
 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้
เครื่องก าเนิดรังสี 

 
 

บรรยายโดย นายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม  
นักฟสิิกส์รงัสีช านาญการพิเศษ 

 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 



หัวข้อน าเสนอ  

• การก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสี 
• เครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องขอรับใบอนุญาต 
• เครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ 
• ใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี 
• ประเภทและอายุใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี 
• การขอรับใบอนุญาต 
• กระบวนการออกใบอนุญาต 
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การก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังส ี

• การยกเว้น (มาตรา 25 ประกอบมาตรา 18) ยกเว้นไม่อยู่ภายใต้การคุมตาม พ.ร.บ. 
พลังงานนิวเคลียร์ฯ เฉพาะเครื่องก าเนิดรังสีที่ให้พลังงานสูงสุดไม่เกิน 5 keV หรือที่ใช้
ความต่างศักย์ไม่เกิน 5 kV 

• การอนญุาต (มาตรา 26) 
• การแจ้ง (มาตรา 26/1 และ 26/2 แห่ง พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์ฯ ฉบับที่ 2) 
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ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 



เครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องขอรับใบอนุญาต 

• เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1 ได้แก่ เครื่องก าเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ 1 MeV หรือเครื่องก าเนิดรังสีที่อุปกรณก์ าเนิดรังสีภายในท างานที่ความต่างศักย์
ตั้งแต่ 1 MV 

• เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 2 ได้แก่ เครื่องก าเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้น
ต่ ากว่า 1 MeV หรือเครื่องก าเนิดรังสีที่อุปกรณ์ก าเนิดรังสีภายในท างานที่ความต่างศักย์
ต่ ากว่า 1 MV ที่มีลักษณะการใช้งานไม่ปิดมิดชิดหรือใช้งานกับคน 
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ตัวอย่าง เครื่องก าเนิดรังสี ประเภทที่ 1 

Linear accelerator Cyclotron Synchrotron 

CyberKnife Proton and Heavy Ion therapy accelerator Tomotherapy 



เครื่องเรง่อนุภาคส าหรับตรวจสอบยานพาหนะ/ตู้
สินค้า  ด่านตรวจยาเสพติด 

เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนหรือฉายรังสี
เอกซ์ ในโรงงานฉายรังส ี

รถเอกซเรย์ส าหรับตรวจสอบยานพาหนะ/ ตู้
สินค้า 

เครื่องเรง่อนุภาคส าหรับตรวจสอบ
ยานพาหนะ / ตู้สินค้า  

ตัวอย่าง เครื่องก าเนิดรังสี ประเภทที่ 1 



Superficial X-ray Therapy 

Orthovoltage / Deep X-ray Therapy 

Mobile X-ray Inspection system 

Portable Digital X-ray inspection system 

Industrial X-ray Radiography 

ตัวอย่าง เครื่องก าเนิดรังสี ประเภทที่ 2 



เครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งตามมาตรา 26/2 

• เครื่องก าเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้นต่ ากว่า 1 MeV หรือเครื่องก าเนิดรังสี
ที่อุปกรณ์ก าเนิดรังสีภายในท างานที่ความต่างศักย์ต่ ากว่า 1 MV ที่มีลักษณะการใช้งาน
ปิดมิดชิดและไม่ใช้งานกับคน 

• เครื่องเอกซเรย์กระเจิงกลับแบบมือถือส าหรับงานรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

• เครื่องเอกซเรย์ส าหรับงานวเิคราะห์แบบมือถือหรือพกพา 

• เครื่องวัดทางอุตสาหกรรมด้วยรังสีเอกซ์แบบติดตั้งอยู่กับที ่
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- ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น กระบวนการ
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
- ใช้ในงานอุตสาหกรรม เพ่ือวิเคราะห์โครงสรา้ง

อะตอมโลหะต่างๆ 
  -   ใช้ในหน่วยงานศึกษาวิจัย  

 วิเคราะหโ์ครงสร้างผลึก   วิเคราะห์ธาต ุ
-ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น วิเคราะห์
ธาตุของชิ้นงาน , วัดความหนาของ
สารเคลือบ 
- ใช้ในหน่วยงานศึกษาวิจัย 

ตัวอย่าง เครื่องก าเนิดรังสีที่มีลักษณะการใช้งานปิดมิดชิดและไม่ใช้งานกับคน 

เครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งตามมาตรา 26/2 



Scanning Electron Microscope (SEM)– Energy 
Dispersive x-ray (EDX) 
- ใช้ถ่ายภาพตัวอย่าง วิเคราะหต์ัวอย่าง 
(ธาต)ุ เช่น ในทางการแพทย์ ศึกษาวิจัย 
งานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

Transmission Electron Microscope: TEM 

- ใช้ในถ่ายภาพชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัยโรค 

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ์

- ใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ตรวจ
สิ่งปลอมปนในผลิตภัณฑ์ 

เครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งตามมาตรา 26/2 
ตัวอย่าง เครื่องก าเนิดรังสีที่มีลักษณะการใช้งานปิดมิดชิดและไม่ใช้งานกับคน 



