ส่งมาภายหลังจากการสอบเสร็จ 

6.12. จัดเก็บแฟ้มข้อมูลประวัติการสอบรับรองขึ้นทะเบียนแต่ละบุคคล 
6.12.1. จัดท าแฟ้มและจัดเก็บประวัติการสอบรับรองขึ้นทะเบียนแต่ละบุคคล 
6.12.2. จัดเก็บเข้าตู้และห้องเก็บแฟ้มข้อมูลประวัติการสอบฯ 

6.13. ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินผลความส าเร็จในการจัดสอบเพื่อการขึ้นทะเบียนและออก
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของประเทศ 

6.13.1. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสรุปผลการวิเคราะห์การจัดสอบและประเมินผล
ความส าเร็จความก้าวหน้าในการด าเนินการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ของประเทศ 

6.13.2. จัดท ารายงานสรุปเพ่ือสรุปผลการวิเคราะห์การจัดสอบและประเมินผลความส าเร็จ
ความก้าวหน้าในการด าเนินการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของประเทศ 
เพ่ือการวางแผนพัฒนาต่อไปข้างหน้า 

6.14.  จัดท าลายข้อสอบ 
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7. การตรวจรับใบสมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
7.1. ใบสมัครจะต้องมีรหัสใบสมัคร สอดคล้องตรงตามครั้งที่สมัคร และประเภทการสมัคร 

 เช่น รหัส 2561005001  หมายความว่า ปี 2561 สมัครสอบครั้งที่ 5 (เลขต าแหน่งที่ 5 ถึง 8 : 
005) ประเภทสมัครสอบปกติ (เลขต าแหน่งที่ 9 ถึง 11 : 001 (001 = ปกติ, 002 = ซ่อม และ 
003 = ปฏิบัติ)   

7.2. การสมัครสอบครั้งที่ใด ผู้สมัครสอบจะต้องใช้ใบสมัครสอบของครั้งนั้นเท่านั้น 
7.3. ผู้สมัครสอบจะต้องข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ  
7.4. ผู้สมัครสอบจะต้องระบุ ระดับ และ ประเภท ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีให้ครบถ้วน 

หากไม่ระบุผู้ประเมินใบสมัครสงวนสิทธิ์ ระบุระดับและประเภทตามคุณสมบัติตามหลักฐานที่แนบมา 
7.5. การติดรูปถ่ายครบถ้วน  

- สอบปกติ 3 รูป  (ใบสมัคร 1 รูปและ ฉลากติดหน้าซองวิชาสอบ 2 รูป) 
- สอบซ่อม 2 รูป  (ใบสมัคร 1 รูปและ ฉลากติดหน้าซองวิชาสอบ 1 รูป) 

7.6. หลักฐานส าเนาการช าระเงินค่าสมัครสอบผ่าน KTB  (สอบปกติ 500 บาท  สอบซ่อม 250 
บาท) 

7.7. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ  (ส าเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง) 
7.8. ผู้สมัครสอบลงชื่อถูกต้องครบถ้วน 
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8. แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) การจัดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี   
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จดัท ำแผน เสนอโครงกำรฯ 
และของบประมำณ 

ขออนมุตัิ และประกำศรับ
สมคัร 

ด ำเนินกำรรับสมคัรสอบ 

เตรียมกำรจดัสอบภำค
ทฤษฏี 

ด ำเนินกำรสอบภำคทฤษฏี 
เตรียมกำรจดัสอบ

ภำคปฏิบตัิ 

ด ำเนินกำรสอบภำคปฏิบตัิ 
(ระดบัสงู) 

ด ำเนินกำรตรวจข้อสอบ
ภำคทฤษฏี 

ด ำเนินกำรสรุปผลสอบ
ภำคปฏิบตัิ  

ประกำศผลสอบและขึน้
ทะเบียน 

เสนอออกใบอนญุำต 
สง่ใบอนญุำต จดัแฟ้ม
ประวตัิ และสำรสนเทศ 

ด ำเนินกำรวิเครำะห์และ
ประเมินผลกำรจดัสอบ 

จดัท ำลำยข้อสอบ 
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9. การปฏิบัติงานการต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยการฝึกอบรมและทดสอบ 
9.1. จัดท าแผนการต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยการฝึกอบรมและทดสอบ 

