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1.  ความเป็นมา 
 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในรูปแบบต่างๆ การก ากับดูแลความปลอดภัยฯ ประกอบด้วยระบบต่างๆได้แก่ ระบบการ
พิจารณาออกใบอนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครอง น าเข้า ส่งออก น าผ่าน วัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสีและ
เครื่องก าเนิดรังสี ระบบการตรวจสอบความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี และระบบการ
บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 หมวด 3 ก าหนดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีอ านาจ เข้าไปในสถานที่ที่ประกอบกิจการหรือที่มีไว้ 
หรือที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประกอบกิจการหรือมีไว้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์     
กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วหรือสถานประกอบกิจการทางนิวเคลียร์ หรือเข้าไปใน
ยานพาหนะที่บรรทุกหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบรรทุกวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเค ลียร์      
กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว เพ่ือซักถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบกิจการ เอกสารและหลักฐาน 
และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบการกระท าใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ เพ่ือด าเนินการระงับหรือป้องกันอันตรายซึ่งอาจมีแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน เพ่ือการคุ้มครองอนามัยของบุคคล 
หรือเพ่ือปฏิบัติการอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ดังนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเป็นที่น่าเชื่อถือและด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบให้
ส าเร็จด้วยความถูกต้องและโปร่งใส 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เป็นแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี  

ให้ด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
              2.2   ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน 
(Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต 

   2.3  ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness 
of Performance) ขององค์กร  

 
3. ขอบเขต 

          ข้อก าหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะ
คุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและข้อก าหนดสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนรายละเอียดการตรวจสอบต่างๆจะต้องมีแนวปฏิบัติแยกเป็นการเฉพาะต่อไป  
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
           ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 
มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

4.1  ตรวจสอบสถานที่ท่ีประกอบกิจการหรือท่ีมีไว้ หรือท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าประกอบกิจการหรือ  มี
ไว้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ใช้แล้ว หรือ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุกหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบรรทุกวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้ว เพ่ือซักถาม
ข้อเท็จจริง ตรวจสอบกิจการ เอกสารและหลักฐาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบการกระท า
ใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ.2559 เพ่ือด าเนินการระงับหรือ
ป้องกันอันตรายซึ่งอาจมีแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน เพ่ือการคุ้มครองอนามัยของบุคคล หรือเพ่ือปฏิบัติการอย่าง
อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

4.2  เข้าไปในสถานที่ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์หรือสถานประกอบกิจการให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี เพ่ือตรวจสอบการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์หรือสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี หรือเพ่ือตรวจสอบการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามมาตรา 63        
พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 

4.3  ตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และเอกสารหรือสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มี       
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 19 มาตรา 26 มาตรา 36 มาตรา 45 มาตรา 63 มาตรา 75 มาตรา 76 
มาตรา 80 มาตรา 84 หรือมาตรา 85 พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 

4.4  น าวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว หรือสิ่งอ่ืนใดที่
สงสัยว่าเป็นวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ในปริมาณ
พอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ 

4.5  ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพ่ือประโยชน์แก่การตรวจสอบติดตามวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ 
กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

4.6  มีหนังสือเรียกบุคคลที่ เกี่ยวข้องมาให้ปากค าหรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

4.7  ออกค าสั่งใดๆ เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้มีหน้าที่ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 กระท าการหรืองดเว้นกระท าการเพ่ือความปลอดภัยหรือ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

4.8  เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ.2559 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข หรือปรับปรุง 
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ในการนี้หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งออก
ไปซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ที่ไม่ได้
รับใบอนุญาตนั้น เพื่อคืนให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งวัสดุนั้นมาให้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 
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4.9  เมื่อตรวจพบสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องให้ข้อแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขนั้นตามหลักวิชาการและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5 ข้อก าหนดคุณสมบัติพนักงานเจ้าหน้าที่  
           ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 ให้ผู้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ในสังกัดส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

