
ร่าง 
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

ว่าด้วยสมรรถนะ หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
พ.ศ. .... 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วย
สมรรถนะ หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ....” 

 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

หมวด ๑ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น 

    
 

ข้อ ๓ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น ในแต่ละประเภทสามารถรับผิดชอบดูแล
วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก าเนิดรังสีตามประเภทที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 
(ก) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๔ ชนิดปิดผนึก 
(ข) วัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ 

(๒) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี 
(ก) เครื่องก าเนิดรังสีประเภท ๑ ที่มีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
(ข) เครื่องก าเนิดรังสีประเภท ๒ ที่มีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
(ค) เครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ 

(๓) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี สามารถ
รับผิดชอบดูแลวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก าเนิดรังสีตาม (๑) และ (๒) 

 
ข้อ ๔ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นต้องมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการด้าน

ความปลอดภัยทางรังสี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทบทวนมาตรการและแผนการป้องกันอันตรายจากรังสีเป็นประจ าทุกปี 
(๒) จัดการเอกสารและวิธีการเพ่ือให้ปฏิบัติได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นต้องมีสมรรถนะด้านการด าเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติและกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 



๒ 
 

(๒) ให้ค าแนะน าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทางรังสีภายในหน่วยงานให้เข้าใจและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นต้องมีสมรรถนะด้านการด าเนินการเก่ียวกับ
ใบอนุญาตที่เก่ียวข้องตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 
(๒) ตรวจสอบไม่ให้เกิดการขาดต่ออายุใบอนุญาต 
(๓) จัดท าหรือทบทวนค าขอเกี่ยวกับใบอนุญาตเมื่อต้องขอรับใบอนุญาตหรือเมื่อต้อง

เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 
 
ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นต้องมีสมรรถนะด้านการวางกฎระเบียบใน

การใช้ประโยชน์จากรังสี ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางกฎระเบียบในการปฏิบัติงานทางรังสีตามความจ าเป็นของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางรังสีพร้อมข้อความเตือนภัยที่เหมาะสมในแต่ละ

บริเวณ 
(๓) จัดท าและทบทวนแผนรักษาความม่ันคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี ทั้งนี้ ไม่รวมถึง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามข้อ ๓ (๒) 
 
ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นต้องมีสมรรถนะด้านการเก็บบันทึกและ

รายงานดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท ารายงานตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและตามท่ีหน่วยงาน

ภาครัฐหรือเอกชนผู้รับผิดชอบต้องการ 
(๒) จัดท าบันทึกท่ีก าหนดเป็นเอกสารและจัดเก็บหรือจ าหน่ายอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย

และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
(๓) จัดส่งบันทึกและรายงานให้ส านักงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ข้อ ๙ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นต้องมีสมรรถนะด้านการให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันอันตรายจากรังสี ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้การฝึกอบรมด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 
(๒) ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 

ข้อ ๑๐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นต้องมีสมรรถนะด้านการตรวจพิสูจน์ 
(inspection) ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้รับรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถด าเนินการได้อย่าง
สมเหตุสมผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานนั้น ๆ และต้องมิให้ได้รับรังสีเกินปริมาณท่ีก าหนดโดยกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 



๓ 
 

(๒) ส ารวจรังสีเพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาต รวมถึงอุปกรณ์และสถานที่ที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

ข้อ ๑๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นต้องมีสมรรถนะด้านการควบคุมการได้รับ
ปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงาน โดยการควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้รับรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถ
ด าเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานนั้น ๆ 

 
ข้อ ๑๒ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นต้องมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังสี ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อมที่จะใช้ในงานที่ต้องการ 
(๒) บริหารจัดการให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีมีเครื่องบันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลและ

รายงานผลการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(๓) จัดให้มีการสอบเทียบมาตรฐานและดูแลรักษาเครื่องส ารวจรังสีตามก าหนด และเก็บ

