












ระดับต้น ระดับกลาง 

วัสดุ
กัมมันตรังสี 

เครื่องก าเนิด
รังสี 

วัสดุกัมมันตรังสี
และเครื่องก าเนิด
รังสี 

วัสดุ
กัมมันตรังสี 

เครื่องก าเนิด
รังส ี

วัสดุกัมมันตรังสี
และเครื่องก าเนิด
รังสี 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค  
ท่ีออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ  

 สาขารังสีเทคนิค 

แพทยสภา ท่ีออกใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม  

 สาขารังสีวิทยาท่ัวไป 

 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

 สาขาเวชศาสตร์นิวคลียร์ 

ดังต่อไปนี้ 

E-mail : rso@oap.go.th        Tel :  0-2596-7600 ต่อ 
4308 





ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 

ประเภทเครื่องก าเนิด
รังสี 

ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
และเครื่องก าเนิดรังสี 105 ชั่วโมง 

60 ชั่วโมง 

75 ชั่วโมง 

33 ชั่วโมง 

18 ชั่วโมง 

24 ชั่วโมง 

การเทียบหลักสูตร  
เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  

ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 6 (2) 
หลักสูตรที่ขอเทียบอย่างน้อยต้องมีหัวข้อเดียวกันกับ 

ที่ใช้ในการทดสอบความรู้ความสามารถท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตทิี่ก าหนดท้าย 
ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิเรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 

2563  

E-mail : rso@oap.go.th 
Tel :  0-2596-7600 ต่อ 4308 

หมายเหตุ :  1. หลักสูตรการศึกษาท่ีขอรับการเทียบหลักสูตร ต้องส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง 
 2. การขอรับการเทียบหลักสูตรให้กระท าได้เพียงครั้งเดียวใน
หลักสูตรเดียวกัน  
  





การทดสอบความรู้ความสามารถ 
เพ่ือขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  

ระดับต้น 

ระดับกลาง 

ระดับสูง 

ทุกประเภท 

ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี 

ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี /  
ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
และเครื่องก าเนิดรังสี 

ทุกประเภท  

วิชากฎหมาย 

วิชาเทคนิค
เกี่ยวกับรังส ี

สอบผ่าน 
คะแนนแตล่ะวิชา 
ไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 

60 

แบ่งเป็น 2 ภาค 

ภาคทฤษ
ฎี 

ภาคปฏิบั
ต ิ

หมายเหตุ :  1. ผลการทดสอบภาคทฤษฎีแต่ละวิชาและภาคปฏบิัติ มีอายุ 2 ปี นบัแต่วนัทีป่ระกาศผลการทดสอบ 
 2. หัวข้อวิชาการทดสอบความรู้ความสามารถ เปน็ไปตามที่ก าหนดท้ายประกาศส านักงานปรมาณเูพื่อสนัติ เรื่อง การเปน็เจา้หนา้ที่ความปลอดภัยทาง
รังสี พ.ศ. 2563       ทั้งนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถในหัวขอ้วิชาเดยีวกนัอาจแตกต่างกนัได้ ตามระดบัและประเภทของเจา้หน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังส ี

สอบผ่าน 
คะแนนแต่ละวิชา 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

60 

E-mail : rso@oap.go.th           Tel :  0-2596-7600 ต่อ 
4308 





เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี  
ที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตฯ 

กรณีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่เป็น 
• ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ที่ยังคงเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือ 
• ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้น อยู่ในวันที่ยื่นค าขอต่อใบอนุญาตฯ 
***ได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่านการอบรมและทดสอบ*** 

โดยคะแนนต้อง 
ไมต่่ ากว่าร้อยละ 

60 

E-mail : rso@oap.go.th 
Tel :  0-2596-7600 ต่อ 4308 





https://www.oap.go.th/pr/5477-2563-23-2563 
http://rso.oap.go.th/ 
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เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสีระดับต้น 
สามารถรับผิดชอบดแูล 

(๑) เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัทางรังสี ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 
(ก) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๔ ชนิดปิดผนึก 

