
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี 

พ.ศ. …. 
   

 
หลักการ 

 
ก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี 
 
 

เหตุผล 
 

โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ งประกอบมาตรา ๘ (๘) และมาตรา ๒๙ (๑) (ข) แห่ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ มีอ านาจก าหนดศักยภาพทางเทคนิค
ของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความเพียงพอและเหมาะสมต่อความ
ปลอดภัยส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีแต่ละประเภท  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี 
พ.ศ. …. 

   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๘ (๘) และมาตรา ๒๙ (๑) (ข) 
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี ใบอนุญาตมีไว้ใน

ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 

“สถานที่ประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ท า เก็บรักษา ติดตั้งหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
  

หมวด ๑ 
ศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต 

เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๑ 

   
ส่วนที่ ๑  

สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ 
   

 
ข้อ ๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้สถานที่จัดเก็บและสถานที่ประกอบกิจการที่มีคุณลักษณะ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการต้องมีโครงสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรง โดย

ผนังห้องทุกด้านรวมพ้ืนและเพดานต้องสามารถป้องกันระดับรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและสามารถรองรับ
เครื่องก าเนิดรังสีและส่วนประกอบทั้งหมด    

(๒) สถานที่จัดเก็บเครื่องก าเนิดรังสีต้องไม่มีวัตถุอันตรายอ่ืนเก็บรวมอยู่และต้องมีระบบป้องกัน
น้ าท่วม 

(๓) สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการต้องมีการประเมินความปลอดภัยทางรังสีโดย
บริเวณปฏิบัติงานรังสีต้องมีปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับไม่เกิน ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี และบริเวณที่มี
ผลกระทบถึงประชาชนทั่วไปต้องมีปริมาณรังสีที่ประชาชนทั่วไปได้รับไม่เกิน ๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ทั้งนี้หากเป็น
สถานปฏิบัติการทางการแพทย์ บริเวณปฏิบัติงานรังสีต้องมีปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับไม่เกิน ๔๐๐  
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ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห์ และบริเวณที่มีผลกระทบถึงประชาชนทั่วไปต้องมีปริมาณรังสีที่ประชาชนทั่วไปได้รับ
ไม่เกิน ๒๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห์  

การจัดแบ่งพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานให้หลีกเลี่ยงโอกาสการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนทั่วไปโดยไม่จ าเป็น 

 
ข้อ ๓  กรณีที่ใช้เครื่องก าเนิดรังสีในทางอุตสาหกรรม สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบ

กิจการต้องตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม และปลอดภัย ทั้งนี้ ต้องไม่อยู่ในบริเวณ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภายในระยะห้าร้อยเมตรจากเขตพระราชฐาน 
(๒) ภายในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากเขตบ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรรเพ่ือการพักอาศัยตึกแถว

หรือบานแถวเพื่อการพักอาศัย หรืออาคารชุดพักอาศัย หรือศูนย์การค้า หรือโรงเรียน หรือสถานศึกษา วัดหรือ 
ศาสนสถาน สถานพยาบาล โบราณสถาน หรือสถานที่ท าการงานของหน วยงานของรัฐ แหล่งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ทั้งนี้ สถานที่ท าการงานของหนวยงานของรัฐตาม (๒) ไม่หมายความรวมถึงสถานที่ท าการ
งานโดยเฉพาะเพ่ือการควบคุม ก ากับ ดูแล อ านวยความสะดวก หรือให้บริการ แก่การประกอบกิจการของ
สถานประกอบการแห่งนั้น ๆ  

