
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดกำรแบ่งระดับ  กำรก ำหนดคณุวฒุิ  และกำรอนญุำตเป็นเจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภัยทำงรงัสี 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนวิเคลียร์เพ่ือสนัติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระรำชบญัญตัิพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
มำตรำ  ๘  (๑๙)  มำตรำ  ๙๕  วรรคสำม  และมำตรำ  ๙๗  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญำต”  หมำยควำมว่ำ  ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี 
ข้อ ๒ เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี  มี  ๓  ระดับ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีระดับต้น   
 (ก) ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 
 (ข) ประเภทเครื่องก ำเนิดรังสี 
 (ค) ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก ำเนิดรังสี 
(๒) เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีระดับกลำง   
 (ก) ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 
 (ข) ประเภทเครื่องก ำเนิดรังสี 
 (ค) ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก ำเนิดรังสี 
(๓) เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีระดับสูง   
 (ก) ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 
 (ข) ประเภทเครื่องก ำเนิดรังสี 
 (ค) ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก ำเนิดรังสี 
ข้อ ๓ เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีแต่ละระดับตำมข้อ  ๒  จะต้องมีคุณวุฒิ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีระดับต้น   
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 (ก) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ  หรือ 
 (ข) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเท่ำ  และ 

ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงรังสีของส ำนักงำนหรือที่ส ำนักงำนให้กำรรับรองหรือ
มีประสบกำรณ์ท ำงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงรังสีไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 

(๒) เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีระดับกลำง   
 (ก) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ  หรือ 
 (ข) เป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีระดับต้นซึ่งปฏิบัติงำนต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี

และผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงรังสีของส ำนักงำนหรือที่ส ำนักงำนให้กำรรับรอง 
(๓) เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีระดับสูง   
 (ก) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำและผ่ำนกำรศึกษำวิชำที่เกี่ยวกับ

ควำมปลอดภัยทำงรังสีหรือผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงรังสีของส ำนักงำนหรือ  
ที่ส ำนักงำนให้กำรรับรองหรือมีประสบกำรณ์ท ำงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงรังสีไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี  หรือ 

 (ข) เป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีระดับกลำงซึ่งปฏิบัติงำนต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 
สองปีและผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงรังสีของส ำนักงำนหรือที่ส ำนักงำน  
ให้กำรรับรอง 

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญำต  ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตต่อเลขำธิกำรพร้อมด้วย
เอกสำรและหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบค ำขอรับใบอนุญำต 

ข้อ ๕ เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับค ำขอรับใบอนุญำตแล้ว  ให้ตรวจสอบรำยละเอียดในค ำขอรับ
ใบอนุญำต  เอกสำร  และหลักฐำนว่ำมีควำมถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 

ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอรับใบอนุญำต  หำกเจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำรำยละเอียด 
ในค ำขอรับใบอนุญำต  เอกสำร  หรือหลักฐำนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้ขอรับใบอนุญำตแก้ไขเพ่ิมเติมและจัดส่งค ำขอรับใบอนุญำต  เอกสำร  หรือหลักฐำนให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดส่งค ำขอรับใบอนุญำต   เอกสำร  หรือ
หลักฐำนให้ถูกต้องและครบถ้วนภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง  ให้ถือว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตละทิ้ง 
ค ำขอรับใบอนุญำต  และให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบ 

ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ  รำยละเอียดในค ำขอรับใบอนุญำต  เอกสำร  และ
หลักฐำนถูกต้องและครบถ้วน  ให้เจ้ำหน้ำที่ออกใบรับค ำขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำต  และเสนอต่อ
เลขำธิกำรเพื่อพิจำรณำอนุญำตต่อไป 

ข้อ ๖ ให้ เลขำธิกำรพิจำรณำออกใบอนุญำตให้ผู้ขอรับใบอนุญำตซึ่งมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ  ๙๕  วรรคสอง  มีคุณวุฒิตำมข้อ  ๓  และต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญำตเป็น 
ผู้ประกอบวิชำชีพจำกหน่วยงำนที่เลขำธิกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องผ่ำนกำรเทียบหลักสูตรกำรศึกษำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
เทียบหลักสูตรที่เลขำธิกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

(๓) ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร  
ที่เลขำธิกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

กำรพิจำรณำออกใบอนุญำตตำม  (๑)  และ  (๒)  ให้ใช้ได้ส ำหรับกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย
ทำงรังสีระดับต้นหรือระดับกลำงเท่ำนั้น 

ข้อ ๗ ให้เลขำธิกำรพิจำรณำค ำขอรับใบอนุญำตและมีหนังสือแจ้งค ำสั่งอนุญำตหรือไม่อนุญำต
ไปยังผู้ขอรับใบอนุญำตภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอรับใบอนุญำตพร้อมด้วยเอกสำร 
และหลักฐำนที่ถูกต้องและครบถ้วน 

