
ค ำถำม  

รู้เท่าทันกฎหมายนิวเคลียร์ อยู่อย่างปลอดภัยในยุค Thailand 4.0” 
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องแกรนด์ เอบี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
 

 

วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
1 unseal source เช่น ตริเตียม (Tritium) เพ่ือการ

ศึกษาวิจัยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใด 
ขึ้นอยู่กับค่ากัมมันตภาพที่ใช้  
(A/D มากกว่าหรือเท่ากับ 0.01=ขอ
ใบอนุญาต) 

2 ปริมาณของทอเรียมเท่าใดที่ผสมอยู่ ถึงจัดเป็นวัสดุ
นิวเคลียร์ 

วัสดุที่มีปริมาณทอเรียมเกิน 10 %  

 

เครื่องก ำเนิดรังสี 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
1 หากเครื่องเอกซเรย์ย้ายไปติดตั้งสถานที่ในเครือ

ของโรงพยาบาลเดิม แต่ผู้ประกอบการเป็นคน
เดียวกันจะต้องขอใบครอบครองและใช้เครื่องใหม่
ไหม 

เนื่องจากเครื่องก าเนิดรังสีวินิจฉัยทาง
การแพทย์เข้าข่ายการจดแจ้ง จึงต้องตาม
ด าเนินการตามกฎกระทรวงของ สธ. 

2 ถ้าเป็นเครื่องก าเนิดรังสีประเภทจดแจ้ง ไม่ต้องมี
การใช้แผ่นวัดรังสี OSL ใช่หรือไม่ 

-หากเป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่จดแจ้งกับ ปส. 
ไม่ต้องใช้ 
-หากเป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่จดแจ้งกับ สธ. 
ด าเนินการตามกฎกระทรวงของ สธ. 

3 ต้องให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาตรวจเครื่อง
ใหม่หรือไม ่ในกรณีย้ายสถานที่ติดตั้งเครื่อง 

ใช่ 

4 เครื่อง General radiograph,fluoroscope, CT 
Scan ใช้ใน งานตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ 
ระหว่างยื่นขออนุญาต องค์กรจะสามารถใช้เครื่อง
กับผู้ป่วยได้หรือไม่ 

เนื่องจากเครื่องก าเนิดรังสีวินิจฉัยทาง
การแพทย์เข้าข่ายการจดแจ้ง จึงต้อง
ด าเนินการจดแจ้งก่อนใช้งาน ทั้งนี้ 
ด าเนินการตามกฎกระทรวงของ สธ. 



ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
5 เครื่องก าเนิดรังสีที่ใช้ทางการแพทย์ ตามกฎหมาย

ใหม่ ต้องขอจดแจ้งต่อกระทรวงสาธารณสุข  แล้ว
ในส่วนของการขอใบอนุญาต หน่วยงานใดเป็นผู้
ออกให้ 

ปส.  

6 เครื่องเอกซเรย์ด้านอุตสาหกรรม ก่อนหน้านี้ต้อง
ขอใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ แต่ต่อไปถ้าเป็น
จดแจ้ง ไม่ต้องยื่นใบอนุญาตแล้วใช่ไหม 

ใช่ (โดยเป็นการยื่นจดแจ้งแทน) 

7 การแจ้งครอบครองเครื่องก าเนิดรังสีต้องมี RSO 
ก่อน และต้องมีผลการตรวจสอบเครื่องก่อนใช่
หรือไม่ 

1. ไม่ต้องมี RSO หากเป็นเครื่องก าเนิดรังสี
ประเภทที่ต้องจดแจ้ง  
2. ต้องมรีายงานผลการตรวจสอบสภาพ
เครื่องก าเนิดรังสีทุก 2 ปี 

8 การมอบอ านาจ 1 ครั้ง ต่อ 1 เครื่อง หรือสามารถ
มอบให้ครอบคลุมการกระท าใดๆ ที่เก่ียวกับ ปส. 
ได้หรือไม่ 