(ข) วัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ 

(๒) เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัทางรังสี ประเภทเคร่ืองก าเนิดรังสี 
(ก) เคร่ืองก าเนิดรังสีประเภท ๑ ที่มีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย 

(ข) เคร่ืองก าเนิดรังสีประเภท ๒ ที่มีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย 

(ค) เคร่ืองก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ 

(๓) เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัทางรังสี ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี สามารถรับผิดชอบดแูลวัสดุกัมมันตรังสีหรือ
เคร่ืองก าเนิดรังสีตาม (๑) และ (๒) 

 



เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสีระดับกลาง 
สามารถรับผิดชอบดแูล 

(๑) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี สามารถ
รับผิดชอบดูแลวัสดุกัมมันตรังสีได้ทุกประเภทยกเว้นประเภท ๑ 

(๒) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประเภทเคร่ืองก าเนิดรังสี สามารถ
รับผิดชอบดูแล 
(ก) เคร่ืองก าเนิดรังสีประเภท ๑ ที่มีไว้ในครอบครองเพื่อการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัย 
(ข) เคร่ืองก าเนิดรังสีประเภท ๒ 
(ค) เคร่ืองก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ 

(๓) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเคร่ือง
ก าเนิดรังสี สามารถรับผิดชอบดูแลวัสดุกัมมันตรังสีหรือเคร่ืองก าเนิด
รังสีตาม (๑) และ (๒) 

 



เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสีระดบัสูง 
สามารถรับผิดชอบดแูล 

(๑) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 
สามารถรับผิดชอบดแูลวัสดุกัมมันตรังสีได้ทุกประเภท 

(๒) เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัทางรังสี ประเภทเคร่ืองก าเนิดรังสี 
สามารถรับผิดชอบดแูลเคร่ืองก าเนิดรังสีได้ทุกประเภท 

(๓) เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัทางรังสี ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี สามารถรับผิดชอบดแูลวัสดุกัมมันตรังสีหรือ
เคร่ืองก าเนิดรังสีตาม (๑) และ (๒) 

 





สมรรถนะเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัทางรังสี 
ระดับต้น 

๑. ด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น 
๒. ด้านการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๓. ด้านการด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตที่เก่ียวข้องตามกฎหมายว่าด้วยพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๔. ด้านการวางกฎ ระเบียบ การใช้ประโยชน์จากรังสี 
๕. ด้านการเก็บบันทกึและรายงาน 
๖. ด้านการให้ความรู้ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี 
๗. ด้านการตรวจพสูิจน์ (inspection) 
๘. ด้านการควบคุมการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงาน 
๙. ด้านการบริหารจัดการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันอันตราย

จากรังสี 
๑๐. ด้านการบริหารจัดการทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสี 

 
 
 



สมรรถนะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ระดับกลาง 

นอกจากมีสมรรถนะเช่นเดียวกับระดับต้น ต้องเพิ่มเตมิดังนี ้

๑. ด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี 

๒. ด้านการตรวจสอบ (audit) 

๓. ด้านการสอบสวน (investigation) 

๔. ด้านการตรวจวัดปริมาณรังสีประจ าบุคคล 

๕. ด้านการควบคุมการปนเป้ือนทางรังสีบนพืน้ผิว 

๖. ด้านวิธีด าเนินการในกรณีเกิดเหตุผิดปกตหิรืออุบัตเิหตุทางรังสี
ได้ในระดบัหน่ึง 

 

 

 



สมรรถนะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ระดับสูง 

นอกจากมีสมรรถนะเช่นเดียวกับระดับกลาง ต้องเพิ่มเตมิดังนี ้

๑. ด้านการสอบสวน (investigation)  

๒. ด้านการควบคุมการแพร่กระจายการปนเป้ือนทางรังสี 

๓. ด้านวิธีด าเนินการในกรณีเกิดเหตุผิดปกตหิรืออุบัตเิหตุทางรังสี 

 


