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 (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วย 
มาตรฐานและใบอนุญาต 

การประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  
สาขานิวเคลียร์ 

 
พ.ศ. ๒๕๕... 

 
หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ส่งผล
ให้วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการ พัฒนาและขยายสาขาเพิ่มขึ้น อย่างกว้างขวาง ดังนั้นเ มื่อ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ .ศ. ๒๕๕๑  ได้รับการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ ๒๕ ตอนที่ ๓๑ก หน้าที่ ๔ ถึงหน้าที่ ๒๕ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ .ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในบท
เฉพาะกาลตามมาตรา ๖๖  ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นเพื่อท าหน้าที่ในการก่อต้ังสภาวิชาชีพวิทยาศา สตร์และเทคโนโลยี โดยสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะท าหน้าที่ส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมของประชาชน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) (ค) (ง) และ (ช) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานและใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ พ.ศ. .............””  

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่..........วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ สาขานิวเคลียร์ หมายถึง สาขาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไม่ว่าในลักษณะใดซึ่งเกิดจากการ

ปลดปล่อยออกมาในเมื่อมีการแยก รวม หรือแปลงนิวเคลียสของปรมาณู หรือพลังงานจากรังสีเอกซ์  ตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘ 
รวมทั้งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘ 

“วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม” “ใบอนุญาต” “ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม” มีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓  
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“สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  หมายความว่า สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ความหมายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.  ๒๕๕๑ หมวด ๑  

“คณะกรรมการจรรยาบรรณ” หมายความว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๘ 

“คณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม” หมายความว่า คณะอนุกรรมการ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ 

 
ข้อ ๔ ให้นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  

 
หมวดท่ี ๒ 

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
สาขานิวเคลียร์ 

 
             ข้อ ๕ ลักษณะของงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย หรือการให้ค าตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรอง
งานในสาขานิวเคลียร์ 

(๒) การวางโครงการด้วยการศึกษาและการวิเคราะห์ เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมหรือการ
วางแผนโครงการในสาขาวิชาชีพนิวเคลียร์ 

(๓) การออกแบบและค านวณด้วยการใช้หลักวิชาการและความช านาญในสาขาวิชาชีพ
นิวเคลียร์เพื่อให้ได้รายละเอียดในการสร้าง หรือการผลิตในลักษณะของการค านวณ เป็น
รูปภาพ เป็นข้อก าหนด หรือประมาณการ 

(๔) การควบคุมเกี่ยวกับการสร้าง การผลิต การติดต้ัง การซ่อม การดัดแปลง หรือการร้ือถอน  
(๕) การตรวจสอบและทดสอบหาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา  

หรือประกอบการตรวจวินิจฉัยงานในสาขาวิชาชีพนิวเคลียร์ 
(๖) งานรับผิดชอบในการดูแล การใช้ การบ ารุงรักษา ทั้งที่เป็นชิ้นงานหรือระบบให้เป็นไป

โดยถูกต้องตามหลักการและข้อก าหนดในสาขาวิชาชีพนิวเคลียร์  
(๗) ปฏิบัติงานสนับสนุนงานทางสาขาวิชาชีพนิวเคลียร์ที่มีลักษณะตามข้อ (๑) – (๖) 

 
ข้อ ๖ ประเภทของงานส าหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขานิวเคลียร์ มีดังต่อไปนี้ 

(๑) พลังงานนิวเคลียร์หรือบางคร้ังใช้ค าว่าพลังงานปรมาณู หมายถึงพลังงานที่ได้จากการเกิด  
      ปฎิกิริยานิวเคลียร์ (Nuclear Reaction)ในอะตอมจากกระบวนการต่างๆ ดังนี้ 
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๑.๑ กระบวนการฟิชชัน (Fission Reaction) ซึ่งเกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียสธาตุ
หนักเช่น ยูเรเนียม พลูโทเนียม เมื่อจับอนุภาคนิวตรอนหรือโฟตอน 

๑.๒ กระบวนการฟิวชัน (Fusion Reaction) เกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียสธาตุเบา
เช่นไฮโดรเจน ดิวเทอเรียม หรือ ทริเทียม เป็นต้น 

๑.๓ กระบวนการเร่งอนุภาคที่มีประจุ (Particle Accelerator) เช่นอิเล็กตรอน โปรตอน 
ดิวเทอรอน และ แอลฟา เป็นต้น 

๑.๔ นอกจากนี้พลังงานนิวเคลียร์ยังครอบคลุมไปถึงพลังงานรังสีเอกซ์ด้วย 
(พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๘) 