ขึ้นอยู่กับข้อความที่ระบุในใบมอบอ านาจ 

9 ตรวจเครื่องก าเนิดรังสี กฎหมายใหม่ ก าหนด
ความถี่อย่างไร 

-เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1 ทุก 1 ปี 
-เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 2 ทุก 2 ปี 

10 กรณีมีเครื่องเอกซเรย์เครื่องใหม่เข้ามาภายใน
โรงงานเพิ่ม สามารถใช้งานก่อนท าเรื่องครอบครอง 
หรือจดแจ้งได้หรือไม่ 

ไม่ได้ 

11 คลินิกทันตกรรมที่มีเครื่องเอกซเรย์แล้วมี
ใบอนุญาตกับทาง ปส. แล้วต้องปฏิบัติอย่างไร
ต่อเมื่อกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ 

ปส. จะส่งข้อมูลให้กับทาง สธ. เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

12 ผู้ครอบครองเครื่องก าเนิดรังสี (10 Kev) 
จ าเป็นต้องมีระบบตรวจวัดรังสีตลอดเวลาหรือไม่ 

ไม่ 

13 ถ้าต้องการเปลี่ยนเครื่องเอกซเรย์ฟันเครื่องเก่าของ
หน่วยงานราชการ ให้เป็นเครื่องใหม่ ต้องท า
อย่างไรกับเครื่องเก่า 

จัดการให้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

14 ต้องส่งรายงานประจ าปี แบบ ร.5 และ แบบ ร.2 
อยู่ไหม ส าหรับเครื่องก าเนิดรังสี (ประเภทแจ้ง) 

ขอให้ตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 

15 ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้งานเครื่องเอกซเรย์ 
และได้แยกอะไหล่ที่สามารถใช้งานได้ มาเป็น

- หากอุปกรณ์ท่ีคงเหลือครอบครองและ
สามารถใช้เป็นอะไหล่ส ารองได้ ได้แก่ (1) 



ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
อะไหล่ส ารอง คงเหลือแต่โครงสร้างของเครื่อง 
กรณีนี้ต้องยื่นหนังสือยกเลิกหรืออะไรบ้างให้ ปส. 

หลอดรังสีเอกซ์ (X-ray tube) 
(2) หลอดรังสีเอกซ์พร้อมเรือนหลอด (X-ray 
tube และ housing) 
(3) อุปกรณ์ผลิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ใน
เครื่องเร่งอนุภาค (magnetron หรือ 
klystron) ยังต้องคงสถานะแจ้งครอบครอง 
- แต่หากไม่ต้องการครอบครองอุปกรณ์
ข้างต้น ให้ท าเรื่องยกเลิกมายัง ปส. พร้อม
แนบเอกสาร ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตฉบับจริง 
2. หลักฐานว่าเครื่องใช้งานไม่ได้แล้ว(รูปถ่าย) 
3. เอกสารระบุตัวตน/นิติบุคคล 

16 หลอดไฟเครื่องเอกซเรย์ ประเภทที ่3 หากช ารุด 
ต้องมีการน าเข้ามาเปลี่ยน เราต้องจดแจ้ง
เหมือนกับเครื่องหรือไม่ 

แจ้งการยกเลิกครอบครองและแจ้งการ
ครอบครองหลอดใหม่ 

17 เครื่อง XRF แบบพกพาถือเป็นเครื่องก าเนิดรังสี
ประเภทที่ 2 หรือ ที่ 3 

จดแจ้ง 

18 เครื่องเอกซเรย์ฟัน ได้รับการอนุญาต 5 ปี จาก 
ปส. ต้องให้ วพ. มาท าการตรวจสภาพทุก 2 ปี ใช่
หรือไม่  

เนื่องจากเครื่องก าเนิดรังสีวินิจฉัยทาง
การแพทย์เข้าข่ายการจดแจ้ง จึงต้อง
ด าเนินการตามกฎกระทรวงของ สธ. 