 
ข้อ ๔  ในการขออนุญาตครั้งแรก ผู้ขออนุญาตต้องส่งแบบแปลนของห้องที่มีการจัดเก็บ 

ติดตั้งหรือใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี และห้องบริเวณข้างเคียงโดยรอบ โดยต้องระบุขนาดของห้อง ความหนาผนัง
ทุกด้าน รวมถึงพ้ืนและเพดาน ต าแหน่งที่จะติดตั้งเครื่องก าเนิดรังสี ระยะห่างจากเครื่องก าเนิดรังสีถึงผนังทุก
ด้าน  พร้อมทั้งระบุปัจจัยที่เก่ียวข้อง เช่น อัตราการใช้งาน สัดส่วนการใช้พ้ืนที่ และสัดส่วนการรับรังสีของผนัง
ทุกด้านรวมถึงพ้ืนและเพดาน  พร้อมรายงานผลการประเมินระดับรังสีสูงสุดที่ภายนอกผนังขณะเมื่อมีการ
จัดเก็บหรือใช้งาน  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕  ประตูของห้องที่มีการติดตั้งเครื่องก าเนิดรังสี ต้องออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
สามารถเปิดได้ทั้งด้านนอกและด้านใน 

ข้อ ๖  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบความปลอดภัย อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(๑) ระบบหยุดการท างานโดยอัตโนมัติหรือป้องกันการท างานเมื่อประตูห้องไม่ปิดสนิท ตาม

ลักษณะการใช้งาน  
(๒) ระบบตรวจสอบบุคคลสุดท้ายที่อยู่ในห้อง (last person out) 

 
ส่วนที่ ๒ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 
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ข้อ ๗  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องส ารวจรังสี (survey meter) ที่เหมาะสมกับชนิดของรังสีที่เกิดขึ้นจากการใช้

งาน และผ่านรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องส ารวจรังสีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ เครื่องส ารวจ
รังสีดังกล่าวต้องอยู่ในบริเวณซึ่งสามารถน าไปใช้งานได้ในทันที 

(๒) อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล  (personal dosimeter) ที่เหมาะสมกับ
ชนิดของรังสีที่เกิดข้ึนจากการใช้งาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงานรังสีทุกคนในพ้ืนที่ควบคุม และมีผลการบันทึกปริมาณ
รังสีเป็นประจ าทุกเดือน 

(๓) เครื่องเฝ้าตรวจรังสีประจ าพ้ืนที่ (radiation area monitor)   
(๔) เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี พร้อมข้อความ หรือค าเตือนภัยที่เหมาะสมและเห็น

ได้ชัดเจนที่จุดทางเข้าพ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่ตรวจตรา บริเวณท่ีติดตั้งเครื่องก าเนิดรังสีและต าแหน่งอื่นที่เหมาะสม 
(๕) ไฟแสดงสถานะการฉายรังสีที่ชัดเจน หากมีห้องฉายรังสี 

 
ข้อ ๘ ในกรณีที่ใช้เครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีอุปกรณ์การ

ตรวจสอบคุณภาพรังสี 
ในกรณีห้องฉายรังสีทางการแพทย์ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารระหว่างภายในและภายนอก

ห้อง และมีกล้องวงจรปิดภายในห้องเพ่ือให้เห็นผู้ป่วยตลอดเวลาการฉายรังสี 
 

ส่วนที่ ๓ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

   
 

ข้อ ๙  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับใบอนุญาตเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูงอย่างน้อยหนึ่งคน ท าหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางรังสี              
ของหน่วยงาน ทั้งในกรณีการปฏิบัติงานปกติและเมื่อเกิดภาวะผิดปกติ หรือเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งต้องมีความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา เว้นแต่ ผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นเพ่ือการรักษาความปลอดภัย
ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางอย่างน้อยหนึ่งคน 

 
ส่วนที่ ๔ 

แผนป้องกันอันตรายจากรังสี 
   

 
  ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีแผนการป้องกันอันตรายจากรังสีที่เหมาะสมส าหรับ
การปฏิบัติงาน โดยต้องมีหัวข้อต่างๆอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนผังสายการบังคับบัญชาด้านความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างครบถ้วนและชัดเจน 
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(๒) การจัดแบ่งพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน และมีมาตรการควบคุมการเข้า -ออกพ้ืนที่ อย่าง
ชัดเจน 

(๓) กฎระเบียบ มาตรการความปลอดภัยทางรังสี แผนงาน และขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีน้อยที่สุด  

