
นายศักสิทธ์ิ ค าภามิง่

กลุ่มอนุญาตวสัดุกมัมนัตรังสี
กองอนุญาตนิวเคลยีร์และรังสี
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 3 กมุภาพนัธ์ 2563

การขออนุญาตเกีย่วกบัวสัดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี



วสัดุกมัมนัตรังสี: /ผลติ/มไีว้ในครอบครองหรือใช้/น าเข้า /
ส่งออก/น าผ่าน

เคร่ืองก าเนิดรังสี: ท าเคร่ืองก าเนิดรังสี/มไีว้ในครอบครองหรือ
ใช้/น าเข้า/ส่งออก



หัวข้อบรรยาย

1. ขั้นตอนการยืน่ขอรับใบอนุญาต
2. กฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอรับใบอนุญาตวสัดุกมัมนัตรังสีและ
เคร่ืองก าเนิดรังสี

3. ขั้นตอนการจดัการกากกมัมนัตรังสี และยกเลิกใบอนุญาต



ผูป้ระกอบ
การ

ยืน่ดว้ยตนเอง ยืน่ทางไปรษณีย์ ยืน่ทางส่ืออิเลคทรอนิคส์

ขอรับใบอนุญาต

ขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขใบอนุญาต

ขอใบแทนใบอนุญาต

อ่ืนๆ

แบบค าขออนุญาตวสัดุกมัมนัตรังสี
ผลิต/ครอบครองหรือใช/้น าเขา้/ส่งออก/น าผา่น

แบบค าขออนุญาตเคร่ืองก าเนิดรังสี
ท า/ครอบครองหรือใช/้น าเขา้/ส่งออก

นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
การยืน่ขออนุญาต

1. ขั้นตอนการย่ืนขอรับใบอนุญาต



เจา้หนา้ท่ีประเมินค าขออนุญาต

กฎกระทรวงเง่ือนไขการขอรับ
ใบอนุญาตวสัดุกมัมนัตรังสี 

กฎกระทรวงเง่ือนไขการขอรับ
ใบอนุญาตเคร่ืองก าเนิดรังสี 

ศกัยภาพทางเทคนิคผู้ขอรับใบอนญุาต
วสัดกุมัมนัตรังสี

วิธีการเก่ียวกบัความมัน่คง
ปลอดภยัทางรังสี

การขนสง่

การจดัการกากกมัมนัตรังสี

อ่ืนๆ

ศกัยภาพทางเทคนิคผู้ขอรับใบอนญุาต
เคร่ืองก าเนิดรังสี
การประเมนิความปลอดภยัของเคร่ือง
ก าเนิดรังสี

อ่ืนๆ

หวัหนา้ฝ่าย/ผูอ้  านวยการกอง

เอกสารไมค่รบ



คณะท างานพิจารณากลัน่กรอง
การออกใบอนุญาต

เลขาธิการส านกังานปรมาณูเพื่อ
สนัติลงนาม

ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 45 วนั

ไม่ผา่นการพิจารณา



ผูข้อรับใบอนุญาต
นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา

นิตบุิคคล บุคคลธรรมดา

- นิติบุคคลเอกชน เช่น บริษทั จ ากดั  
(มหาชน) บริษทั จ ากดั  หา้งหุน้ส่วน
จ ากดั มูลนิธิ เป็นตน้

- นิติบุคคลส่วนราชการ เช่น กระทรวง 
ทบวง กรม ส่วนราชการท่ีมีฐานะ
เทียบเท่ากรม จงัหวดั องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล
รัฐวสิาหกิจ องคก์ารมหาชน เป็นตน้  

บุคคลธรรมดา เช่น คลินิกสัตวค์ลินิก
ทนัตกรรม คลินิกรักษาโรคต่างๆ ท่ีมี
บุคคลธรรมดาเป็นเจา้ของ เป็นตน้ 



ตัวอย่างผู้ขอรับใบอนุญาตนิติบุคคล
ผู้ขออนุญาต ผู้มีอ านาจของนิตบุิคคล

บริษทั จ ากดั (มหาชน) กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัได ้โดยมีช่ือและนามสกลุ 
และจ านวน ตามท่ีระบุใน หนงัสือรับรองจากกระทรวงพานิชย์