5.1  เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
5.2  รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
5.3  ผู้อ านวยการกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง 

5.4  ที่ปรึกษาด้านพลังงานปรมาณู 
5.5  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี 
5.6  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
5.7  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี 
5.8  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู 
5.9  นักฟิสิกส์รังสี 
5.10  นักนิวเคลียร์เคมี 
5.11  วิศวกรนิวเคลียร์ 
5.12  นักชีววิทยารังส ี

5.13  นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
5.14  นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
5.15  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 
5.16  นายช่างไฟฟ้า 

5.17  นายช่างเครื่องกล 

5.18  นิติกร 

6 คุณลักษณะของพนักงานเจ้าหน้าที่   
           พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ (Competency building) โดยผ่าน การ
ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งจะมีการสอบข้อเขียน และ
ประเมินการฝึกงานตรวจสอบโดยหัวหน้าทีมตรวจสอบ (Supervisor) รายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง มาตรฐานการรับรองพนักงานเจ้าหน้าที่ส าหรับตรวจสอบความปลอดภัยของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีและประเมินความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีส าหรับออก
ใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พ.ศ.....เมื่อผ่านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะนี้แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

6.1 มีความรู้ ทักษะ มีความเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ และสามารถให้
ข้อแนะน าตามหลักวิชาการและตามท่ีกฎหมายก าหนด  
6.2  มีจุดประสงค์ในการตรวจสอบที่ชัดเจน 
6.3 มีศิลปะในการเจรจามีไหวพริบ และมนุษย์สัมพันธ์ในการสื่อสาร กับบุคคลอ่ืนได้อย่างดี           

มีประสิทธิผล 
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6.4  มีความเป็นผู้น า มุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จตามหลักวิชาการ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
6.5  มีความอ่อนน้อมถ่อม ตนและเชื่อมั่นในตัวเอง ท างานอย่างเป็นอิสระและประสานกับผู้อ่ืนอย่าง  

มีประสิทธิผล 
6.6   มีทัศนคติที่เที่ยงธรรม พูดความจริง ซื่อสัตย์ สุขุม ด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบให้ส าเร็จด้วย

ความถูกต้องและโปร่งใส 
6.7  มีความช่างสังเกต ใส่ใจในกิจกรรมท่ีอยู่รอบตัวตลอดเวลา 
6.8  มีความรู้ความสามารถรับรู้และสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้เร็ว 
6.9  กล้าตัดสินใจ สามารถสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อแนะน า ในเวลาโดยใช้เหตุผลเป็นไปตาม

หลักวิชาการ 
6.10 ต้องพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา  

  
7 สิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 

   สิ่งท่ีควรปฏิบัติ สิ่งท่ีไม่ควรปฏิบัติ 
1. ศึกษาข้อมูลให้พร้อมในการปฏิบัติงานและ
รักษาเวลา 

1. ตรวจสอบยืดเยื้อ จนเลยเวลา 

2. มีวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ชัดเจน 2. ใช้การตรวจสอบเป็นข้ออ้างในการเข้าพ้ืนที่เพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืน   

3. ต้องมีความเป็นอิสระตามหลักวิชาการท้ังใน
การปฏิบัติงานและการเสนอความคิดเห็นในผล
การตรวจสอบ 

3. เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ขององค์กรที่รับการตรวจ 

4. ปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นที่น่าเชื่อถือและ
ด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบให้ส าเร็จด้วยความ
ถูกต้องและโปร่งใส ผู้ประกอบการอาจพยายาม
ป้องกันตัวเองเมื่อพบว่าการรักษาความปลอดภัย
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด และอาจโจมตีความ
น่าเชื่อถือหรือความเป็นมืออาชีพของผู้
ตรวจสอบ  

4. ก้าวร้าว ข่มขู่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับการตรวจ 

 

5. ตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบ    5. มุ่งหวังผลประโยชน์อื่นนอกจากหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
6. มีความส านึกในหน้าที่ และมีความม่ันใจ ใช้
วาจาสุภาพ 

6. ใช้ถ้อยค าที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมเช่นนี้แสดงถึงการขาด
ความเคารพต่อผู้ประกอบการ และมีผลกระทบในแง่ลบต่อ
ความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจสอบกับผู้ประกอบการ  

7. มีความเป็นกลางในการตรวจสอบ 7. ตรวจสอบด้วยอคติบางอย่าง เช่น เชื่อว่าสถาน
ประกอบการดีมาก และไม่น่าจะเจอความบกพร่อง หรือเชื่อ
ว่าสถานประกอบการแย่มากและน่าจะเจอข้อบกพร่อง
หลายจุด การคาดการณ์ล่วงหน้า จะท าให้ประสิทธิภาพใน
การท างานของผู้ตรวจสอบสูญเสียความเป็นกลาง  
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8 ข้อพึงปฏิบัติก่อนเข้าพ้ืนที่ 

ต้องแจ้งหน่วยงานเพ่ือขอเข้าพ้ืนที่ทุกครั้ง โดยการตรวจสอบแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้  
8.1  ในกรณีที่เป็นการตรวจสอบแบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Announced inspections) ต้องแจ้งให้

หน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน แจ้งโดยหนังสืออย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งระบุ 
วัน-เวลา ที่ต้องการเข้าตรวจสอบอย่างชัดเจน และลงนามโดยผู้อ านวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี   

8.2  ในกรณีที่เป็นการตรวจสอบแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Unannounced inspections) ต้องแจ้ง
ให้หน่วยงานทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้การแจ้งอาจจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์เพ่ือขอเข้าพ้ืนที่ โดย
บอกจุดประสงค์ในการเข้าตรวจสอบ และ ก าหนดเวลานัดหมายให้ชัดเจน 

 
9 ข้อพึงปฏิบัติเมื่อเข้าพ้ืนที่ 

9.1  เมื่อถึงพ้ืนที่ที่ต้องการตรวจสอบ ต้องขอพบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หรือเจ้าหน้าที่          
ที่ได้รับมอบหมายในการน าตรวจ และให้แสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

9.2  แนะน าตัวต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงาน แจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจให้ชัดเจน 
9.3  ให้ตรวจเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง ตามหลักวิชาการ พร้อมบันทึกข้อมูลต่างๆ 
9.4  ขอเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริงเพ่ือดูสภาพการใช้งานและตรวจสอบความปลอดภัยรังสีรวมทั้งตรวจ

ระบบความม่ันคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี ตามคู่มือการตรวจสอบการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีแต่ละประเภท 
9.5  ขออนุญาต หน่วยงานเพื่อถ่ายภาพต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
9.6  สรุปผลการตรวจสอบ และให้ข้อแนะน าเพ่ิมเติมตามข้อกฎหมายก าหนดและตามหลักวิชาการ 

พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หรือเจ้าหน้าที่น าตรวจ ทราบพร้อมลง
นามรับทราบผลการตรวจทุกครั้ง 

9.7  แจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการลงนามโดย ผู้อ านวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และ
รังสี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.ให้เกียรติเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารหน่วยงาน ไม่
วิพากษ์วิจารณ์และแสดงความเห็นส่วนตัวอ่ืนๆ 

8.วิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารของผู้ประกอบการ
แสดงถึงการขาดความเป็นมืออาชีพ ควรเน้นเฉพาะ
ข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบเท่านั้น  

9. ให้ข้อมูลการ ตรวจสอบที่ถูกต้องและชัดเจน 
พร้อมข้อแนะน าตามหลักพ้ืนฐานวิชาการ และ
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

9. ก าหนดค่าท่ีระบุตัวเลขขึ้นมาเอง หรือวิธีการที่หน่วยงาน
ต้องด าเนินการเพ่ือความปลอดภัย  
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