(๒)  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกับนิวเคลียสของอะตอม ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม   
       หรือลดโปรตอน หรือนิวตรอนในนิวเคลียสของอะตอม  
(๓)  เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นเคร่ืองควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์จากกระบวนการฟิชชันท า 
       ให้เกิดนิวตรอนและรังสีที่สามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายทาง อาทิ เช่น 
        ทางการแพทย์ ทางการเกษตร และการอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
(๔)  โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อผลิตพลังงานความร้อนและ 
       ถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ าจนเดือดเป็นไอร้อนหรือแก๊สไปหมุนกังหันซึ่งจะขับเคลื่อน 
       เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมา  
(๕)  อาวุธนิวเคลียร์เป็นอาวุธที่อาศัยพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขี้นอย่างรวดเร็วและ  
       ปราศจากการควบคุม มีอ านาจการท าลายล้างสูง 
(๖) กากนิวเคลียร์หรือกากกัมมันตรังสีคือวัสดุที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือ แก๊ส ที่ 
      เป็นหรือประกอบด้วย หรือปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสี และไม่ประสงค์จะใช้งานอีก  
      ต่อไป 
(๗)  การฉายรังสีคือการน าพลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี หรือ  
       พลังงานนวิเคลียร์ที่เกิดจากการเร่งอนุภาคที่มีประจุ มาฉายในบริเวณที่ต้องการเพื่อให้เกิด 
       ภาพ หรือการบ าบัด เพื่อการวินิจฉัย การท าลายเชือ้จุลินทรีย์ การบ าบัดโรค เป็นตน้ 

ข้อ ๗  ลักษณะ ประเภท และขนาดของงาน ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม ที่ยังไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้คณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุมยกร่างข้อบังคับเพิ่มเติม และให้สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอนุมัติ 
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หมวดท่ี ๓ 

กรอบการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practices) 
การประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 

สาขานิวเคลียร์ 
 
 ข้อ ๘ ในการปฏิบัติงานผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด าเนินการ
ตามกรอบการปฏิบัติวิชาชีพดังต่อไปนี้ 
 (๑) สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้จ้างหรือผู้มอบหมายงาน  

(๒) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมายและซักซ้อมกับผู้
มอบหมายงานให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ เงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การตีพิมพ์เผยแพร่ และความลับทางการค้า  
(๓) ในกรณีที่ท างานเป็นทีม ต้องแบ่งและมอบหมายส่วนงานให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของ
ผู้ร่วมงานแต่ละคน 
(๔) ต้องค านึงถึงความเสี่ยงหรืออันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานและจัดท ามาตรการป้องกันไว้ก่อน และแจ้งเตือนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทราบล่วงหน้า  
(๕) บันทึกการปฏิบัติงานและรายงานความก้าวหน้าของงานและค่าใช้จ่ายต่อผู้รับผิดชอบเป็น
ระยะๆ จนงานสิ้นสุด 
(๖) ในกรณีที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนงาน วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ วัสดุ หรือครุภัณฑ์ใน
ระหว่างการด าเนินงาน จะต้องยึดหลักวิชาการที่ถูกต้อง ทางเลือกที่เหมาะสม ประหยัดและ
ปลอดภัย 
(๗) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ จะต้องแก้ไขและบ าบัดผลกระทบและความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน
และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดและเร็วที่สุด และต้องรายงานให้สังคมทราบ ยกเว้นประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 
(๘) ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งทางกฎหมาย จะต้องชี้แจงตามหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและยืนยันด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
(๙) ในกรณีที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะต้องชี้แจงตามหลักวิชาการและเจรจา
เงื่อนไขที่ทุกฝ่ายยอมรับได้เพื่อยุติงานและลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด 
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หมวดท่ี ๔ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 

สาขานิวเคลียร์ 
 
ข้อ ๙ ผู้จะประกอบวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุม สาขานิวเคลียรต์้องมีคุณสมบัติและ
เกณฑ์ความรู้ขั้นต่ า ดังนี้ 

ก.  ผู้ปฏิบัติงานท่ัวไป  

๑. ต้องส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไป โดยมีรายวิชาที่เกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นทางด้านรังสีนิวเคลียร์ / ปฏิกิริยานิวเคลียร์ / หลักการวัดรังสี / หลักการป้องกัน
อันตรายจากรังสี หรือ 

๒. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีหลักฐานเอกสารการสอบ
ผ่านการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นทางด้านรังสีนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ หลักการวัดรังสี และ
หลักการป้องกันอันตรายจากรังสี อย่างน้อย 30 ชั่วโมง ที่จัดสอนโดยสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน , สทน.)  ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
(ปส.) หรือจากสถาบัน / หน่วยงานที่คณะ อนุกรรมการวิชาชีพควบคุมสาขานิวเคลียร์ให้การ
รับรอง หรือ 

๓. เป็นผู้ผ่านการสอบเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ( Radiation Safety Officer , RSO) 
อย่างน้อยระดับที่หนึ่งจากส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  หรือจากหน่วยงานที่ คณะอนุกรรมการ
วิชาชีพควบคุมสาขานิวเคลียร์ให้การรับรอง หรือ  

๔. ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น จะต้องปฏิบัติงาน
ภายใต้การควบคุม ก ากับดูแล และรับผิดชอบของผู้ที่มีใบรับรองระดับที่ ๒ และ ๓ หรือ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามระบุในข้อ ๙ค.  

