
 
 

 
 

 
 
 

    

 ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เรื่อง  การรับสมัครสอบเพ่ือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง 

ครั้งที่ 5/2559 ครั้งที่ 6/2559 ครั้งที่ 7/2559 และครั้งที่ 8/2559   
-------------------------- 

         

 ตามประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบเพ่ือรับรองเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 17 มิถุนายน ๒๕๕8 ข้อ 3 ที่ก าหนดให้ วิธีการรับสมัคร 
หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครสอบ ปฏิทินการสอบ สถานที่สอบ ข้อก าหนดอ่ืนๆ เกี่ยวกับการสอบ และ
ค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบ แต่ละระดับ ให้เป็นไปตามประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง “การรับ
สมัครสอบเพ่ือรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับ....” นั้น 
 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จึงออกประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบ
เพ่ือรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อขอการรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
    ตามประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่องมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
ไดก้ าหนดคุณสมบัติ ผู้ทีม่ีสิทธิ์ขอการรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีไว้ดังนี้ 

    1.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น 
1.1.1 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา 

หรือเทียบเท่าข้ึนไป  หรือ 
1.1.2 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และต้องมี

ประสบการณ์ในงานด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างน้อย ๑ ปี 
1.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง 

1.2.1 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์    
หรือ เทียบเท่าข้ึนไป หรือ 

1.2.2 เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสีหรือเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีระดับต้นซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกัน
อันตรายจากรังสี ระดับ ๑ ของส านักงานหรือที่ส านักงานให้การรับรอง 

1.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง 
1.3.1 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร ์

หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งเคยผ่านการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสี ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วย
กิต หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ ๒ ของส านักงานหรือที่ส านักงานให้การ
รับรอง และเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสีหรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ระดับกลางซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างน้อย ๑ ปี หรือ 

/1.3.2. เป็นเจ้าหน้าที่... 
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1.3.2 เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่าง
น้อย ๓ ปี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ ๒ ของส านักงานหรือที่ส านักงาน
ให้การรับรอง 

 

 2. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
    2.1 ใบสมัครสอบเพ่ือรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (สามารถดาวน์โหลดได้

จาก http://www.oaep.go.th) กรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนจ านวน ๑ ชุด ลงลายมือชื่อ
ผู้สมัครไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งรูปถ่ายติดใบสมัครสอบ ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป และรูปถ่ายติดป้าย    
หน้าซองข้อสอบ ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ส าหรับผู้เข้าสอบปกติหรือรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
ส าหรับผู้สอบซ่อม โดยใช้รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (ห้ามใช้ รูป
สติ๊กเกอร์หรือรูปสแกนในการสมัครสอบ) 

2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัว
พนักงานของรัฐที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 

2.3 ส าเนาวุฒิการศึกษา ฉบับอนุมัติ 
         ๒.๔ ส าเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร (ต้องระบุผู้สมัครสอบทุกคน
เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบจ านวนเงิน) ครั้งที่สอบ ระดับและประเภทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่
ขอการรับรอง หรือติดต่อช าระเงินที่กลุ่มบริหารงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 ๒.๕ เอกสารหรือส าเนาเอกสารส าคัญอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล 
หรือหลักฐานแสดงว่ามีคุณสมบัติตามสิทธิ์ของผู้สมัครสอบ เช่น ส าเนาหนังสือใบอนุญาตฯ ที่ออกภายใต้
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่มีชื่อท่านเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการทางเทคนิค
เกี่ยวกับรังสีครบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๒.๖ เอกสารประกอบการสมัครสอบที่เป็นส าเนาต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

หมายเหตุ: เมื่อผู้สมัครสอบระบุระดับและประเภทที่ขอการรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแล้ว 
จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ในกรณีที่ไม่ได้ระบุระดับและประเภทต้นก าเนิดรังสีที่ขอการรับรอง 
เจ้าหน้าทีร่ับสมัครสอบขอสงวนสิทธิ์ในการระบุระดับและประเภทที่ขอการรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสีตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
 