19 รายงานผลการตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ จะต้อง
ส่งผลไปที่ใด 

ณ หน่วยงานที่ท าการจดแจ้ง 

20 การขอตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องท าทุก 1 ปี หรือ 
ท าทุก 2 ปี 

-เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1 ทุก 1 ปี 
-เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 2 ทุก 2 ปี 
-เครื่องก าเนิดรังสีที่เข้าข่ายจดแจ้งทุก 2 ปี 

21 เครื่องถ่ายภาพทางรังสีใช้ในงานวิทยาศาสตร์ 300 
Kev จัดอยูใ่นกลุ่มขอใบอนุญาต หรือจดแจ้ง 

เป็นเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 2 ต้องขอ
อนุญาตกับ ปส.  

22 หน่วยงานมีเครื่องเอกซเรย์กระเป๋า ส าหรับการ
รักษาความปลอดภัย ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการขออนุญาต สามารถรอกฎหมายใหม่
แล้วเข้ากระบวนการจดแจ้งแทนได้หรือไม่ 

ไม่จ าเป็นต้องยุติการขออนุญาต เมื่อได้รับ
ใบอนุญาตแล้งจะข้าสู่ระบบจดแจ้งโดย
อัตโนมัติ 

23 เครื่องเอกซเรย์ 150kv มีอยู่ 3 เครื่อง CT-scan ปรับไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลย



ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
230 kv มี 1 เครื่อง ครบรอบการตรวจสอบตั้งแต่
วันที่ 11/02/2562 พ่ึงแจ้งกรมวิทยาศาสตร์ ช่วงนี้
เป็นช่วงรอการเข้ามาตรวจสอบ อยากทราบว่าจะมี
โทษอย่างไรบ้าง 

พินิจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 

24 เครื่องเอกซเรย์ฟัน panoramic ต้องจดแจ้ง หรือ
ขออนุญาต 

เนื่องจากเครื่องก าเนิดรังสีวินิจฉัยทาง
การแพทย์เข้าข่ายการจดแจ้ง จึงต้อง
ด าเนินการตามกฎกระทรวงของ สธ. 

25 บริษัทสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเอกซเรย์จาก Vendor 
เพ่ือน าเข้ามาใช้งาน มีข้ันตอนอย่างไรบ้างใน
กระบวนการนี้ 

ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี 
- หากเป็นการขออนุญาตให้ขอกับ ปส. 
- หากเป็นการจดแจ้ง 

- แพทย์ > สธ. 
- อ่ืนๆ > ปส. 

26 ถ้าเป็นเครื่องก าเนิดรังสีประเภทจดแจ้ง ไม่ต้องมี
การใช้แผ่นวัดรังสี OSL ใช่หรือไหม 

-หากเป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่จดแจ้งกับ ปส. 
ไม่ต้องใช้ 
-หากเป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่จดแจ้งกับ สธ. 
ด าเนินการตามกฎกระทรวงของ สธ. 

27 ถ้ารายงานผลการตรวจสอบสภาพเครื่องก าเนิดรังสี
หมดอายุ มีข้อก าหนดว่าต้องมีระยะเวลาในการ
ด าเนินการกี่วัน หลังจากที่หมดอายุแล้ว 

เร็วที่สุด 

28 เครื่องเอกซเรย์ 150 kv และ เครื่อง CT-scan 
230 kv อยู่ในเครื่องก าเนิดรังสีประเภทไหน 

เนื่องจากเครื่องก าเนิดรังสีวินิจฉัยทาง
การแพทย์เข้าข่ายการจดแจ้ง จึงต้อง
ด าเนินการตามกฎกระทรวงของ สธ. 

29 การแจ้งก าจัดหลอดก าเนิดรังสีเอกซเรย์ 
อุตสาหกรรม 50 keV จะต้องด าเนินการอย่างไร 
ถ้าหากว่าหลอดนั้นน าเข้ามาพร้อมเครื่องครั้งแรก
และได้ขอใบอนุญาตไว้แล้ว แต่ ณ ปัจจุบันได้มีการ
เปลี่ยนหลอดก าเนิดใหม่ และยังใช้งานเครื่องอยู่ 

จัดการให้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้ง
เปลี่ยนหลอดมายัง ปส. 

