
 
กฎกระทรวง 

การแบ่งระดับ  การก าหนดคุณวฒุิ   
และการอนุญาตเป็นเจา้หนา้ที่ปฏิบัตงิานเดนิเครื่องปฏิกรณ์นวิเคลียร์   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสนัติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
มาตรา  ๘  (๑๙)  มาตรา  ๙๕  วรรคสาม  และมาตรา  ๙๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย 
และนวัตกรรม  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้   
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
ข้อ ๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  มี  ๓  ระดับ  ดังต่อไปนี้   
(๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วไป 
(๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโส 
(๓) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ควบคุม 
ข้อ ๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แต่ละระดับจะต้องมีคุณวุฒิ   

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วไป 
 (ก) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า   
 (ข) ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วไป 

ตามมาตรฐานหลักสูตรที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (ค) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามระยะเวลา 

ที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโส 
 (ก) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า   

้หนา   ๘
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 (ข) ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโส 
ตามมาตรฐานหลักสูตรที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 (ค) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ตามระยะเวลา 
ที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ควบคุม 
 (ก) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า   
 (ข) ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ควบคุม 

ตามมาตรฐานหลักสูตรที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (ค) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ตามระยะเวลา 

ที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการหรือผู้ซึ่ง

เลขาธิการมอบหมาย  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอรับใบอนุญาต 
ข้อ ๕ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต  ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายตรวจสอบ

ค าขอรับใบอนุญาต  ข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน  
หากเห็นว่าค าขอรับใบอนุญาต  ข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้ขอรับ 
ใบอนุญาตทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น  ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต 
ด าเนินการแก้ไขหรือยื่นข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจ 
ด าเนินการได้ในขณะนั้น  ให้บันทึกความบกพร่องและรายการข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานที่จะต้อง 
ยื่นเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องด าเนินการไว้และแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีการยื่นค าขอรับใบอนุญาตมิได้กระท าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายและผู้ขอรับใบอนุญาตลงนามไว้ในบันทึกนั้น  และมอบส าเนา 
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน   

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดส่งค าขอรับใบอนุญาต  ข้อมูล  เอกสาร  หรือ 
หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง   ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
ไม่ประสงค์จะให้ด าเนินการต่อไป  และให้จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่าค าขอรับใบอนุญาต  ข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  
ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต   

ข้อ ๖ การพิจารณาออกใบอนุญาต  ให้เลขาธิการพิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙๕  วรรคสอง 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณวุฒิตามที่ก าหนดในข้อ  ๓ 
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(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
เปนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  และเป็นไปตามขอก าหนดขั้นต่ าทางดานสุขภาพ 
ที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๗ ให้เลขาธิการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตและมีหนังสือแจ้งค าสั่งอนุญาตหรือ 
ไม่อนุญาตไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่เลขาธิการมีค าสั่งอนุญาต  ให้เลขาธิการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาต 
ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว  และให้เลขาธิการ 
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับช าระค่าธรรมเนียม  แต่หากผู้ขอรับ 
ใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในก าหนดเวลาดังกล่าว   ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต  และให้เลขาธิการจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่เลขาธิการมีค าสั่งไม่อนุญาต  ให้แจ้งค าสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ   
ทั้งนี้  ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต  รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์  การยื่นค าอุทธรณ์  และระยะเวลา 
ส าหรับการอุทธรณ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  เลขาธิการจะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับหนังสือตามวรรคสองหรือวรรคสามด้วยก็ได้ 

ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  
หรือรายการประวัติอื่นใดในใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวต่อเลขาธิการหรือ
ผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 

ให้น าความในข้อ  ๕  และข้อ  ๗  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม 

ขอ ๙ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ต่อเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน 
แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายในก าหนดระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้รับใบอนุญาตส าหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย   ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหกสิบวัน 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตส าหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือการผลิตพลังงาน  ให้ยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
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ให้น าความในข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตด้วย
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ  สูญหาย  หรือถูกท าลาย  ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  
และหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รู้ถึงการช ารุด  
ในสาระส าคัญ  สูญหาย  หรือถูกท าลาย 

ให้น าความในข้อ  ๕  และข้อ  ๗  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอรับใบแทนใบอนุญาตด้วย
โดยอนุโลม 

ใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบใบอนุญาต  โดยระบุค าว่า  “ใบแทน”  ด้วยตัวอักษรสีแดง 
ไว้ด้านบนของใบอนุญาต 

ข้อ ๑๑ การยื่นค าขอรับใบอนุญาต  ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตค าขอ 
ต่ออายุใบอนุญาต  และค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้   ให้ด าเนินการโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ในระหว่างที่ยังไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้   ให้ยื่น   
ณ  ส านักงาน 

ข้อ ๑๒ ค าขอรับใบอนุญาต  ใบรับค าขอ  ใบอนุญาต  ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
ในใบอนุญาต  ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  และค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการ 
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 

  

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๘  (๑๙)  มาตรา  ๙๕   
วรรคสาม  และมาตรา  ๙๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ   พ.ศ.  ๒๕๕๙   
บัญญัติให้การแบ่งระดับและการก าหนดคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์    
รวมทั้งการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  และการต่ออายุใบอนุญาต 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๔