ตัวอย่าง เคร่ืองก าเนิดรังสี ประเภทที่ต้องแจ้ง 

เครื่องฉายรังสีทางชีวภาพโดยวิธีเอกซเรย์ 

 - ฉายรงัสีเลือดและสว่นประกอบของเลือด เพ่ือ
ป้องกันการติดเชื้อตา่งๆ จากการไดร้ับเลือดของผู้อื่น 

เครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งตามมาตรา 26/2 
ตัวอย่าง เครื่องก าเนิดรังสีที่มีลักษณะการใช้งานปิดมิดชิดและไม่ใช้งานกับคน 

Baggage inspection X-ray unit 

ตรวจสอบกระเป๋า / สัมภาระ ในสนามบิน หรือ
อาคารส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภยั  



เคร่ืองเอกซเรยก์ระเจิงกลับแบบมือถือ
ส าหรับงานรกัษาความมั่นคงปลอดภยั 

 ใช้ในงานรักษาความปลอดภัย 
- เพ่ือตรวจหาวัตถุที่ซ่อนไว้ เช่น อาวุธ 
สารเคมี ยาเสพติด เงนิ ของหนีภาษี  เป็นต้น 

เคร่ืองเอกซเรยส์ าหรับงาน
วิเคราะห์แบบมือถือหรือพกพา 

ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น วิเคราะห์
ธาตแุละปริมาณของธาตุในชิ้นงาน 

เครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งตามมาตรา 26/2 
เคร่ืองวัดทางอุตสาหกรรมด้วยรังสี
เอกซ์แบบติดตั้งอยู่กับที ่

 ใช้ในงานอตุสาหกรรม เช่น วัดความหนาของ
เหล็ก  กระดาษ พลาสติก 



ใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังส ี
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• ผู้ใดจะด าเนินการดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ 

1. ท าเครื่องก าเนิดรังสี (ยังไม่สามารถด าเนินการได้) 
2. มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
3. ใบอนุญาตน าเข้า ส่งออก เครือ่งก าเนดิรังสี (ยังไม่สามารถด าเนินการได)้ 



ประเภทและอายุใบอนุญาต 
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• ใบอนุญาตท าเครือ่งก าเนิดรังสี ให้มีอายุ 5 ปี 

• ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใชเ้ครื่องก าเนิดรังสี ให้มีอาย ุ5 ปี 

• ใบอนุญาตน าเข้า ส่งออก เครื่องก าเนิดรังสี ให้มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 



  - สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ 

  - เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 

  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

  - แผนป้องกันอันตรายจากรังสี 

• ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 29 และมาตรา 
30 แห่งพระราชบัญญัตพิลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559  

• โดยต้องมีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัยของเครื่องก าเนิดรังสีที่
ขออนุญาต อย่างน้อยดังต่อไปนี ้

การขอรับใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังส ี



• ผู้ขอรับใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ตอ้งจัดให้มีแผนป้องกัน
อันตรายจากรังสีที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน โดยต้องมีหัวข้ออย่างน้อย ดังต่อไปนี ้

แผนการป้องกันอันตรายจากรังส ี

1. แผนผังสายการบงัคับบัญชาด้านความปลอดภัยทางรังสีซึ่งระบุบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
และหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 

2. การจัดแบ่งพื้นทีใ่นการปฏิบัติงาน และมีมาตรการควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างชัดเจน 
3. มาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสี รวมท้ังระเบียบและขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้รับ

รังสีน้อยที่สุด 
4. แผนการตรวจวัดทางรังสีในบริเวณปฏิบัติงานทางรังสีและบริเวณสาธารณะ โดยก าหนดระยะเวลาที่จะด าเนินการที่

แน่นอน 
 



แผนการป้องกันอันตรายจากรังส ี

5. แผนปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ และรายงานการเกิดภาวะผิดปกติและ
เหตุฉุกเฉินทางรงัส ี

6. บัญชีทะเบียนเครื่องก าเนิดรังสีและระบุระยะเวลาการตรวจสอบบัญชีที่แน่นอน 
7. แผนการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดรังสีและระบุช่วงเวลาในการด าเนินการที่แน่นอน 
8. แผนหรือวิธีบริหารจัดการเมื่อเลิกท าหรือครอบครองเครื่องก าเนิดรังสีที่ขอรับใบอนุญาต และวิธีจัดการกาก

กัมมันตรังสี 
9. แผนการตรวจสอบคุณภาพและการบ ารุงรักษาเครือ่งก าเนิดรังสีทุกหนึ่งปี (เครื่องก าเนิดรังสีประเภท 1) หรือ

ทุกสองปี (เครื่องก าเนิดรังสีประเภท 2) นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบบุคคล
สุดท้ายที่อยู่ในห้อง (last person out) ด้วย (เฉพาะเครื่องก าเนิดรังสีประเภท 1) 

 



วิธีการขอรับใบอนุญาต 
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• ให้ด าเนินการตาม กฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการด าเนินการ
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 

