
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี  

ระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเคร่ืองก ำเนิดรังสี [N] 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 

 ผู้ท่ีมีสิทธิขอกำรรับรองเป็นเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี ระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก ำเนิดรังสี 

  

 ผู้ท่ีมีสิทธิขอกำรรับรองเป็นเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี ระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก ำเนิดรังสี 

จะต้องมีคุณสมบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ เรื่องมำตรฐำนกำรรับรองเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำง

รังสี พ.ศ. 2549 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ข้อ 4.3 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1.1 ได้รับวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีด้ำนวิทยำศำสตร์ หรือ วิศวกรรมศำสตร์ หรือเทียบเท่ำขึ้นไป ซึ่งเคยผ่ำน

กำรศึกษำวิชำท่ีเก่ียวกับกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต หรือผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรป้องกันอันตรำย

จำกรังสี ระดับ 2 ของส ำนักงำนหรือท่ีส ำนักงำนให้กำรรับรอง และเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรทำงเทคนิคเก่ียวกับรังสีหรือเป็น

เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสีระดับกลำงซึ่งปฏิบัติงำนต่อเนื่องอย่ำงน้อย 1 ปี หรือ 

 1.2 เป็นเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสีระดับกลำงซึ่งปฏิบัติงำนต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3 ปี และผ่ำนกำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ระดับ 2 ของส ำนักงำนหรือท่ีส ำนักงำนให้กำรรับรอง 

  

 2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี เป็นไปตำมประกำศส ำนักงำนปรมำณู

เพื่อสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบเพื่อรับรองเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะอนุกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรรับรองเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี 

  

 3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับสมัครสอบ เป็นไปตำมประกำศส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ เรื่อง กำรรับสอบเพื่อรับรอง

เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสีระดับสูง ประเภทเครื่องก ำเนิดรังสี 

  

 4. ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติจะประกำศกำรรับสมัครสอบฯ ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนฯ เป็นเวลำ 15วันท ำกำร 

  

 5. หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ กองอนุญำตทำงนิวเคลียร์และรังสีส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 

  

 6. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือนี้จะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับค ำขอได้ ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ี

ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 

  

 7. ให้ผู้สมัครยื่นสมัครผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน์ท่ี rso.oap.go.th พร้อมกับอัปโหลดหลักฐำนกำรช ำระเงิน คุณวุฒิ 

คุณสมบัติแลเอกสำรประกอบกำรสมัครอ่ืน 

 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 
(หมำยเหตุ: (ในกรณีเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบแล้วพบว่ำเอกสำรไม่
ครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือประชำชน ผู้ยื่นค ำขอต้องแก้ไขและ
อัปโหลดเอกสำรให้ครบถ้วนในระบบรับสมัครออนไลน์ภำยใน 5 

วันและก่อนวันปิดสมัคร นับจำกวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งโดยถือวัน
ไปรษณีย์ต้นทำงเป็นส ำคัญ หรือรับแจ้งผ่ำนระบบรับสมัคร
ออนไลน์ หรือรับแจ้งผ่ำนทำงอีเมลล์จำกส ำนักงำนปรมำณูเพื่อ
สันติ))  
ONE STOP SERVICE ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติเลขท่ี 16 ถนน
วิภำวดีรังสิตแขวงลำดยำวเขตจตุจักรกรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศัพท์: 0 2596 7600 ต่อ 4308, 4306/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:00 - 17:00 น. 



หน่วยงำน และด ำเนินกำรสมัครออนไลน์ผ่ำนระบบท่ี 
rso.oap.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

 สถำนท่ีให้บริกำร 
(หมำยเหตุ: (ในกรณีท่ีเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบแล้วพบว่ำเอกสำรไม่
ครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือประชำชน ผู้ยื่นค ำขอต้องแก้ไขและ
อัปโหลดเอกสำรให้ครบถ้วนในระบบรับสมัครออนไลน์ภำยใน 5 

วันและก่อนวันปิดรับสมัคร นับจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งโดยถือ
วันไปรษณีย์ต้นทำงเป็นส ำคัญ หรือรับแจ้งผ่ำนระบบรับสมัคร
ออนไลน์ หรือรับแจ้งผ่ำนทำงอีเมลล์จำกส ำนักงำนปรมำณูเพื่อ
สันติ))  
สมัครออนไลน์ผ่ำนระบบท่ี rso.oap.go.th/เว็บไซต์และช่องทำง
ออนไลน์  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรตลอด 24 
ชั่วโมง 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 40 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำร และกำร
ช ำระค่ำธรรมเนียมสมัครสอบของผู้สมัครท่ียื่นสมัครผ่ำนระบบ

ออนไลน์ 

(หมำยเหตุ: (ประกำศรับสมัครไม่น้อยกว่ำ 15 วันท ำกำร))  