บันทึกหลักฐานผลการสอบเทียบมาตรฐานและดูแลรักษา 
 

ข้อ ๑๓ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นตามข้อ ๓ (๑) และ (๓) ต้องมีสมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสี ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลการจัดซื้อวัสดุกัมมันตรังสีไม่เกินไปกว่าที่ได้รับใบอนุญาต 
(๒) จัดท าและควบคุมดูแลทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก 
(๓) ควบคุมดูแลการขนส่งและการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีให้เป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี 
(๔) รับและเปิดหีบห่อตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและแนวปฏิบัติในการขนส่ง 
(๕) จัดเตรียมเอกสารเพ่ือส าแดงต่อผู้รับขนส่ง และเอกสารอ่ืนที่ก าหนดโดยกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(๖) ควบคุมดูแลบริเวณท่ีเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี ทั้งท่ีเก็บรักษา

ชั่วคราวและที่เก็บรักษาถาวร 
(๗) ควบคุมดูแลบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์จากรังสีให้มกีารปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดตั้งสัญลักษณ์ทางรังสีพร้อมข้อความเตือนภัยที่เหมาะสม การจัดพ้ืนที่ การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย และการก าบังรังสี 

(๘) ด าเนินการเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสีให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 
  



๔ 
 

หมวด ๒ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง 

    
 

ข้อ ๑๔ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางในแต่ละประเภทสามารถรับผิดชอบดูแล
วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก าเนิดรังสีตามประเภทที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี สามารถรับผิดชอบดูแลวัสดุ
กัมมันตรังสีได้ทุกประเภทยกเว้นประเภท ๑ 

(๒) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี สามารถรับผิดชอบดูแล 
(ก) เครื่องก าเนิดรังสีประเภท ๑ ที่มีไว้ในครอบครองเพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
(ข) เครื่องก าเนิดรังสีประเภท ๒ 
(ค) เครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ 

(๓) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี สามารถ
รับผิดชอบดูแลวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก าเนิดรังสีตาม (๑) และ (๒) 

 
ข้อ ๑๕ นอกจากต้องมสีมรรถนะตามที่ก าหนดในข้อ ๔ ถึงข้อ ๑๓ แล้ว เจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยทางรังสีระดับกลางจะต้องมีสมรรถนะเพ่ิมเติมในด้านดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) ด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี 

(ก) บริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสีและงบประมาณ 
(ข) ให้ค าแนะน าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทางรังสีภายในหน่วยงานให้เข้าใจความ

ปลอดภัยทางรังสี 
(๒) การตรวจสอบ (audit) 

(ก) ค้นหาจุดบกพร่องในแผนด าเนินการด้านความปลอดภัยทางรังสีของหน่วยงาน 
(ข) แนะน ามาตรการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือแก้ไขจุดอ่อน หรือจุดบกพร่องในแผน

ด าเนินการ 
(๓) ด้านการสอบสวน (investigation) 

(ก) สอบสวนเหตุผิดปกติของการได้รับรังสีสูง 
(ข) สอบสวนการปนเปื้อนทางรังสีบนพื้นผิว และการสูญหายของวัสดุกัมมันตรังสี ทั้งนี้ 

เจ้าหน้าความปลอดภัยทางรังสีตามข้อ ๑๔ (๒) ไม่จ าเป็นต้องมีสมรรถนะข้อนี้ 
(ค) จัดท ารายงานการสอบสวนเพื่อเสนอต่อส านักงาน 

(๔) ด้านการตรวจวัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล 
(ก) เฝ้าตรวจการได้รับรังสีจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และตรวจสอบ

ประเมินเมื่อผลการบันทึกรังสีนั้นพบว่าการได้รับรังสีสูงเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
(ข) จัดให้มีการด าเนินการเพ่ือแก้ไขสาเหตุแห่งการได้รับรังสีสูงนั้น และจัดท ารายงาน

เสนอต่อส านักงาน 
(ค) ให้ค าแนะน าต่อหน่วยงานที่มีผู้ปฏิบัติงานทางรังสีซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ ให้สามารถ

ปฏิบัติงานทางรังสีได้ โดยได้รับรังสีไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือปรับเปลี่ยนงานถ้าจ าเป็น 



๕ 
 

(ง) จัดให้มีการเฝ้าตรวจการได้รับวัสดุกัมมันตรังสีเข้าสู่ภายในร่างกายตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าความปลอดภัยทางรังสีตามข้อ ข้อ ๑๔ (๒) ไม่จ าเป็นต้องมีสมรรถนะข้อนี้ 