(๔) แผนการตรวจสอบคุณภาพและการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดรังสีทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่
ได้รับใบอนุญาต 

(๕) แผนการตรวจวัดทางรังสี ทั้งที่บริเวณปฏิบัติงานทางรังสีและบริเวณสาธารณะ  โดย
ก าหนดระยะเวลาที่จะด าเนินการอย่างชัดเจน 

(๖) มีแผนปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งภาวะปกติและภาวะผิดปกติ มีรายงานการ
เกิดภาวะผิดปกติและเหตุฉุกเฉินทางรังสี 

(๗) มีบัญชีทะเบียนเครื่องก าเนิดรังสีที่ใช้งาน และระบุระยะเวลาการตรวจสอบบัญชีอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม 

(๘) แผนการปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัดรังสีและระบุช่วงเวลาในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
(๙) แผนหรือวิธีบริหารจัดการเมื่อเลิกใช้เครื่องก าเนิดรังสีตามที่ขอรับใบอนุญาต และวิธี

จัดการกากกัมมันตรังสี (ถ้ามี)  
 

หมวด ๒ 
ศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต 

เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๒ 

   
ส่วนที่ ๑ 

สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ 
   

 
ข้อ ๑๑ ให้น าความในข้อ ๒ (๒) และ (๓) มาใช้บังคับกับสถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบ

กิจการที่ติดตั้งเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๒ โดยอนุโลม 

ทั้งนี้ สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการที่ติดตั้งเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๒ ต้อง
กว้างขวางเพียงพอและเป็นสัดส่วน ส าหรับรองรับการปฏิบัติงานทั้งในภาวะปกติและกรณีเกิดเหตุผิดปกติ 
 

ส่วนที่ ๒ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 

   
ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ดังต่อไปนี้  
(๑)  อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล  (personal dosimeter) ที่เหมาะสมกับ

ชนิดของรังสีที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงานรังสีในพ้ืนที่ควบคุม และมีผลการบันทึกปริมาณรังสี
เป็นประจ าทุกสามเดือน 
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(๒) เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี พร้อมข้อความ หรือค าเตือนภัยที่เหมาะสมและเห็นได้
ชัดเจนที่จุดทางเข้าพ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่ตรวจตรา บริเวณท่ีติดตั้งเครื่องก าเนิดรังสีและต าแหน่งอื่นที่เหมาะสม 

(๓) ไฟแสดงสถานะการฉายรังสีให้ชัดเจน หากมีห้องฉายรังสี ยกเว้นเครื่องก าเนิดรังสีทาง 
ทันตกรรมและเครื่องก าเนิดรังสีชนิดเคลื่อนที่ได้  

 
ข้อ ๑๓  ในกรณีที่ใช้เครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ และเครื่องใช้อัน

จ าเป็นเพื่อระงับ หรือป้องกันอันตรายจากรังสี ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้ 
(๑) เสื้อตะกั่ว (lead apron)  
(๒) แผ่นยางผสมตะกั่วส าหรับป้องกันต่อมไทรอยด์ (thyroid shield) 
(๓) แผ่นยางผสมตะกั่วส าหรับป้องกันอวัยวะสืบพันธุ์ (gonad shield) 
(๔) แว่นตาตะกั่ว (lead goggle) 
(๕) ฉากก าบังรังสี (protective partition)  
ทั้งนี้ การจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ตามวรรคหนึ่ง ให้ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะการใช้

งานตามท่ีก าหนดแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 

ส่วนที่ ๓ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

   
 

ข้อ ๑๔  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับใบอนุญาต
เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางอย่างน้อยหนึ่งคน ท าหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยทาง
รังสีของหน่วยงาน  ทั้งในกรณีการปฏิบัติงานปกติและเมื่อเกิดภาวะผิดปกติ หรือเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งต้องมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 