30 เครื่องก าเนิดรังสีที่ใช้ในโรงพยาบาลเช่น General 
x ray Fluoroscopy CT Scan Mammogram C 
Arm เป็นประเภท 2 ที่ขออนุญาต และต้อง
ตรวจสอบคุณภาพทุก 1 ปี และม ีRSO ประจ า
ถูกต้องหรือไม่ 

จะเป็นเครื่องที่ต้องแจ้งตามกฎหมายใหม่  ไม่
ต้องมี RSO 



ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
31 ถ้ามีเครื่องก าเนิดรังสีที่อยู่ระบบจดแจ้งแต่ยังไม่ได้

ด าเนินการแจ้ง ต้องแจ้งอย่างช้าวันไหนจึงไม่ต้อง
รับโทษ 

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครอบครอง 

32 เครื่องรังสีเอกซเรย์ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ต้อง
ขึ้นทะเบียนจดแจ้งกับกระทรวงใด 

ปส. 

33 กรณีถ้าเป็นรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จ าเป็นต้องมีนัก
รังสีหรือเทคนิครังสีไปกับรถด้วยทุกครั้งหรือไม่ 

-หากเป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่เข้าข่ายจดแจ้ง
ให้ด าเนินการกับ สธ. ต้องด าเนินการตาม
กฎกระทรวงของ สธ. 
-หากเป็นเป็นรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ส าหรับ
ตรวจสอบความปลอดภัย ด าเนินการตาม
กฎกระทรวงของ ปส. 

34 การเลิกใช้งานเครื่องเอกซเรย์ นอกจากต้องปฏิบัติ
ตาม พรบ. ขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ปส. จะมีการ
ออกกฎหมายหรือแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องอีก
หรือไม่ 

แจ้งยกเลิกการใช้งานและก าจัดหลอด
เอกซเรย์ในรูปแบบขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

35 เครื่องเอกซเรย์ 50 Kv ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
(ตรวจสอบผลิตภัณฑ์) เข้าข่ายเครื่องก าเนิดรังสี
ประเภทไหน ต้องจดแจ้งหรือไม่   

จดแจ้ง 

36 เครื่องก าเนิดรังสี ใช้ในการวิเคราะห์งานใน
อุตสาหกรรม พลังงาน 160 Kv จะต้องขออนุญาต
หรือจดแจ้ง 

จดแจ้ง 

37 การต่ออายุใบอนุญาตท าไมต้องติดต่อ สธ. 
สามารถไป ปส. เลยได้ไหม 

สธ. จะจดแจ้งเฉพาะเครื่องก าเนิดรังสีวินิจฉัย
ทางการแพทย์เท่านั้น การขออนุญาตเครื่อง
ก าเนิดรังสีประเภทอ่ืน ต้องด าเนินการที่ ปส. 

38 เครื่องเอกซเรย์ ขนาด70 kv ใช้ในโรงงานผลิต
สายไฟ ต้องขออนุญาตหรือแจ้ง 

จดแจ้ง 

39 เครื่องเอกซเรย์ประเภทที่ต้องจดแจ้ง จ าเป็นต้องมี
แผนฉุกเฉินหรือไม่ 

ปส. ไม่ก าหนดให้มีแผนฉุกเฉินส าหรับเครื่อง
ก าเนิดรังสีที่เข้าข่ายจดแจ้ง แต่หากเป็น
เครื่องก าเนิดรังสีที่เข้าข่ายจดแจ้งให้
ด าเนินการกับ สธ. ต้องด าเนินการตาม
กฎกระทรวงของ สธ. 