เพ่ือเสนอโครงการฯ และของบประมาณ  
9.1.1. จัดท าข้อมูลใบอนุญาตที่จะหมดอายุในปี จะเสนอโครงการฯ และของบประมาณ 
9.1.2. จัดประชุมกลุ่มงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผน เพ่ือเสนอโครงการฯ และขอ

งบประมาณ 
9.1.3. ก าหนดการอบรม ทดสอบ วันอบรมและทดสอบ สถานที่ วันประกาศผลสอบ และวัน

ประกาศข้ึนทะเบียน  
9.1.4. ก าหนดการอบรม รายละเอียดเนื้อหาการอบรม วิทยากร  

9.2. ขออนุมัติ และประกาศรับสมัคร 
9.2.1. ร่างค าขออนุมัติการจัดอบรมและทดสอบเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
9.2.2. ด าเนินการประกาศการรับสมัครอบรมและทดสอบ วันอบรม สถานที่อบรม วัน

ประกาศผลการทดสอบ และรายละเอียดที่จ าเป็นอ่ืนๆ ขึ้นบนเว็บไซต์ของส านักงาน หลังจากได้รับการอนุมัติ
การจัดอบรมและทดสอบจาก ลปส. แล้ว 

9.2.3. ประกาศรับสมัคร หน้าเว็ปไซด์ส านักงานฯ 
9.2.4. ส่งหนังสือแจ้งผู้มีใบอนุญาตที่จะหมดอายุ 

9.3. ด าเนินการรับใบต่ออายุใบอนุญาต และใบสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบ 
9.3.1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอบรมและทดสอบ หากขาดคุณสมบัติให้แจ้งแก่ผู้สมัคร 

หากคุณสมบัติครบถ้วนให้กรอกข้อมูลผู้สมัครลงแบบฟอร์ม  
9.3.2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบ วันอบรม และสถานที่อบรมและ

ทดสอบ ขึ้นเว็บไซต์ส านักงาน 
9.4. เตรียมการจัดฝึกอบรมและทดสอบ 

9.4.1. จัดเตรียมสถานที่จัดฝึกอบรมและทดสอบ 
9.4.2. ติดต่อวิทยากรอบรม เตรียมเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 

9.5. ด าเนินการฝึกอบรมและทดสอบ 
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9.5.1. อ านวยการและจัดการฝึกอบรม 
9.5.2. ด าเนินการทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
9.5.3. ด าเนินการฝึกอบรม 
9.5.4. ด าเนินการทดสอบหลังการฝึกอบรม 
9.5.5. คุมสอบ เก็บรวบรวมกระดาษค าตอบและข้อสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง 

9.6. ด าเนินการตรวจข้อทดสอบ  
9.6.1. คัดแยกกระดาษค าตอบกับข้อทดสอบท้ังก่อนและหลังการฝึกอบรม 
9.6.2. ด าเนินการตรวจข้อทดสอบ และสรุปผลคะแนนลงแบบฟอร์ม 

9.7. ประกาศผลการต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
9.7.1. เสนอผลการทดสอบและรายชื่อผู้ได้รับการต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง

รังสี 
9.7.2. ขออนุมัตปิระกาศรายชื่อผู้สอบได้รับการต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง

รังสีบนเว็บไซตข์องส านักงาน 
9.8. ด าเนินการเสนอออกใบอนุญาต 

9.8.1. พิมพ์ใบอนุญาตที่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

9.8.2. เสนอ ลปส. เพื่อลงนามในใบอนุญาต 
9.9. ส่งใบอนุญาต จัดแฟ้มประวัติ และสารสนเทศ  

9.9.1. จัดส่งใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแต่ละคนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
9.9.2. จัดแฟ้มประวัติ และสารสนเทศ 

9.10. ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดฝึกอบรม  
9.10.1. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และประเมินผลความส าเร็จในการ

ด าเนินการฝึกอบรมและทดสอบเพือการต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของประเทศ 
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1/๒๕60 28/02/2561 18/15 

 

 

ผูจ้ดัท ำ 
 

กลุ่มอนุญำตเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

ผูท้บทวน 

 