 
ส่วนที่ ๔ 

แผนป้องกันอันตรายจากรังสี 
   

 
ข้อ ๑๕  ให้น าความในข้อ ๑๐ (๑) (๒) (๓) (๗) และ (๙) มาใช้บังคับแผนป้องกันอันตราย

จากรังสีส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๒ โดยอนุโลม 
ทั้งนี้  ต้องมีแผนการตรวจสอบคุณภาพและการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดรังสีทุกสองปีนับแต่

วันที่ได้รับใบอนุญาตด้วย 
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หมวด ๓ 
ศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต 

เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๓ 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ 

   
 

ข้อ ๑๖  ให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับกับสถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ 
เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๓ โดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๒ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 

   
 

ข้อ ๑๗  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล (personal dosimeter) ที่เหมาะสมกับชนิด

ของรังสีที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงานรังสีในพ้ืนที่ควบคุม และมีผลการบันทึกปริมาณรังสีเป็น
ประจ าทุกสามเดือน 

(๒) เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี พร้อมข้อความ หรือค าเตือนภัยที่เหมาะสมและเห็นได้
ชัดเจนที่จุดทางเข้าพ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่ตรวจตรา บริเวณท่ีติดตั้งเครื่องก าเนิดรังสีและต าแหน่งอื่นที่เหมาะสม 

(๓) ไฟแสดงสถานะการฉายรังสีที่ชัดเจน เมือ่มีการใช้งาน 
 

ส่วนที่ ๓ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

   
 

ข้อ ๑๘  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับใบอนุญาต
เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นอย่างน้อยหนึ่งคน ท าหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางรังสี
ของหน่วยงาน  ทั้งในกรณีการปฏิบัติงานปกติและเมื่อเกิดภาวะผิดปกติ หรือเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งต้องมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา เว้นแต่ ผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสีชนิดที่เป็น
เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรมชนิดเคลื่อนที่ได้ (mobile industrial radiography x-ray unit) 
ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางอย่างน้อยหนึ่งคน 
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ส่วนที่ ๔ 
แผนป้องกันอันตรายจากรังสี 

   
 

ข้อ ๑๙ ให้น าความใน ข้อ ๑๐ (๑) (๒) (๓) (๗) และ (๙) มาใช้บังคับแผนป้องกันอันตรายจาก
รังสีส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๓ โดยอนุโลม 

ทั้งนี้  ต้องมีแผนการตรวจสอบคุณภาพและการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดรังสีทุกสามปี นับแต่
วันที่ได้รับใบอนุญาตด้วย เว้นแต่ ผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสีชนิดที่เป็นเครื่องเอกซเรย์
ถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรมชนิดเคลื่อนที่ได้กต้องมีแผนการตรวจสอบคุณภาพและการบ ารุงรักษาเครื่อง
ก าเนิดรังสีทุกสองปี 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที่                                    พ.ศ. .... 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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เอกสารแนบท้าย 

 ในกรณีที่ใช้เครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องใช้อันจ าเป็นเพ่ือ
ระงับ หรือป้องกันอันตรายจากรังสี ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ 

ชนิดเครื่องก าเนิดรังสี 

อุปกรณ์และเครื่องใช้อันจ าเป็นเพื่อระงับ หรือป้องกัน
อันตรายจากรังสี 
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1. เอกซเรย์ทั่วไป  
๑.๑ ลักษณะการใช้งานแบบชนิดติดตั้งอยู่กับที่      
๑.๓ ลักษณะการใช้งานแบบชนิดเคลื่อนที่ได้      

2. เอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี      
3. เอกซเรย์สวนหัวใจระนาบเดียว      
4. เอกซเรย์สวนหัวใจสองระนาบ      
5. เอกซเรย์ซิมูลเลเตอร์      
6. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์      
7. เอกซเรย์เต้านม      
8. เอกซเรย์ฟัน  

๘.๑ ลักษณะการใช้งานแบบชนิดติดตั้งอยู่กับที่       
๘.๒ ลักษณะการใช้งานแบบชนิดเคลื่อนที่ได้      

 


