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แนวการเตรียมตัว 
ในการสอบภาคทฤษฎีเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  

 
 

ด้วยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป 
และได้บัญญัติไว้ในมาตรา 152 ว่า “บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ตาม
พระราชบัญญัตินี้…”  

เนื้อหาในวิชากฎหมาย จะประกอบด้วย  
 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ควรจะรู้ 

 กฏกระทรวงตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเ์พ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ทีผ่ลบังคับใช้แล้ว 

 กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 
๒๕๐๔ ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

เนื้อหาในวิชาทางด้านเทคนิค จะประกอบด้วย  
 เนื้อหาที่ท าให้มีสมรรถนะเรื่องต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

เรื่อง มาตรฐานการรบัรองเจา้หน้าทีค่วามปลอดภัยทางรงัสี ออกตามความในพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๙  อย่างเพียงพอกับศักยภาพขั้นมาตรฐาน
ในการรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยทางรังสีและความมั่นคงปลอดภัย ในแต่ละประเภท 
และในแต่ระดับ แล้วแต่กรณี 
o การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี 
o การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
o การขออนุญาต 
o การวางกฎ ระเบียบในการใช้รังสี 
o การเก็บบันทึกและรายงาน 
o การให้ความรู้ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี 
o การตรวจพิสูจน์(inspection) 
o การตรวจสอบ(audit) 
o การสอบสวน(investigation) 
o การรกัษาความมัน่คงปลอดภัย 
o การขนส่งวัสดุกัมมันตรงัสี 
o การควบคุมการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงาน 
o การบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังสี 
o การบริหารจัดการวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี 
o การตรวจวัดรังสีประจ าตัวบุคคล 
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o การควบคุมความเปรอะเปื้อนทางรังสี 
o การเตรยีมความพรอ้มและวิธีด าเนินการในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือฉุกเฉิน 

 
 

พระราชบัญญัติ 

 พระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบบัภาษาองักฤษ NUCLEAR 

ENERGY FOR PEACE ACT, B.E. 2559 (2016) (Unofficial Translation) 
 พระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัพลงังาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

กฎระเบียบทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดูแลทางนิวเคลยีร์และรังสี 

กฎกระทรวงทีอ่อกตามความในพระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 กฎกระทรวงความปลอดภยัทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กฎกระทรวงความมัน่คงปลอดภยัทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กฎกระทรวงการอนุญาตน ากากกมัมนัตรังสีเขา้มาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
 กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นเจา้หนา้ท่ีด าเนินการทางเทคนิคเก่ียวกบัวสัดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กฎกระทรวงการปล่อยท้ิงกากกมัมนัตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กฎกระทรวงการจดัการกากกมัมนัตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงทีย่งัมผีลบังคบัใช้โดยอนุโลมภายใต้พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 กฎกระทรวงก าหนดเง่ือนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการด าเนินการเก่ียวกบัวสัดุนิวเคลียร์
พิเศษ วสัดุตน้ก าลงั วสัดุพลอยได ้หรือพลงังานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกตามความใน
พระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพื่อ
สันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
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ระเบียบ 

 ระเบียบคณะกรรมการพลงังานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ วา่ดว้ยการก าหนดการแบ่งรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาของการด าเนินการแทนระหวา่งผูเ้ขา้ด าเนินการแทนและ
ผูรั้บใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ระเบียบคณะกรรมการพลงังานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ วา่ดว้ยก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไข
ในการเรียกค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเขา้
ด าเนินการแทนผูรั้บใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ระเบียบคณะกรรมการพลงังานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขการ
อุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ระเบียบคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ วา่ดว้ย การยา้ยวสัดุพลอยได ้พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ระเบียบคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ วา่ดว้ย แบบใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุนิวเคลียร์
หรือวสัดุตน้ก าลงั พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ระเบียบคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ วา่ดว้ย แบบใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุพลอยได้
หรือพลงังานปรมาณูจากเคร่ืองก าเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ระเบียบคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ วา่ดว้ย แบบรายงานการร่ัวไหลของวสัดุพลอย
ไดท่ี้อยูใ่นความครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ระเบียบคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ วา่ดว้ย แบบรายงานแสดงปริมาณของวสัดุ
นิวเคลียร์ท่ีมีไวใ้นครอบครอง และแบบรายงานในกรณีท่ีวสัดุนิวเคลียร์เกิดการสูญหายหรือ
เสียหายหรือถูกข่มขูว่า่จะกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแก่วสัดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ระเบียบคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ วา่ดว้ย แบบรายงานแสดงปริมาณของวสัดุ
พลอยไดท่ี้มีไวใ้นครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ระเบียบคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ วา่ดว้ย วิธีการจดัการและวิธีการในการส่งคืน
กากกมัมนัตรังสี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ระเบียบคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ วา่ดว้ย วิธีการจดัเกบ็วสัดุพลอยไดท่ี้ขออนุญาต
ผลิต มีไวใ้นครอบครองหรือใช ้พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ระเบียบคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ วา่ดว้ย วิธีการในการติดตั้งเคร่ืองก าเนิดรังสี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ระเบียบคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ วา่ดว้ย วิธีการพิทกัษไ์ม่ใหมี้การแพร่ขยายวสัดุ
นิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ระเบียบคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ วา่ดว้ย วิธีการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ
วสัดุนิวเคลียร์ในสถานท่ีจดัเกบ็ ในระหวา่งการใชง้านในระหวา่งการขนส่งหรือในกระบวนการ
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แปรสภาพของวสัดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ระเบียบคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ วา่ดว้ย วิธีการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ
วสัดุพลอยได ้พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ระเบียบส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ วา่ดว้ยแบบค าขอรับใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุพลอยไดห้รือ
พลงังานปรมาณูจากเคร่ืองก าเนิดรังสี วสัดุนิวเคลียร์หรือวสัดุตน้ก าลงัและพลงังานปรมาณูจาก
เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ระเบียบส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ วา่ดว้ยระยะเวลาในการด าเนินการของพนกังานเจา้หนา้ท่ีใน
การออกใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุนิวเคลียร์ วสัดุตน้ก าลงั วสัดุพลอยได ้หรือพลงังานปรมาณูจาก
เคร่ืองก าเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ระเบียบส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ วา่ดว้ยวสัดุพลอยไดท่ี้อยูใ่นความครอบครองของผูรั้บ
ใบอนุญาตสูญหาย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ประกาศ 

 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเร่ือง แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี เพ่ือปฏิบติัการ
ตามพระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ประกาศคณะกรรมการพลงังานนิวเคลียร์เพ่ือสันติเร่ือง ก าหนดเกณฑป์ริมาณรังสีในระดบัท่ี
ปลอดภยัเพื่อใหส้ถานประกอบการทางนิวเคลียร์พน้จากการควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ประกาศส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ เร่ือง ก าหนดแบบบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม
พระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ เร่ือง มาตรฐานความปลอดภยัเก่ียวกบัรังสี ออก
ตามความในพระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ เร่ือง มาตรฐานการรับรองเจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัทางรังสีออกตามความในพระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. 
๒๕๔๙ 

 
 

 พระราชบญัญตัิพลงังานนิวเคลยีร์เพื่อสนัติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสีควรรู้ 
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