40 อยากทราบว่า เครื่องเอกซเรย์ XRF ก าลัง 50 keV ใช่ 



ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
ใช้ในการวัดความหนา ในโรงงานอุตสาหกรรม 
จัดเป็นประเภทจดแจ้งใช่หรือไม่ 

41 หน่วยงานมีเครื่องเอกซเรย์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนและการวิจัยส าหรับนักศึกษา เครื่องเอกซเรย์
เป็นแบบที่ใช้ในสถานพยาบาล แต่หน่วยงานไม่ได้
ขึ้นกับสถานพยาบาล จะได้รับการจดแจ้งหรือไม ่
เพราะท่านวิทยากรบอกว่า ถ้าเป็นสถานพยาบาล
จะได้รับการยกเว้นให้ไปจดแจ้งอย่างเดียว แสดงว่า
เราต้องมี RSO ประจ าตลอดเวลา และมีการช าระ
ค่าธรรมเนียมและมีหลักประกันด้วยใช่  
บริบทเรามีวัตถุประสงค์ต่างกัน แต่ใช้เครื่องชนิด
เดียวกัน และบางหน่วยงานก็เป็นองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลก าไร 

- หากเป็นเครื่องก าเนิดรังสีประเภทจดแจ้งไม่
มีค่าธรรมเนียม RSO และหลักประกัน 
- หากเป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องขออนุญาต 
มีค่าธรรมเนียม และ RSO นอกจากนี้ เครื่อง
ประเภทที่ 1 ต้องวางหลักประกันด้วย 

 

กำรขออนุญำต 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
1 การยื่นค าขอออนไลน์สามารถท าได้เฉพาะ  

ขออนุญาตใช่ไหม   
ท าได้ทั้งการจดแจ้งและขออนุญาต 

2 ขั้นตอนการจดแจ้งยังไม่มีบริการออนไลน์ใช่ไหม มีการจดแจ้งออนไลน์แต่ยังไม่เปิดรับการจด
แจ้ง 

3 ยื่นค าขอโดยการไปยื่นด้วยตนเอง เช็คสถานะใน
ระบบได้เหมือนกันหรือไม่ 

จนท. จะให้เลขส าหรับเช็คสถานะได้
เหมือนกัน 

4 E-mail  1 Account สามารถสมัครได้แค่ 1 นิติ
บุคคลใช่หรือไม่ 

ใช่ 

5 เครื่อง bone density ต้องขอใบอนุญาตไหม จดแจ้ง กับ สธ. เนื่องจากเป็นเครื่องก าเนิด
รังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ 

6 ต่ออายุออนไลน์ต้องท าอย่างไร เข้าเว็บไซต์ 
www.oap.go.th/services/license 

7 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของหน่วยงาน จะต้อง
ยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายในกี่วัน 

ด าเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถท าได้ 

8 ถ้าน าเข้าเครื่องก าเนิดรังสีเข้ามาแล้วไม่ตรงกับท่ี 1. ต้องยื่นขออนุญาต/จดแจ้งใหม่ 



ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
ยื่นใบขอน าเข้า สามารถยื่นค าขอให้ถูกต้อง
ย้อนหลังวันน าเข้าได้หรือไม่ และมีขั้นตอนอย่างไร 
มีค่าปรับหรือไม่ 

2. ไม่สามารถย้อนหลังได้ 
3. เมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ มี
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลง 200 บาท 

9 เครื่องเอกซเรย์ ใช้งานมาประมาณ 10 ปี กรณี
เปลี่ยนเครื่องใหม่ จะต้องด าเนินการอย่างไร และ
ใช้เวลาด าเนินการกี่วัน 

1. แจ้งยกเลิกการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีรังสี
เดิม 
2. ด าเนินการจดแจ้งหรืออนุญาตเครื่องใหม่ 
ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี 
3. ระยะเวลาด าเนินการจดแจ้ง ไม่เกิน 15 
วัน 

10 กรณี รพ. มีใบอนุญาต 5 ปี แต่ซื้อเครื่องมาเพ่ิมอีก 
1 เครื่อง ต้องท าเรื่องขออนุญาตอีกหรือไม่ 

ขออนุญาตเพ่ิมอีก 1 เครื่อง 

11 ปัจจุบันมีใบอนุญาต 5 ปี 1. ต้องให ้วพ. มาตรวจ
สภาพเครื่องเอกซเรย์ทุก 2 ปีใช่หรือไม่ 2. หลัง
ได้ผลตรวจต้องแจ้ง ปส. ทุกครั้งใช่หรือไม่ 

1. หากเป็นเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1 
ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องทุก 1 ปี (หากเป็น
เครื่องก าเนิดรังสีที่เข้าข่ายจดแจ้งให้
ด าเนินการกับ สธ. ต้องด าเนินการตาม
กฎกระทรวงของ สธ.) 
2. อนุญาต/แจ้ง ที่ปส. ให้ส่งผลมาที่ ปส.  