ข.  ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 
นอกเหนือจากต้องมีเกณฑ์ความรู้ตามผู้ปฏิบัติงานทั่วไปแล้ว ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านใดๆจะต้องเป็น

ผู้ที่สอบผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานแห่งวิชาชีพนั้นๆ จาก
สถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายในประเทศหรือหน่วยงานสากลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น 

๑. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
๒. ผู้ปฏิบัติงานเดินเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู 
๓. ผู้ปฏิบัติงานถ่ายภาพด้วยรังสีในงานอุตสาหกรรม และทางการแพทย์ 
๔. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก 
๕. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินเคร่ืองก าเนิดรังสี เคร่ืองเร่งอนุภาค และระบบฉายรังสี 
๖. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
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๗. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากกัมมันตรังสี 
๘. ผู้ปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ตามประกาศของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขา

นิวเคลียร์ 
ค.  ระดับของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์มี ๓ ระดับดังนี้ 

ระดับที่ ๑   คือระดับพื้นฐาน หมายถึงผู้ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมและ
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานระดับที่ ๒  หรือระดับที่ ๓ โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๙ ก. 

ระดับที่ ๒  คือระดับกลาง  หมายถึงผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ และ
สามารถควบคุมผู้ปฏิบัติงานระดับที่ ๑ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  ในการน้ีผู้ปฏิบัติงาน
ระดับที่ ๒  จ าเป็นต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ระดับที่ ๓  หมายถึงผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระได้ทุกงาน ทุกประเภท 
และทุกขนาด สามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับที่ ๑ และระดับที่ ๒ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย  ในการน้ีผู้ปฏิบัติงานระดับที่ ๓  จ าเป็นต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับนานาชาติ 

ในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดระดับของผู้ประกอบวิชาชีพตามเงื่อนไขในข้อ ๙ ค ให้
คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุมสาขานิวเคลียร์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือ
ว่าเป็นที่สุด 

ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมต้องหมั่นพัฒนาความรู้ของตนเอง
อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ก้าวทันโลก ตามข้อก าหนดของคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุม  

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมจะขาดคุณสมบัติและมีลักษณะ
ต้องห้ามในการประกอบวิชาชีพนี้ เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ไม่เป็นสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๓) มีร่างกายพิการหรือจิตบกพร่องอันเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพจนไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ทั้งนี้ต้องมีค าวินิจฉัยของแพทย์หรือค าสั่งของศาลยุติธรรม 

(๔) กระท าความผิดอาญาต้องรับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่มีความผิดที่เป็นลหุ
โทษหรือความผิดที่มีก าหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  

(๕) กระท าผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค าสั่งให้พักหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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(๖) ไม่พัฒนาความรู้ของตนเองตามข้อก าหนดของคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม (ข้อ ๑๐) 

 
หมวดท่ี ๕ 

การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 

  
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ให้ดูแลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใบอนุญาต
และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 

ข้อ ๑๓ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมมีอายุ ..... ปี และผู้ได้รับ
ใบอนุญาตสามารถขอต่ออายุใบอนุญาตได้คร้ังละ ....... ปี โดยยื่นแบบค าขอและหลักฐานแสดงคุณวุฒิตาม
ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๐ และคุณสมบัติต่างๆ ตามข้อ ๑๑   

ข้อ ๑๔ ให้คณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมออกระเบียบและวิธีการยื่น
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม การต่ออายุ การพิจารณา การออก
ใบอนุญาตและการอุทธรณ์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องภายใน ..... วันนับจากข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ 
และให้คณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมปรับแก้ไขระเบียบและค่าธรรมเนียมให้
เหมาะสมกับกาลสมัยได้  

ข้อ ๑๕ การพักใช้และการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๔ และมาตรา
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๖ ข้อบังคับนี้ไม่ใช้กับบุคคลที่ได้รับใบรับรองการประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมนี้ คณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการควบคุมวิชาการและการสอบ ข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งที่รับผิดชอบในหน่วยงานของรัฐ ผู้ปฏิบัติในด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัยในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐ นอกเสียจากบุคคลเหล่านี้ต้องการที่จะ
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมตามข้อบังคับนี้ 
              ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ 
ที่มีคุณสมบัติอ่ืนที่ยังไม่ได้ก าหนดในข้อบังคับนี้ ให้คณะอนุกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมจัดท าข้อบังคับเพิ่มเติมได้  
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      บทเฉพาะกาล 
 

ผู้ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการยกเว้นให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ ภายในเวลา ๒ ปี หลังจากข้อบังคับนี้ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๑.เป็นผู้มีหลักฐานเอกสารแสดงถึงการมีประสบการณ์ในการสอนทางด้านรังสีที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางด้านรังสีนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ หลักการวัดรังสี และหลักการป้องกัน
อันตรายจากรังสีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ 

๒.เป็นผู้ที่มีหลักฐานเอกสารแสดงถึงการผ่านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านรังสี
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยไม่มีประวัติการได้รับปริมาณรังสีเกินค่ามาตรฐาน (๕๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี)  ตลอด
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 

ประกาศ ณ วันที่ .... ............. พ.ศ. ๒๕๕... 
 

(นายนิรุจน์ อุทธา) 
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