 หน.กอจ 

ผูอ้นุมติั 
 

ผกอญ 

 

9.10.2. จัดท ารายงานสรุปเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินการ
ฝึกอบรมและทดสอบเพือการต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของประเทศเพ่ือการวางแผน
พัฒนาต่อไปข้างหน้า 

9.11. ท าลายข้อทดสอบ 
9.11.1.  ท าลายด้วยเครื่องย่อยกระดาษ 
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 หน.กอจ 

ผูอ้นุมติั 
 

ผกอญ 

 

10. แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) การต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยการ
ฝึกอบรมและทดสอบ 
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ผูจ้ดัท ำ 
 

กลุ่มอนุญำตเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัทำง
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 หน.กอจ 

ผูอ้นุมติั 
 

ผกอญ 

 

 
11. วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง 

11.1. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายรับผิดชอบในงานนั้น 
11.2. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้อง 

จดัท ำแผน เสนอโครงกำรฯ 
และของบประมำณ 

ขออนมุตัิ และประกำศรับ
สมคัร 

ด ำเนินกำรรับขอตอ่อำยุ
ใบอนญุำตและใบสมคัร

ฝึกอบรม 

เตรียมกำรจดัฝึกอบรมและ
ทดสอบ 

ด ำเนินกำรฝึกอบรม 
ด ำเนินกำรตรวจข้อ

ทดสอบ 

ประกำศผลกำรตอ่
ใบอนญุำต 

ด ำเนินกำรเสนอออก
ใบอนญุำต 

สง่ใบอนญุำต จดัแฟ้ม
ประวตัิ และสำรสนเทศ 

ด ำเนินกำรวิเครำะห์และ
ประเมินผลกำรจดัสอบ 

จดัท ำลำยข้อสอบ 
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1/๒๕60 28/02/2561 21/15 

 

 

ผูจ้ดัท ำ 
 

กลุ่มอนุญำตเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

ผูท้บทวน 

 

 หน.กอจ 

ผูอ้นุมติั 
 

ผกอญ 

 

11.3. คณะกรรมการ กอจ.  
12. เอกสารอ้างอิง 

12.1. ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2549 

12.2. คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558  เรื่องการขอใบรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  

12.3. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ฉบับท่ี ๔ 
13. เอกสารแนบท้าย 

13.1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ฉบับท่ี ๕ 
13.2. ตัวอย่าง บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดสอบและลงนามประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบ

เพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
13.3. ตัวอย่าง ประกาศรับสมัครสอบเพื่อการรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง

รังส ี
13.4. ตัวอย่าง ใบสมัครสอบปกติภาคทฤษฎี ใบสมัครสอบซ่อมภาคทฤษฎี และใบสมัครภาคปฏิบัติ  
13.5. ตัวอย่าง ประกาศรับสมัครสอบทางเว็บไซต์ส านักงานฯ  
13.6. ตัวอย่าง ผลสอบและผู้ได้รับการเสนอขึ้นทะเบียนเพื่อออกใบอนุญาต 
13.7. ตัวอยาง บันทึกเสนอพิจารณาลงนามประกาศส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องประกาศผล

สอบและรายชือผู้ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
13.8. ตัวอย่าง ใบอนุญาต 
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นิวเคลียร์และรังสี 

ผูท้บทวน 

 

 หน.กอจ 
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ผกอญ 
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1/๒๕60 28/02/2561 23/15 

 

 

ผูจ้ดัท ำ 
 

กลุ่มอนุญำตเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัทำง
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ผกอญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทาง
รังสี ฉบับท่ี 5 
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1/๒๕60 28/02/2561 24/15 

 

 

ผูจ้ดัท ำ 
 

กลุ่มอนุญำตเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัทำง
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ผกอญ 

 

 

 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดสอบและลงนามประกาศ เรื่องการรับ

สมัครสอบเพ่ือรับรองเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 
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1/๒๕60 28/02/2561 25/15 

 

 

ผูจ้ดัท ำ 
 

กลุ่มอนุญำตเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัทำง
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 หน.กอจ 

ผูอ้นุมติั 
 

ผกอญ 

 

 
 
 
 

ตัวอย่าง  
ประกาศรับสมัครสอบเพ่ือการรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยทางรังสี  
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Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที:่ หน้า: 