12 ปัจจุบันมีใบอนุญาตเอกซเรย์ถึง มี.ค. 65 ระหว่างนี้
ต้องตรวจเครื่องโดย วพ. ทุกก่ีปี และต้องรายงาน
ไปยัง ปส.หรือไม่ และถ้าจดแจ้งแล้วหลังปี 65 ต้อง
ตรวจโดย วพ. ทุกก่ีปีและต้องรายงาน ปส. หรือไม่ 

1. ตรวจเครื่องโดย วพ. (หรือหน่วยงานที่ 
ปส. ให้การรับรอง) ทุก 2 ปี  
2. หากเป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่เข้าข่ายจดแจ้ง
ให้ด าเนินการกับ สธ. ต้องด าเนินการตาม
กฎกระทรวงของ สธ. 

13 กรณีครอบครองเครื่องก าเนิดรังสี จ าเป็นต้องมี 
RSO หรือไม่ ตามกฎหมายใหม่ 

ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องก าเนิดรังสี 

14 เครื่องเอกซเรย์ที่เคยขออนุญาตกับ ปส. เมื่อ
กฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ ต้องแจ้งที่หน่วยงานใด 

แจ้งกับ ปส. ยกเว้น เครื่องก าเนิดรังสีวินิจฉัย
ทางการแพทย์ที่ต้องด าเนินการตาม
กฎกระทรวงของ สธ. 

 

RSO : เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
1 5 วิชาชีพ ที่อนุโลมให้เทียบเท่า RSO ระดับกลาง จะมีกฎกระทรวงประกาศอีกครั้ง 



ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
มีเอกสารประกาศอย่างเป็นทางการหรือไม่ 

2 RSO ประจ าเครื่องก าเนิดรังสีประเภท 3 ต้องไป
สอบขึ้นทะเบียนอยู่หรือไม่ (ระหว่างที่ร่าง
กฎกระทรวงตัวใหม่ยังไม่ออก) 

สอบขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่บังคับใช้ใน
ปัจจุบัน 

3 สถานพยาบาลที่มีเครื่องเอกซเรย์ มีความ
จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ RSO หรือไม่ หรือสามารถ
เป็นแพทย์ประจ าแทนได้ 

เครื่องก าเนิดรังสีที่เข้าข่ายจดแจ้งให้
ด าเนินการกับ สธ. ต้องด าเนินการตาม
กฎกระทรวงของ สธ. 

4 ถ้าเป็นอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องก าเนิดรังสี
ประเภทที่ 3 ต้องมี RSO หรือไม่ 

ในปัจจุบัน ยังต้องมี RSO แต่เมื่อเข้าสู่ระบบ
การจดแจ้ง ไม่จ าเป็นต้องมี RSO 

5 ถ้าจบฟิสิกส์การแพทย์ สามารถเป็น RSO ระดับสูง
ได้เลยหรือไม่ 

ได้ระดับกลางและต้องสอบระดับสูงอีกครั้ง 

6 RSO 1 ท่าน ดูแลเครื่องทั้งองค์กร ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ RSO 
7 งานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ที่ไม่ได้มี 

generator เพราะใช้เป็น unit dose ต้องมี RSO 
ระดับกลางหรือระดับสูง 

ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของไอโซโทปรังสี 
หากเข้าข่ายการจดแจ้งไม่จ าเป็นต้องมี RSO 
และเข้าข่ายการอนุญาตประเภทของ RSO 
จะข้ึนอยู่กับการจ าแนกประเภทวัสดุ
กัมมันตรังสีต่อไป (A/D มากกว่าหรือเท่ากับ 
0.01=ขอใบอนุญาต) 