ในกรณีที่เลขำธิกำรมีค ำสั่งอนุญำต  ให้เลขำธิกำรแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญำตมำช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่ำว   และให้เลขำธิกำร 
ออกใบอนุญำตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำตภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับช ำระค่ำธรรมเนียม  แต่หำกผู้ขอรับ
ใบอนุญำตไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว   ให้ถือว่ำผู้ขอรับใบอนุญำต 
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญำต  และให้จ ำหน่ำยเรื่องออกจำกสำรบบ 

ในกรณีที่เลขำธิกำรมีค ำสั่งไม่อนุญำต  ให้แจ้งค ำสั่งดังกล่ำวเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบ   
ทั้งนี้  ให้ระบุเหตุผลของกำรไม่อนุญำต  รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์  กำรยื่นค ำอุทธรณ์  และระยะเวลำ 
ส ำหรับกำรอุทธรณ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบด้วย 

ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญำตที่ประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  หรือ 
รำยกำรประวัติอื่นใดในใบอนุญำต  ให้ยื่นค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรดังกล่ำวต่อเลขำธิกำร 
พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต 

ให้น ำควำมในข้อ  ๕  และข้อ  ๗  มำใช้บังคับแก่กำรพิจำรณำค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำร
ในใบอนุญำตด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญำตที่ประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำต  ให้ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 
ต่อเลขำธิกำรพร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบค ำขอตอ่อำยุใบอนุญำตภำยในเก้ำสบิวนั
แต่ไม่น้อยกว่ำหกสิบวันก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ 

ให้น ำควำมในข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  มำใช้บังคับแก่กำรพิจำรณำต่ออำยุใบอนุญำต 
ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ใบอนุญำตช ำรุดในสำระส ำคัญ  สูญหำย  หรือถูกท ำลำย  ให้ผู้รับใบอนุญำต
ยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตตอ่เลขำธกิำร  พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนตำมที่ระบไุว้ในแบบค ำขอรบั
ใบแทนใบอนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงกำรช ำรุดในสำระส ำคัญ  สูญหำย  หรือถูกท ำลำย 
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Highlight



ให้น ำควำมในข้อ  ๕  และข้อ  ๗  มำใช้บังคับแก่กำรพิจำรณำค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตด้วย
โดยอนุโลม 

ใบแทนใบอนุญำตให้ใช้แบบใบอนุญำต  โดยระบุค ำว่ำ  “ใบแทน”  ด้วยตัวอักษรสีแดง 
ไว้ด้ำนบนของใบอนุญำต 

ข้อ ๑๑ กำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำต  ค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต  ค ำขอ 
ต่ออำยุใบอนุญำต  และค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตตำมกฎกระทรวงนี้   ให้ยื่น  ณ  ส ำนักงำน  หรือ 
ยื่นผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่เลขำธิกำรประกำศก ำหนด 

ข้อ ๑๒ ค ำขอรับใบอนุญำต  ใบรับค ำขอ  ใบอนุญำต  ค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำร 
ในใบอนุญำต  ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต  และค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต  ให้เป็นไปตำมแบบที่เลขำธิกำร
ก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ข้อ ๑๓ ใบรับรองเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีตำมประกำศคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณู
เพื่อสันติ  เรื่อง  มำตรฐำนกำรรับรองเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
พลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๓  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
ให้ถือว่ำเป็นใบอนุญำตตำมกฎกระทรวงนี้  และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่ำใบรับรองนั้นสิ้นอำยุหรือถูกเพิกถอน 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับรังสีตำมที่ระบุในใบอนุญำตที่ออกตำม
กฎกระทรวงก ำหนดเงื่อนไข  วิธีกำรขอรับใบอนุญำต  และกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ  
วัสดุต้นก ำลัง  วัสดุพลอยได้  หรือพลังงำนปรมำณู  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีสิทธิได้รับใบอนุญำตตำมกฎกระทรวง
นี้ด้วย  และให้มำยื่นค ำขอรับใบอนุญำตต่อเลขำธิกำรภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้  
ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  29  มิถนุำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุวิทย์  เมษินทรีย ์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 

  

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๕๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มำตรำ  ๘  (๑๙)  มำตรำ  ๙๕  
วรรคสำม  และมำตรำ  ๙๗  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
บัญญัติให้กำรแบ่งระดับและกำรก ำหนดคุณวุฒิของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี   รวมทั้งกำรขอรับ
ใบอนุญำต  กำรออกใบอนุญำต  กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต  และกำรต่ออำยุใบอนุญำตเป็นเจ้ำหน้ำที่ 
ควำมปลอดภัยทำงรังสี  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง   
จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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