เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๐ ง

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง แบบคาขอรับใบอนุญาต ใบรับคาขอ ใบอนุญาต คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
คาขอต่ออายุใบอนุญาต และคาขอรับใบแทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงกาหนดการแบ่งระดับ การกาหนดคุณวุฒิ
และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศส านั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ เรื่ อ ง แบบค าขอรับ
ใบอนุญาต ใบรับคาขอ ใบอนุญาต คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต คาขอต่ออายุใบอนุญาต
และคาขอรับใบแทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ แบบคาขอรับใบอนุญาต ใบรับคาขอ ใบอนุญาต คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาต คาขอต่ออายุใบอนุญาต และคาขอรับใบแทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
เพิ่มสุข สัจจาภิวฒ
ั น์
เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แบบ RSO-01

คำขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

รูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

เลขที่รับ ............................................
วันที่ ...................................................
ผู้รับคำขอ...........................................
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

วันที่ ................ เดือน ............................ พ.ศ. ..............

โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง 
คำขอ
 รับใบอนุญาต
(กรอกเฉพาะข้อ ๑ ข้อ ๒
ข้อ ๓ และข้อ ๕)

วิธีการขอรับใบอนุญาต
 การเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
 การเทียบหลักสูตรการศึกษา
 การทดสอบความรู้ความสามารถ

ระดับ/ประเภทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ระดับต้น

 ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี

 ระดับกลาง  ประเภทเครื่องกำเนิดรังสี

 ต่ออายุใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาตเดิม
 ระดับสูง
(กรอกเฉพาะข้อ ๑ ข้อ ๔
เลขที
…
่
………………….……..............…….
และข้อ ๕)
หมดอายุวันที่......................................

 ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
และเครื่องกำเนิดรังสี

ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rso.oap.go.th/)
๑. ข้อมูลผูข้ อรับใบอนุญาต/ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ).............................................................................................................. ...........
(Mr./Mrs./Miss/Other)..............................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน ----
ที่อยู่ที่ติดต่อได้.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์..............................หมายเลขโทรศัพท์....................................หมายเลขโทรสาร.........................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)....................................................................................................................................
๒. คุณวุฒิ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
หรือ
 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และ
ระดับต้น
 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือที่
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติให้การรับรอง หรือ
 มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีไม่น้อยกว่า ๑ ปี

-๒ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
หรือ
ระดับกลาง  เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี และ
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือที่
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติให้การรับรอง
 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และ
 ผ่านการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี หรือ
 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือที่
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติให้การรับรอง หรือ
 มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ระดับสูง
หรือ
 เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี และ
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือที่
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติให้การรับรอง
๓. เลือกวิธีการขอรับใบอนุญาตและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  และแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
(๑) การเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา..................................................................................................
เลขที่.................................................ออกให้วันที่................................วันที่หมดอายุ..................................
หรือ
 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ...............................................................................................................
เลขที่ ........................................... ออกให้วันที่...................................วันที่หมดอายุ..................................
วุฒิบัตรสาขา ............................................................................................................................................
เลขที่ ............................................ ออกให้วันที่.................................วันที่หมดอายุ..................................
(๒) การเทียบหลักสูตรการศึกษา
 ใบปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองการศึกษา..........................................................................................
 ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)......................................................................................................
(๓) การทดสอบความรู้ความสามารถ
 เป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ครั้งที่ ............../.................

-๓๔. เลือกวิธีการต่ออายุใบอนุญาต (โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง)
 ผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพจากหน่วยงานตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา.....................................................................................................
เลขที่........................................... ออกให้วันที่.....................................วันที่หมดอายุ....................................
 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ...................................................................................................................
เลขที่ ...........................................ออกให้วันที่.....................................วันที่หมดอายุ.....................................
วุฒิบัตรสาขา ................................................................................................................................................
เลขที่ ......................................... ออกให้วันที่.....................................วันที่หมดอายุ.....................................
 ผู้ผ่านการอบรมและการทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ชือ่ หลักสูตร............................................................................................................................................................
ครั้งที่ ............... /...................
๕. เอกสารและหลักฐานที่ยื่นมาประกอบคำขอนี้ (หากที่ว่างไม่พอสามารถใช้เอกสารแนบได้)
ก. ชื่อเอกสาร.........................................................................................................................................................
เลขที่.............................................................................วันทีห่ มดอายุ...............................................................
ข. ชื่อเอกสาร.........................................................................................................................................................
เลขที่.............................................................................วันทีห่ มดอายุ...............................................................
ค. ชื่อเอกสาร.........................................................................................................................................................
เลขที่.............................................................................วันทีห่ มดอายุ...............................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความรวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ยื่นมานี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………..………………ผู้ขอรับใบอนุญาต/ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(……………………………………………)