8 กรณีต่ออายุ RSO แล้วหาใบทรานสคริปไม่เจอ 
เนื่องจากเรียนจบมานานแล้ว ใช้ใบ RSO เดิมอย่าง
เดียวได้ไหม 

ได ้หรือใช้ส าเนาปริญญาบัตร 

9 RSO เฉพาะทางมีอะไรบ้าง มีหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและคุณสมบัติอย่างไร 

ไม่มี RSO เฉพาะทาง จะมี ระดับต้น กลาง
สูง 

10 เครื่องก าเนิดรังสีประเภท 3 (5-6 keV) จ าเป็นต้อง
มี RSO หรือไม่ 

-เครื่องก าเนิดรังสีประเภท 3 ขนาดไม่เกิน 5 
keV เข้าข่ายยกเว้น 
-เครื่องก าเนิดรังสีประเภท 3 ขนาดเกิน 5 
keV ขึ้นไป เข้าข่ายการจดแจ้ง ไม่ต้องมี RSO 

11 เครื่องเอกซเรย์ XRF ที่ไม่มีวัสดุรังสี ใช้วิเคราะห์
น้ ามันในห้อง lab จ าเป็นต้องมี RSO หรือไม่ 

เข้าข่ายการจดแจ้ง ไม่ต้องมี RSO 

12 ปัจจุบัน RSO ยังไม่ได้ก าหนดกฎหมายใหม่ ถ้า
เจา้หน้าที่ที่ยังไม่ได้สอบต้องไปสอบตามกฎหมาย

ใช่ 



ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
เดิมหรือไม่ 

13 ใบ รง.4 เดียวกันแต่มี 2 โรงงานอยู่ใกล้กัน RSO
ต้องมีกี่คน 

ขึ้นอยู่กับกฎกระทรวง 

14 กรณีมีกะกลางวันและกะกลางคืน เครื่องท างาน 
24ชั่วโมง ต้องมี RSO ตลอดเวลาใช่หรือไม่  

ขึ้นอยู่กับกฎกระทรวง 

15 RSO 3 ระดับ หน่วยงานต้องมีครบทุกระดับใช่
หรือไม่ 

ไม่จ าเป็น 

16 RSO และเจ้าหน้าที่เทคนิค ที่ใช้เครื่องก าเนิดรังสี
ทางการแพทย์ ต้องจบวุฒิทางรังสีหรือไม่ 

ตามกฎกระทรวงของ สธ. 

17 บริษัทมีเจ้าหน้าที่ด าเนินการด้านเทคนิคเรื่องรังสี
อยู่แล้ว จ าเป็นต้องมี RSO อีกหรือไม่ 

ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี 

18 เครื่องเอกซเรย์ 50 Kv ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
(ตรวจสอบผลิตภัณฑ์) ต้องเป็น RSO ระดับใด 

จดแจ้ง ไม่จ าเป็นต้องมี RSO 

19 หากใบอนุญาตหมดอายุก่อน สอบต่ออายุไม่ทัน 
จะมีความผิดอย่างไร 

จ าคุก ≤ 2 ปี  
ปรับ ≤ 200,000 บาท 

20 จนท. เทคนิคทางรังสี กับ RSO สามารถใช้คน
เดียวกันได้ไหม เพราะเป็น จนท.เทคนิครังสีอยู่แล้ว 
ท าไมถึงต้องมาสอบ RSO อีก จะซ้ าซ้อนหรือไม่ 

สามารถใช้คนเดียวกันได้ 

21 ภาคเอกชน ที่เป็น RSO มีโอกาสที่จะได้
ค่าตอบแทนความเสี่ยง หรือวิชาชีพหรือไม่ 

ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละหน่วยงาน 

22 เครื่องเอกซเรย์ด้านอุตสาหกรรม จ าเป็นต้องมี
เจ้าหน้าที่ RSO หรือไม่ 

หากเครื่องเอกซเรย์เข้าข่าย กฎกระทรวง 
ก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ ไม่จ าเป็นต้องมี RSO 