บริษทั จ ากดั กรรมซ่ึงลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัได ้โดยมีช่ือและนามสกลุ และ
จ านวน ตามท่ีระบุใน หนงัสือรับรองจากกระทรวงพานิชย์

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หุน้ส่วนผูจ้ดัการผูมี้อ  านาจลงนาม ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรองจาก
กระทรวงพานิชย์

โรงเรียน ผูอ้  านวยการโรงเรียน

มหาวิทยาลยั อธิการบดีมหาวิทยาลยั

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของ
กรมการแพทย์

อธิบดีกรมการแพทย์

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดักรมอา
นามยั

อธิบดีกรมอานามยั

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของ
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

ปลดักระทรวงสาธารณสุข



ตวัอย่างผู้ขอรับใบอนุญาตนิตบุิคคล (ต่อ)
ผู้ขออนุญาต ผู้มอี านาจของนิติบุคคล

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของกองทพับก ผูบ้ญัชาการทหารบก

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของกองทพัเรือ ผูบ้ญัชาการทหารเรือ

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของกองทพัอากาศ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ

ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของกรมราชทณัฑ์ อธิบดีกรมราชทณัฑ์

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของสภากาชาดไทย เลขาธิการสภากาชาดไทย

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสงักดัของกรุงเทพมหานคร ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่อการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ผูว้า่การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย



ตวัอย่างผู้ขอรับใบอนุญาตนิตบุิคคล (ต่อ)

ผู้ขออนุญาต ผู้มอี านาจของนิติบุคคล
หน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่อกรมศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร

องคก์ารมหาชน ผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชน
มูลนิธิ ประธานกรรมการมูลนิธิ



แบบค าขอรับใบอนุญาต (วสัดุกมัมนัตรังสี)
พ.ร.บ. 2559 พ.ร.บ. 2504

- ขออนุญาต ผลติ มีไวใ้นครอบครอง หรือใช้
วสัดุกมัมนัตรังสี (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ)

- ขออนุญาต ผลิต มีไวใ้นครอบครอง หรือใชว้สัดุ
พลอยได ้(แบบ ป.ส. ๑ก)

- ขออนุญาต มีไวใ้นครอบครองหรือใชว้สัดุ
นิวเคลียร์ (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ)

- ขออนุญาต ผลิต มีไวใ้นครอบครอง หรือใชว้สัดุ
นิวเคลียร์ (แบบ ป.ส. ๑ข)

- ขออนุญาต น าเขา้ ส่งออก หรือน าผ่านวสัดุ
กมัมนัตรังสี (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ)

- น าหรือสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัร น าหรือส่งออก
นอกราชอาณาจกัร การน าผา่น(ครอบครอง น าเข้า
สง่ออก) ซ่ึงวสัดุพลอยได ้(แบบ ป.ส. ๓ก)

- ขออนุญาต น าเขา้ ส่งออก หรือน าผ่านวสัดุ
นิวเคลียร์ (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ)

- น าหรือสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัร น าหรือส่งออก
นอกราชอาณาจกัร
ซ่ึงวสัดุนิวเคลียร์ (แบบ ป.ส. ๓ข)



แบบค าขอรับใบอนุญาต (เคร่ืองก าเนิดรังสี)

พ.ร.บ. 2559 พ.ร.บ. 2504
- ขออนุญาต ท าเคร่ืองก าเนิดรังสี

(อยูร่ะหวา่งด าเนินการ)
-

- ขออนุญาต มีไวใ้นครอบครอง หรือใช้
เคร่ืองก าเนิดรังสี
(อยูร่ะหวา่งด าเนินการ)

- ผลิต มีไวใ้นครอบครอง หรือใชซ่ึ้ง
พลงังานปรมาณูจากเคร่ืองก าเนิดรังสี 
(แบบ ป.ส. ๑ค)

- ขออนุญาต น าเขา้หรือส่งออกเคร่ือง
ก าเนิดรังสี (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ)