เร่ือง: การขึน้ทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี
ด้วยวิธีการสอบ  และการต่อใบอนุญาตฯ ดว้ยการฝกึอบรมและทดสอบ 
 

1/๒๕60 28/02/2561 26/15 

 

 

ผูจ้ดัท ำ 
 

กลุ่มอนุญำตเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

ผูท้บทวน 

 

 หน.กอจ 

ผูอ้นุมติั 
 

ผกอญ 

 

 
 
 

ตัวอย่าง  
ใบสมัครสอบปกติภาคทฤษฎี ใบสมัครสอบซ่อมภาคทฤษฎี และใบสมัคร

ภาคปฏิบัติ  

  



กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนวิเคลียร์และรังสี 
กองอนญุาตทางนิวเคลียร์และรังส ี

RSO 

รหัสเอกสาร: KM-RSO-01/2561 

ประกาศใช้วนัที:่   28/02/2561 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที:่ หน้า: 

เร่ือง: การขึน้ทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี
ด้วยวิธีการสอบ  และการต่อใบอนุญาตฯ ดว้ยการฝกึอบรมและทดสอบ 
 

1/๒๕60 28/02/2561 27/15 

 

 

ผูจ้ดัท ำ 
 

กลุ่มอนุญำตเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

ผูท้บทวน 

 

 หน.กอจ 

ผูอ้นุมติั 
 

ผกอญ 

 

 
 
 

ตัวอย่าง  
ประกาศรับสมัครสอบทางเว็บไซต์ส านักงานฯ  

  



กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนวิเคลียร์และรังสี 
กองอนญุาตทางนิวเคลียร์และรังส ี

RSO 

รหัสเอกสาร: KM-RSO-01/2561 

ประกาศใช้วนัที:่   28/02/2561 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที:่ หน้า: 

เร่ือง: การขึน้ทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี
ด้วยวิธีการสอบ  และการต่อใบอนุญาตฯ ดว้ยการฝกึอบรมและทดสอบ 
 

1/๒๕60 28/02/2561 28/15 

 

 

ผูจ้ดัท ำ 
 

กลุ่มอนุญำตเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

ผูท้บทวน 

 

 หน.กอจ 

ผูอ้นุมติั 
 

ผกอญ 

 

 
ตัวอย่าง  

ผลสอบและผู้ได้รับการเสนอขึ้นทะเบียนเพื่อออกใบอนุญาต 

  



กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนวิเคลียร์และรังสี 
กองอนญุาตทางนิวเคลียร์และรังส ี

RSO 

รหัสเอกสาร: KM-RSO-01/2561 

ประกาศใช้วนัที:่   28/02/2561 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที:่ หน้า: 

เร่ือง: การขึน้ทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี
ด้วยวิธีการสอบ  และการต่อใบอนุญาตฯ ดว้ยการฝกึอบรมและทดสอบ 
 

1/๒๕60 28/02/2561 29/15 

 

 

ผูจ้ดัท ำ 
 

กลุ่มอนุญำตเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

ผูท้บทวน 

 

 หน.กอจ 

ผูอ้นุมติั 
 

ผกอญ 

 

 
 
 

ตัวอยาง  
บันทึกเสนอพิจารณาลงนามประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

เรื่องประกาศผลสอบและรายชือผู้ได้รับอนุญาต 
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 

  



กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนวิเคลียร์และรังสี 
กองอนญุาตทางนิวเคลียร์และรังส ี

RSO 

รหัสเอกสาร: KM-RSO-01/2561 

ประกาศใช้วนัที:่   28/02/2561 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงครั้งที:่ หน้า: 

เร่ือง: การขึน้ทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี
ด้วยวิธีการสอบ  และการต่อใบอนุญาตฯ ดว้ยการฝกึอบรมและทดสอบ 
 

1/๒๕60 28/02/2561 30/15 

 

 

ผูจ้ดัท ำ 
 

กลุ่มอนุญำตเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

ผูท้บทวน 

 

 หน.กอจ 

ผูอ้นุมติั 
 

ผกอญ 

 

 
 
 

ตัวอย่าง  
ใบอนุญาต 

 