23 RSO ในองคก์รตนเอง จ าเป็นต้องมีการแต่งตั้งเป็น
ทางการหรือไม่ 

จ าเป็น และข้อมูล RSO ระบุในใบค าขอ
อนุญาต 

24 เครื่องเอกซเรย์ในโรงพยาบาลอยู่ในหมวดต้องจด
แจ้ง หมายความว่าไม่จ าเป็นต้องมี RSO ใช่ไหม 

ไม่จ าเป็นต้องมี RSO 

25 เครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม opg, ct -scan ไม่
ต้องมี เจ้าหน้าที่ RSO ใช่หรือไม่ 

ไม่จ าเป็นต้องมี RSO 

26 เครื่องก าเนิดรังสี แบบ stationary กลุ่ม 2 ก าลัง 
150 KV 500 mA ต้องมีใบอนุญาตและ RSO 

ตามกฎหมายใหม่ ให้จดแจ้ง และไม่ต้องมี 
RSO  



ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
ระดับใด 

27 RSO คนเดิมลาออก ต้องด าเนินการอย่างไร แจ้งด าเนินการเปลี่ยน RSO คนใหม่มายัง 
ปส. 

28 การสอบ RSO ออนไลน์ จะมีผลเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (ภายในปีนี้) 
 

 

อ่ืนๆ  

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
1 ป้ายเตือนห้ามเข้าบริเวณรังสี มีแจกหรือไม่ และ

เนื่องจากป้ายเดิมช ารุด  
มีแจก ติดต่อ One Stop Service ของ ปส. 
หรือโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1511 
1513 

2 หลักประกัน จัดเก็บเพ่ือให้แน่ใจว่ามีความสามารถ
ในการจัดการกาก ถ้าด าเนินการจัดการเสร็จสิ้น
แล้ว จะคืนค่าหลักประกันใช่ไหมคะ 

ใช่ 

3 กรุณาขยายความมาตรา 23 เรื่องอัตรา
ค่าธรรมเนียม เช่น ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่เดินเครื่อง 
10000 บาท  

เพดานสูงสุดของค่าธรรมเนียมคือ 10,000 
บาท การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจริงจะ
เป็นไปตามกฎกระทรวง 

4 อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ xx,xxx หมายความว่า 
1 ฉบับ มี 3 เครื่อง ก็เสียค่าธรรมเนียม xx,xxx แค่ 
1 ฉบับ (รวม 3 เครื่อง) 

ใบอนุญาตออก 1 ฉบับต่อ 1 เครื่อง 

5 ผลค่าปริมาณรังสีประจ าบุคคล จ าเป็นต้องเฉพาะ
การขอใบอนุญาตอย่างเดียว หรือร่วมถึงการจด
แจ้งด้วย เนื่องจากในการน าเสนอส าหรับการจด
แจ้งแสดงว่าไม่จ าเป็นต้องมี แล้วหากเจ้าหน้าที่
ได้รับปริมาณรังสีที่สูงจะทราบได้อย่างไร 

ปริมาณรังสีจากเครื่องก าเนิดรังสีที่เข้าข่าย
การจดแจ้งอยู่ในระดับที่ต่ า และมีข้อก าหนด
ให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องทุก 2 ปี เพื่อ
ความปลอดภัย 
แม้จะไม่เป็นข้อก าหนดตามกฎหมาย แต่การ
มีอุปกรณ์วัดรังสีเป็นการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

6 ส าหรับการวัดปริมาณรังสีประจ าบุคคล ต้องใช้จาก
หน่วยงานที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันหรือไม ่หรือ
หน่วยงานสามารถจะวัดปริมาณรังสีบุคคลเองและ

ไม่ได้ 



รายงานเอง ( in-house system) ไดห้รือไม่ 
7 ค่า background ระดับรังสี อยู่ที่ระดับเท่าไหร่ โดยทั่วไป ค่ารังสี background จะอยู่ในช่วง 

2-3 mSv ต่อปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