-



ช่องทางการย่ืนขอรับใบอนุญาต
พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559



1. ผู้ย่ืนขออนุญาตดาวน์โหลดแบบค าขออนุญาตทีเ่วบ็ไซต์ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
http://www.oap.go.th หรือสามารถขอรับแบบค าขออนุญาตได้ทีส่ านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ (ตวัอย่างการกรอกค าขออนุญาต)

2. กรอกค าขออนุญาตพร้อมแนบเอกสารประกอบใหค้รบถว้น รายละเอียดตามแนบ
ทา้ยค าขออนุญาต หากมีขอ้สงสัยสามารถโทรสอบถามไดท่ี้                                                     
เบอร์โทรศพัท ์02-5967600 ต่อ 1121, 1511(เคร่ืองก าเนิดรังสี), 1517,1522,1523(วสัดุ)

3. ยืน่ค  าขออนุญาตท่ีส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ เลขท่ี 16 แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900 ท่ีหอ้ง one stop service วนัและเวลาราชการ

ยืน่ค  าขออนุญาตดว้ยตนเอง

http://www.oap.go.th/


ยืน่ค  าขออนุญาตทางไปรษณีย์

1. ผู้ย่ืนขออนุญาตดาวน์โหลดแบบค าขออนุญาตทีเ่วบ็ไซต์ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
http://www.oap.go.th หรือสามารถขอรับแบบค าขออนุญาตได้ทีส่ านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ (ตวัอย่างการกรอกค าขออนุญาต)

2. กรอกค าขออนุญาตพร้อมแนบเอกสารประกอบใหค้รบถว้น รายละเอียดตามแนบ
ทา้ยค าขออนุญาต หากมีขอ้สงสัยสามารถโทรสอบถามไดท่ี้                                                     
เบอร์โทรศพัท ์02-5967600 ต่อ 1121, 1511(เคร่ืองก าเนิดรังสี), 1517,1522,1523(วสัดุ)

3. ยืน่ค  าขออนุญาตท่ีส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ เลขท่ี 16 แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900 ท่ีหอ้ง one stop service วนัและเวลาราชการ

http://www.oap.go.th/


- วสัดุกมัมนัตรังสีอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงและจัดท าโปรแกรมเพิม่เติมในส่วนที่
เกีย่วข้อง
- เคร่ืองก าเนิดรังสี สามารถย่ืนออนไลน์ได้แล้ว 

ยืน่ค  าขออนุญาตผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์



• กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับ
ใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสี พ.ศ. .....

• กฎกระทรวงก าหนด หลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขการแจง้มีไวใ้น
ครอบครอง หรือใชว้สัดุกมัมนัตรังสี พ.ศ. .....

• วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมตาม พระราชบญัญติัพลงังาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .....

• กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอรับ
ใบอนุญาต การขอต่ออายใุบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบ
แทนใบอนุญาตและการต่ออายใุบอนุญาตเก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดรังสี พ.ศ. 
.....

2. กฎกระทรวงที่เกีย่วข้องกบัการขอรับใบอนุญาตวสัดุกมัมันตรังสี และ
เคร่ืองก าเนิดรังสี



• กฎกระทรวงก าหนดศกัยภาพทางเทคนิคของผูข้อรับใบอนุญาตเก่ียวกบั
วสัดุกมัมนัตรังสี/เคร่ืองก าเนิดรังสี พ.ศ. .....

• กฎกระทรวง
ความปลอดภยัทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑

• กฎกระทรวงความมัน่คงปลอดภยัทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑

• กฎกระทรวงการปล่อยท้ิงกากกมัมนัตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑



พระราชบัญญตัิพลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

กฎกระทรวง

ระเบียบต่างๆ

กฎกระทรวง
เงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาต

กฎกระทรวงหลักเกณฑ์และ
วธีิการเก่ียวกับความม่ันคง

ปลอดภยัทางรังสี

การขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี

กฎกระทรวง
ก าหนดศักยภาพ
ทางเทคนิค

การด าเนินการ
เก่ียวกับกาก
กัมมันตรังสี

-หลักเกณฑ์และวธีิการขอรับใบอนุญาต
-เงื่อนไขการออกใบอนุญาต
-หลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขการต่อ
ใบอนุญาต และการ  ออกใบแทนใบอนุญาต
-เงื่อนไขที่ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏบัิติ



แผนภาพ แสดงช่วงค่ากมัมนัตภาพรังสีท่ีตอ้งขออนุญาต แจง้มีไวใ้น
ครอบครอง และไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม



กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขการ
ขอรับใบอนุญาตเกีย่วกบัวสัดุกมัมนัตรังสี พ.ศ. .....