1 วันท ำกำร กองอนุญำตทำง

นิวเคลียร์และรังสี 
 

2) กำรพิจำรณำ 

จัดช่วงเวลำในสอบ จัดท่ีนั่งสอบ จัดสถำนท่ีสอบ จัดชุดข้อสอบ 
และจัดท ำประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

(หมำยเหตุ: (นับแต่วันส้ินสุดประกำศรับสมัคร))  

7 วันท ำกำร กองอนุญำตทำง

นิวเคลียร์และรังสี 
 

3) กำรพิจำรณำ 
กำรสอบภำคทฤษฎี/กำรสอบภำคปฏิบัติ (ถ้ำมี): ด ำเนินกำรสอบ 

(หมำยเหตุ: -)  

5 วันท ำกำร กองอนุญำตทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

 

4) กำรพิจำรณำ 
ตรวจข้อสอบและประเมินผลสอบตำมหลักเกณฑ์กำรวัดผล 

(หมำยเหตุ: -)  

11 วันท ำกำร กองอนุญำตทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

 

5) กำรพิจำรณำ 
ประกำศผลขึ้นทะเบียน:เสนอลงนำมประกำศผลกำรสอบ และ

กำรขึ้นทะเบียน 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร กองอนุญำตทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

 

6) กำรพิจำรณำ 

จัดท ำใบอนุญำต: จัดท ำ ตรวจสอบควำมถูก ออกใบอนุญำต 
เสนอลงนำม และส่งใบอนุญำต 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติจะแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ให้ผู้สมัครทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันท่ีเลขำธิกำรลงนำมแล้ว
เสร็จ (กำรลงนำม/กำรออกใบอนุญำต)))  

15 วันท ำกำร กองอนุญำตทำง

นิวเคลียร์และรังสี 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ใบส ำคัญกำรเปล่ียนชื่อ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมี) (เจ้ำของบัตรต้อง

รับรองส ำเนำถูกต้อง)) 

กระทรวงมหำดไทย 

2) 

 

ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีด้ำนวิทยำศำสตร์ หรือ 

วิศวกรรมศำสตร์ หรือเทียบเท่ำขึ้นไป ซึ่งเคยผ่ำนกำรศึกษำวิชำท่ี
เก่ียวกับกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต หรือ

กระทรวงศีกษำธิกำร 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หนังสือรับรองผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรป้องกันอันตรำยจำก

รังสี ระดับ 2 ของส ำนักงำนหรือท่ีส ำนักงำนให้กำรรับรอง และเป็น
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรทำงเทคนิคเก่ียวกับรังสีหรือเป็นเจ้ำหน้ำท่ี

ควำมปลอดภัยทำงรังสีระดับกลำงซึ่งปฏิบัติงำนต่อเน่ืองอย่ำงน้อย 
1 ปี 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(สถำบันกำรศึกษำ,ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ หรือ 

หน่วยงำนท่ีส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติให้กำรรับรอง (เจ้ำของบัตรต้อง
รับรองส ำเนำถูกต้อง)) 

3) 

 

ส ำเนำใบรับรองเป็นเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสีระดับกลำงซึ่ง

ปฏิบัติงำนต่อเน่ืองอย่ำงน้อย 3 ปี และหนังสือรับรองผ่ำนกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ระดับ 2 ของ

ส ำนักงำนหรือท่ีส ำนักงำนให้กำรรับรอง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ หรือ หน่วยงำนที่ส ำนักงำน

ปรมำณูเพื่อสันติให้กำรรับรอง (เจ้ำของบัตรต้องรับรองส ำเนำถูกต้อง)) 

กองอนุญำตทำงนิวเคลียร์และรังสี 

4) 
 

หลักฐำนกำรช ำระเงินเพ่ือกำรสมัครสอบแต่ละวิชำ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เงื่อนไขกำรรับรองส ำเนำ: เจ้ำของเอกสำรต้องรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง) 

ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อัตรำ / เงื่อนไขค่ำธรรมเนียน 250 บำท/วิชำสอบ 
 

(หมำยเหตุ: (วิธีกำรช ำระค่ำธรรมเนียม -น ำแบบฟอร์มช ำระเงินที่ 
http://rso.oap.go.th/index.php ไปช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบท่ี
เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำท่ัวประเทศ ))  

 ค่ำธรรมเนียม 250 บำท 
  

 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ด้วยตนเอง : ท่ีตู้รับข้อร้องเรียน ณ ห้อง One Stop Service อำคำร 1 ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ หรือโทรศัพท์: 

0-2596-7600 ต่อ 4204 ในวันและเวลำรำชกำร 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ผ่ำนเว็บไซท์และช่องทำงออนไลน์ : http://www.oap.go.th/services/complaint ตลอด 24 ชั่วโมง 

(หมำยเหตุ: -)  
3) ผ่ำนอีเมลล์ : rso@oap.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง 

(หมำยเหตุ: -)  
4) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 28/01/2563 

http://www.info.go.th/