๓. ก าหนดการจัดสอบ 
    3.1 ตารางการจัดสอบ  

การจัดสอบครั้งที่ 5/๒๕๕๙ สถานที่สอบ กรุงเทพมหานคร 
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 5/๒๕๕๙ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
ปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 
ปิดรับใบสมัครมายื่นด้วยตนเอง วันที่ 16 มิถุนายน 2559 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 
ประกาศสถานที่จัดสอบ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 
วันที่สอบ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 
วันที่สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 11–13 กรกฎาคม 2559 
ประกาศผลสอบ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 

               /การจัดสอบ... 
 

http://www.oaep.go.th/


๓ 
 

 

การจัดสอบครั้งที่ 6/๒๕๕๙ สถานที่สอบ กรุงเทพมหานคร 
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 6/๒๕๕๙ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 
ปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 
ปิดรับใบสมัครมายื่นด้วยตนเอง วันที่ 22 มิถุนายน 2559 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ประกาศสถานที่จัดสอบ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
วันที่สอบ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 
วันที่สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 13–15 กรกฎาคม 2559 
ประกาศผลสอบ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 

 

การจัดสอบครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ สถานที่สอบ กรุงเทพมหานคร 
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 7/๒๕๕๙ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
ปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 
ปิดรับใบสมัครมายื่นด้วยตนเอง วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 
ประกาศสถานที่จัดสอบ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 
วันที่สอบ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 
วันที่สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 22–24 สิงหาคม 2559 
ประกาศผลสอบ วันที่ 16 กันยายน 2559 
  

การจัดสอบครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ สถานที่สอบ กรุงเทพมหานคร 
เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 8/๒๕๕๙ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 
ปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 
ปิดรับใบสมัครมายื่นด้วยตนเอง วันที่ 3 สิงหาคม 2559 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 
ประกาศสถานที่จัดสอบ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 
วันที่สอบ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 
วันที่สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 24–26 สิงหาคม 2559 
ประกาศผลสอบ วันที่ 16 กันยายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               /3.2. ตารางก าหนด... 
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    3.2 ตารางก าหนดการสอบภาคทฤษฎี 
 

 วิชา เวลา หมายเหต ุ
วิชาด้าน
กฎหมาย 

08.30-10.00 น. - ผู้สมัครสอบปกติทุกคน ทุกระดบัและทุกประเภทต้องเข้าสอบ 
- ผู้สมัครสอบซ่อมเฉพาะวิชากฎหมายเท่านั้น 

วิชาด้านเทคนิค
เกี่ยวกับรังส ี

10.15-12.15 น. - ผู้สมัครสอบปกติทุกคนต้องเข้าสอบ และผูส้มัครสอบซ่อมเฉพาะวชิาด้านเทคนิคเท่านั้น 
- ผู้สมัครประเภทวัสดุกัมมันตรังส ีท าข้อสอบเฉพาะชุด ก และชุด ข  
- ผู้สมัครประเภทเครื่องก าเนิดรังสี ท าข้อสอบเฉพาะชุด ก และชุด ค 

10.15-12.45 น. - ผู้สมัครประเภทวัสดุกัมมันตรังสแีละเครื่องก าเนิดรังสี ท าข้อสอบชุด ก ชุด ข และชุด ค 
 

    ๓.๓ ตารางก าหนดการสอบภาคปฏิบัติ  
วิชา เวลา หมายเหต ุ

1.การใช้เครื่องวัดรังสีเพื่อปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัยกับสารกัมมันตรังสแีละ
เครื่องก าเนิดรังส ี

3 ช่ัวโมง เพือ่ให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสตีระหนักถึงการ
ตอบสนองของเครื่องวัดรังสีที่ข้ึนกบัพลังงานและทิศทาง 
(ก าหนดจ านวนผูส้มัครสอบต่อวัน) 

2.การใช้เครื่องตรวจวัดการเปรอะเปื้อน
ทางรังสีในบริเวณปฏิบัติงานทางรงัสี 

3 ช่ัวโมง เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสมีีความสามารถ
ประเมินได้ว่ามีการเปรอะเปื้อนหรอืไม ่
(ก าหนดจ านวนผูส้มัครสอบต่อวัน) 

 

หมายเหตุ 
 หากมีการเปลี่ยนแปลง ส านักงานฯ จะประกาศให้ทราบทาง http://www.oaep.go.th และปิด

ประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 ผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง สามารถสอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ 

ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ 
 

๔. วิธีการยื่นใบสมัครสอบ 
    4.1 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครสอบตามก าหนดในข้อ ๒ ด้วย

ตนเอง ณ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ห้อง ๓๒๑  ชั้น ๓ อาคาร ๔ เลขที่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  หรือ ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “(สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี)” (ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสมัคร) ไม่รับสมัครทางโทรสาร 
และจดหมายอิเล็กนิกส์ 

 

ส่งเอกสารสมัครสอบทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง   
 

กลุ่มมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 
ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังส ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เลขที่ ๑๖ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  

 
“(สมัครสอบเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยทางรังสี)”   

 

 
 

               /4.2 กรณีสอบ... 
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๕ 
 

    4.2 กรณีสอบภาคปฏิบัติ (ส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติเท่านั้น) ผู้สมัครสามารถยื่นใบ
สมัครพร้อมหลักฐานการสมัครสอบ ด้วยตนเอง ณ ห้อง 321 ชั้น 3 อาคาร 4 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หรือ
ทางโทรสารหมายเลข 0 2562 0092 หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ pairojpk@hotmail.com 
หรือ pairoj.k@oaep.mail.go.th  

 

๕. วิธีการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 
5.1 การสมัครสอบภาคทฤษฏี ผู้สมัครต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบปกติ/

สอบซ่อมวิชาละ 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือโอนผ่านตู้ ATM 
(สามารถโอนได้ทุกธนาคาร ยกเว้น ธนาคารกรุงเทพ) เข้าบัญชีออมทรัพย์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา 
พหลโยธิน ๓๙ ชื่อบัญชี “เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ” เลขที่บัญชี ๐๓๙-๐-
๓๘๔๓๗-๒ (โปรดให้เจ้าหน้าที่ธนาคารพิมพ์ชื่อผู้สมัครลงในใบโอนเงินด้วย เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ) 
หรือติดต่อช าระเงินที่กลุ่มบริหารงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ค่าธรรมเนียม
ข้างต้น จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5.2 การสมัครสอบภาคปฏิบัติ ผู้สมัครต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
จ านวน ๒,๐๐๐ บาท  (สองพันบาทถ้วน) โดยช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือโอนผ่านตู้ ATM (สามารถโอนได้
ทุกธนาคาร ยกเว้นธนาคารกรุงเทพ) เข้าบัญชีออมทรัพย์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน ๓๙ ชื่อบัญชี 
“เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ” เลขที่บัญชี ๐๓๙-๐-๓๘๔๓๗-๒ (โปรดให้เจ้าหน้าที่
ธนาคารพิมพ์ชื่อผู้สมัครลงในใบโอนเงินด้วยเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ) หรือติดต่อช าระเงินที่กลุ่ม
บริหารงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ค่าธรรมเนียมข้างต้น จะไม่จ่ายคืนให้   
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

๖. เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องน ามาในวันสอบ 
6.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวพนักงาน 

ของรัฐที่มีหมายเลขประจ าตัวประชาชน 
     6.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอที่มีความเข้มไม่ต่ ากว่า 2B ยางลบดินสอ 
ปากกาสีน้ าเงิน/ด า และเครื่องคิดเลขท่ีมีฟังก์ชันทางวิทยาศาสตร์ 

 

๗. การอนุญาตให้เข้าห้องสอบ  
ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตร

ประจ าตัวพนักงานของรัฐที่มีหมายเลขประจ าตัวประชาชน หากไม่มีหลักฐานมาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้อง
สอบ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบจะพิจารณาเห็นควรอนุญาต หากภายหลังปรากฏว่าผู้เข้าสอบแจ้งข้อมูลที่
เป็นเท็จจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การสอบในครั้งนี้ทันที เวลาที่จะอนุญาตเข้าห้องสอบได้ไม่เกิน ๓๐ นาที นับจาก
เวลาที่เริ่มท าการสอบ หากล่วงเลยเวลาเข้าห้องสอบแล้ว จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบและถือว่าท่านขาดสอบ
ในวิชานั้น 
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๖ 
 

๘. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ส านักงานจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ 

    
       ประกาศ  ณ  วันที่           เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 
 

                           (นางสาวอัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์) 
                            เลขาธกิารส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