(๕) ด้านการควบคุมการปนเปื้อนทางรังสีบนพ้ืนผิว ในการจัดให้มีการส ารวจการปนเปื้อนทาง
รังสีบนพื้นผิว หรือทดสอบการรั่วไหลภายในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ ผู้ปฏิบัติงาน หรือในบริเวณท่ีเก็บรักษา
วัสดุกัมมันตรังสี รวมทั้งการจัดการช าระล้างการปนเปื้อนทางรังสีบนพ้ืนผิวในบริเวณท่ีปฏิบัติงานทางรังสี ทั้งนี้ 
เจ้าหน้าความปลอดภัยทางรังสีตามข้อ ข้อ ๑๔ (๒) ไม่จ าเป็นต้องมีสมรรถนะข้อนี้ 

(๖) ด้านวิธีด าเนินการในกรณีเกิดเหตุผิดปกติทางรังสีหรืออุบัติเหตุทางรังสี 
(ก) จัดท าและทบทวนแผนการเตรียมความพร้อมส าหรับเหตุผิดปกติทางรังสีหรือ

อุบัติเหตุทางรังสี 
(ข) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระงับเหตุเบื้องต้นในการจ ากัดผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

อุบัติเหตุทางรังสี และด าเนินการฝึกซ้อมด้วยเป็นประจ า 
 

หมวด ๓ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง 

    
 

ข้อ ๑๖ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ในแต่ละประเภทสามารถรับผิดชอบดูแล
วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก าเนิดรังสีตามประเภทที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี สามารถรับผิดชอบดูแลวัสดุ
กัมมันตรังสีได้ทุกประเภท 

(๒) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี สามารถรับผิดชอบดูแล
เครื่องก าเนิดรังสีได้ทุกประเภท 

(๓) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี สามารถ
รับผิดชอบดูแลวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก าเนิดรังสีตาม (๑) และ (๒) 

 
ข้อ ๑๗ เจ้าหน้าที่ความปลอดทางรังสีสูงนอกจากจะต้องมีสมรรถนะตามที่ก าหนดในข้อ ๑๕

จะต้องมีสมรรถนะเพ่ิมเติมในด้านดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ด้านการสอบสวน (investigation) 
(ก) การประเมินความปลอดภัยทางรังสีของสถานที่จัดเก็บ สถานที่ติตตั้งหรือใช้รังสี และ

สถานที่ปฏิบัติการทางรังสี  

(ข) ให้ค าแนะน าผู้บริหารในการออบแบบสถานที่จัดเก็บ สถานที่ติตตั้งหรือใช้รังสี และ
สถานที่ปฏิบัติการทางรังสี 

 

(๒) ด้านการควบคุมการแพร่กระจายการปนเปื้อนทางรังสี ทั้งนี้ เจ้าหน้าความปลอดภัยทาง
รังสีตามข้อ ๑๖ (๒) ไม่จ าเป็นต้องมีสมรรถนะข้อนี้ 

(ก) การประเมินโอกาสการแพร่กระจายของการปนเปื้อนทางรังสี 



๖ 
 

(ข) ให้ค าแนะน าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทางรังสีภายในหน่วยงานให้เข้าใจถึงวิธีการ
ควบคมุแพร่กระจายการปนเปื้อนทางรังสี 

(๓) ด้านวิธีด าเนินการในกรณีเกิดเหตุผิดปกติทางรังสีหรืออุบัติเหตุทางรังสี 
(ก) การพัฒนาวิธีการเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีของหน่วยงาน 
(ข) การเป็นหัวหน้าทีมของหน่วยงานในการเข้าระงับเหตุผิดปกติทางรังสีเบื้องต้นตาม

แผนป้องกันอันตรายจากรังสี และการประสานให้ความร่วมมือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือแก้ไข บรรเทา หรือ
ระงับซึ่งอันตรายหรือความเสียหาย 

(ข) ให้ค าแนะน าผู้บริหารหน่วยงาน ถึงโอกาสของลักษณะหรือการขยายขอบเขตความ
เป็นอันตรายหรือความเสียหาย รวมถึงวิธีการแก้ไข บรรเทาหรือระงับซึ่งอันตรายหรือความเสียหายนั้น 

 
 
 

ประกาศ ณ วันที่                              พ.ศ. .... 
 
 

ประธานกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 