• เลือกแบบค าขออนุญาตให้ถูกต้อง ตามระเบียบส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยแบบค าขอรับ
ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์หรือ
วัสดุต้นก าลังและพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. 2552 โดยใช้ค าขออนุญาต 
แบบ ปส. 1ค 

• กรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบค าขออนุญาต ให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน  
• ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตลงนาม ให้ครบถ้วน พร้อมแนบส าเนาหลักฐานประกอบ 
• แนบเอกสารประกอบต่างๆ ตามก าหนดข้อ 8 กฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับ

ใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2550 และเอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามท้ายค าขออนุญาต แบบ ปส. 1ค 
 



• ยื่นด้วยตนเอง ณ ศูนย์ One Stop Service  

• ยื่นทางไปรษณีย์ 

• ยื่นผ่านทางเว็บไซต ์(ผ่านบริการ e-service) http://license.oap.go.th/ 

• การต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้น
อาย ุ

วิธีการขอรับใบอนุญาต 

http://license.oap.go.th/


กระบวนการออกใบอนุญาต 

• ยื่นเองที่ ปส.  
• ย่ืนทางไปรษณีย์ 
• ยื่นผ่านระบบ e-

service (ส่งเอกสาร
ยืนยันตัวตนทาง
ไปรษณีย)์ 

• เอกสารครบถ้วน 
 - ส่งพิจารณาทาง   
      เทคนคิ 
• เอกสารยังไม่ครบถ้วน 
 - แจ้งขอเอกสาร  
    เพิ่มทันท ี
 - ยังไม่รับค าขอ 
  

 

 

 

• เอกสารถกูต้องครบถ้วน 
 - เสนอเข้าที่ประประชุม

ฯ พิจารณา 
       กลั่นกรอง 
• เอกสารยังไมถ่กูต้อง

ครบถ้วน 
 - แจ้งขอเอกสาร  
       เพ่ิมเติม 
 

• เดือนละ 1 ครั้ง กรณี
เครื่องก าเนิดรังสี
ประเภทที่ 1 

• เห็นควรอนุญาตเสนอ 
ลปส. พิจารณาอนุญาต
และลงนามนาม 

 

 

• กรณี 1 รับด้วยตนเองที่ 
ปส. 

 
• กรณี 2 ส่งทาง

ไปรษณีย์ 
 

การพิจารณาเบ้ืองต้น การรับค าขออนุญาต การพิจารณาทางเทคนิค ประชุมคณะท างาน
พิจารณากลั่นกรอง 

จัดพิมพ์และน าส่ง 

* กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วันท าการ ตั้งแต่เอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

กรณีเป็นเครื่องก าเนิดรังสีประเภทอื่นๆ หากผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พิจารณาแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ไม่ต้องเสนอเข้าคณะท างานฯ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด จะจัดท าใบอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาตและลงนาม  



เกณฑ์การประเมินศักยภาพทางเทคนิคของรับขอใบอนุญาต 

ศักยภาพ ก าบังรังสีให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย/เพียงพอ/ถูกต้องเหมาะสม/ใช้งานได้ 

สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกจิการ สามารถก าบังรังสีให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนทั่วไป 

เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ OSL, Survey meter เพียงพอต่อการใช้งาน, มีเครื่องหมายสัญลักษณ์
ทางรังส,ี สัญญาณไฟแสดงสถานะการฉายรังสีใช้งานได้ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  RSO เป็นไปตาม กฎกระทรวงก าหนดการแบ่งระดับ การก าหนดคุณวุฒิ 
และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 

แผนป้องกันอันตรายจากรังสี  มีรายละเอียดครอบคลุมด้านความปลอดภัยทางรังสี โดยมีหัวข้ออย่าง
น้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงและเลขาธิการประกาศก าหนด 



ปัญหาที่พบกรณีการขอรับใบอนุญาต  
5 อันดับแรกของเอกสารและหลักฐานประกอบที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

• กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
• ไมร่ับรองส าเนาในเอกสารต่างๆ 
• ขาดส าเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่อง

ก าเนิดรังสี หรอืมีแต่ไม่ครบถ้วน 
• ขาดส าเนารายงานผลการประเมินปริมาณรงัสีประจ าบุคคลที่เป็นปัจจุบันย้อนหลัง 12 

เดือน หรือมีแต่ไม่ครบถ้วน 
• ขาดส าเนาค าสั่ง หรือหนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจสูงสุดของนิติบุคคล หรือมีแต่ไม่

ถูกต้อง 
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เอกสารอ้างอิง 

• พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 

• กฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการด าเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง วสัดุพลอยได้ หรือ
พลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 

• ระเบียบส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยแบบค าขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องก าเนิดรังสี 
วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นก าลังและพลังงานปรมาณูจากเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. 2552 

• กฎกระทรวงก าหนดการแบ่งระดับ การก าหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 

• ร่างกฎกระทรวงศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. .... 

• ร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีที่ผู้ด าเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. .... 

• ร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 
.... 
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ขอบคุณครับ 
0 2596 7600 ต่อ 1105-1107 
narongweth.b@oap.go.th 
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