แบบ RSO-02

คำขอรับใบแทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
เลขที่รับ ............................................
วันที่ ...................................................
ผู้รับคำขอ...........................................
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

วันที่ ................ เดือน ............................ พ.ศ. ..............

เลขที่ใบอนุญาตที่ขอใบแทน ...........................................................................................................................................
๑. ข้อมูลผูข้ อรับใบแทนใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ).........................................................................................................................
(Mr./Mrs./Miss/Other)..................................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน ----
ที่อยู่ที่ติดต่อได้..................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์..............................หมายเลขโทรศัพท์....................................หมายเลขโทรสาร.........................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).....................................................................................................................................
๒. เหตุที่ขอรับใบแทนใบอนุญาต (โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่
กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 ใบอนุญาตชำรุดในสาระสำคัญ
 ใบอนุญาตสูญหาย
 ใบอนุญาตถูกทำลาย
 อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................... .........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความรวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ยื่นมานี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………………………ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
(……...……………………………..………)

แบบ RSO-03

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
เลขที่รับ ............................................
วันที่ ...................................................

วันที่ ................ เดือน ............................ พ.ศ. ..............

ผู้รับคำขอ...........................................
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่ใบอนุญาตที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง.............................................................................................................................
๑. ข้อมูลผูข้ อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ).........................................................................................................................
(Mr./Mrs./Miss/Other)..............................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน ----
ที่อยู่ที่ติดต่อได้.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์..............................หมายเลขโทรศัพท์....................................หมายเลขโทรสาร.........................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)....................................................................................................................................
๒. ระบุรายการที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง (พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)
รายการที่ ๑
ข้อมูลเดิม............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
แก้ไขเป็น.................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................................................................................
รายการที่ ๒
ข้อมูลเดิม............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
แก้ไขเป็น.................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................................................................................
รายการที่ ๓
ข้อมูลเดิม............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
แก้ไขเป็น.................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความรวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ยื่นมานี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
(

)

แบบ RSO-04
(สำหรับผู้ยื่นคำขอ)

ใบรับคำขอ
เลขที่ใบรับคำขอ.................................................... (เฉพาะเจ้าหน้าที)่

วันที่...........................................................................

๑. ประเภท
 คำขอรับใบอนุญาต
 คำขอต่ออายุใบอนุญาต
 คำขอรับใบแทนใบอนุญาต
 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาต
๒. ผู้ขอ
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ)............................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน ----

ลงชื่อ
(

เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสอบ
)

แบบ RSO-04
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ใบรับคำขอ
เลขที่ใบรับคำขอ....................................................(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

วันที่...........................................................................

๑. ประเภท
 คำขอรับใบอนุญาต
 คำขอต่ออายุใบอนุญาต
 คำขอรับใบแทนใบอนุญาต
 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาต
๒. ผู้ขอ
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ)............................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน ----
ลงชื่อ
(

เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสอบ
)

ใบอนุญาตเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี

ดานหนา
ใบอนุญาตเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
Radiation Safety Ofﬁcer License
รูปขนาด
๒.๕ ซม. x ๓ ซม.

ใบอนุญาตเลขที่/License No.
ชื่อ

๕.๔ ซม.

Name

ระดับ
Level
ประเภท
Category

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Secretary General
Ofﬁce of Atoms for Peace

๘.๕ ซม.

ดานหลัง
ใบอนุญาตเลขที่/License No.
เงื่อนไข/Conditions

หมายเหตุ/Remark
วันที่ออก
Date of Issue

ใชไดถึงวันที่
Valid Until