- หมวด ๑ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการขอรับใบอนุญาต
- หมวด ๒ เง่ือนไขการออกใบอนุญาต
- หมวด ๓ หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการต่อใบอนุญาต และการ  
ออกใบแทนใบอนุญาต

- หมวด ๔ เง่ือนไขท่ีผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติั



กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการ
ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสี (ต่อ)

หมวด ๑ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการขอรับใบอนุญาต
(การขอรับใบอนุญาตผลิต / มีไวใ้นครอบครองหรือใช ้/ขอน าเขา้
หรือส่งออก/ขอน าผา่น วสัดุกมัมนัตรังสี)
- การยืน่ขอรับใบอนุญาต ตามแบบค าขออนุญาตท่ีก าหนด
- การยืน่ขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
- เอกสารประกอบต่างๆ ตามท่ีก าหนด
- เอกสารแสดงศกัยภาพทางเทคนิค เท่าท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง



กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการ
ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสี (ต่อ)

หมวด ๒ เง่ือนไขการออกใบอนุญาต
- ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ไม่เกินส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกตอ้ง 
ครบถว้น 

- ขั้นตอนการยืน่ค  าขออนุญาต/การตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร
- ระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาต/ระยะเวลาในการส่งเอกสารเพิม่เติม  
(เอกสารเพิม่เติมก าหนด ๑๕ วนั)

- การยืน่ค  าขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลในใบอนุญาต



กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการ
ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสี (ต่อ)

หมวด ๓ หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการต่อใบอนุญาต และการออกใบ
แทนใบอนุญาต
- ขั้นตอนการยืน่ค าขออนุญาตต่ออายใุบอนุญาต/การตรวจสอบความถูกตอ้ง
ครบถว้นของเอกสาร(ตอ้งยืน่ค าขอต่อใบอนุญาตล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่สามสิบวนัและไม่เกินเกา้สิบวนันบัถึงวนัท่ีใบอนุญาตฉบบัปัจจุบนัส้ิน
อาย)ุ

- การยืน่ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีสูญหาย พร้อมรายละเอียดหลกัฐาน
ประกอบ (ภายในสิบหา้วนั)



หมวด ๔ เง่ือนไขท่ีผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติั
- จดัท ารายงานการมีไวใ้นครอบครองวสัดุกมัมนัตรังสี (ยืน่ต่อส านกังานทุกๆ
หน่ึงปี)

- แจง้เจา้หนา้ท่ีทนัที หากเกิดวสัดุกมัมนัตรังสีสูญหาย (แจง้ต่อเจา้หนา้ท่ี
โดยทนัที)

- แจง้การเคล่ือนยา้ยวสัดุกมัมนัตรังสี (จดัเกบ็ชัว่คราว ตอ้งแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ี
เป็นการล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัพร้อมทั้งเสนอมาตรการ
หรือวธีิการป้องกนัอนัตรายจากรังสี และการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ
วสัดุกมัมนัตรังสี)

กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการ
ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสี (ต่อ)



หมวด ๔ เง่ือนไขท่ีผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติั (ต่อ)
- การน าหรือส่งวสัดุกมัมนัตรังสีไปใชง้านชัว่คราวภายในราชอาณาจกัร ณ 
สถานท่ีซ่ึงไม่ไดร้ะบุไวใ้นใบอนุญาตผูรั้บใบอนุญาตตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ี
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามวนั ก่อนน าวสัดุกมัมนัตรังสีไปใชง้าน
- แจง้การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีจดัเก็บวสัดุกมัมนัตรังสี(ใหผู้รั้บ
ใบอนุญาตรายงานผลด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบภายใน
สามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีไดท้ าการปรับปรุงแกไ้ขเสร็จส้ิน)

กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการ
ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสี (ต่อ)



ประเภทของวสัดุกมัมนัตรังสี
• ประเภทท่ี ๑ หรือเรียกวา่ วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีเป็นอนัตรายสูงสุด 

(extremely dangerous)
• ประเภทท่ี ๒ หรือเรียกวา่ วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีเป็นอนัตรายมาก (very 

dangerous) 
• ประเภทท่ี ๓ หรือเรียกวา่ วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีเป็นอนัตราย (dangerous) 
• ประเภทท่ี ๔ หรือเรียกวา่ วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีมีโอกาสเป็นอนัตราย 

(unlikely to be dangerous) 
• ประเภทท่ี ๕ หรือเรียกวา่ วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีไม่เป็นอนัตราย (not 

dangerous) 



การจ าแนกประเภทของวสัดุกมัมนัตรังสี ใหย้ดึหลกัเกณฑ์
ตามล าดบัความส าคญัดงัต่อไปน้ี 

• ตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์
เคร่ืองรังสีรักษาระยะไกล (teletherapy) , เคร่ืองฉายรังสีแกมมาส าหรับ
ฆ่าเช้ือโรคหรือถนอมอาหาร (irradiators used in sterilization and food 
preservation) , อุปกรณ์ถ่ายภาพดว้ยรังสีแกมมา (industrial radiography) 
, เคร่ืองรังสีรักษาระยะใกล้ (brachytherapy)

• ตามค่าอตัราส่วนระหวา่งค่ากมัมนัตภาพและค่าความเป็นอนัตรายของ
วสัดุกมัมนัตรังสี 



จ าแนกประเภทวสัดุกมัมนัตรังสีตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์



จ าแนกประเภทวสัดุกมัมนัตรังสีตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ (ต่อ)



จ าแนกประเภทวสัดุกมัมนัตรังสีตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ (ต่อ)



จ าแนกประเภทวสัดุกมัมนัตรังสีตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ (ต่อ)



แบ่งประเภทวสัดุกมัมนัตรังสีตามค่า A/D



ตัวอย่างวสัดุกมัมันตรังสีประเภทที ่1

Teletherapy  Blood/tissue irradiators 

Multi-beam teletherapy 
(gamma knife) 

Gamma Irradiation
Gamma Irradiation

การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

การใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ทางศึกษาวจิัย



High dose rate brachytherapy 

Gamma Radiography 

ตัวอย่างวสัดุกมัมันตรังสีประเภทที ่2
การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

การใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม



Level Gauges

ตัวอย่างวสัดุกมัมันตรังสีประเภทที ่3

Well logging devices  

การใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม



Thickness Gauges 

ตัวอย่างวสัดุกมัมันตรังสีประเภทที ่4

permanent implant sources
Eye Applicator Eye Applicator 

การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

การใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม



Standard/Calibration Source  

Gas Chromatography Liquid Scintillation Counter

ตัวอย่างวสัดุกมัมันตรังสีประเภทที ่5



อุปกรณ์วเิคราะห์คุณภาพอากาศ (aerosol detector)

Beta Source  C-14 (carbon-14), Half-Life 5730 years

ตัวอย่างวสัดุกมัมันตรังสีประเภทที ่5 (ต่อ)



ตัวอย่างประเภทการใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ

smoke detector
แท่งล่อฟ้า 



กฎกระทรวงก าหนด หลกัเกณฑ์ วธีิการและเง่ือนไขการแจ้งมีไว้
ในครอบครอง หรือใช้วสัดุกมัมันตรังสี พ.ศ. .....

- ใหผู้แ้จง้ยืน่ค  าแจง้การมีไวใ้นครอบครอง หรือใชว้สัดุกมัมนัตรังสีต่อส านกังานภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดน้ าเขา้มาในราชอาณาจกัรหรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวสัดุ 
กมัมนัตรังสีนั้น

- หลกัเกณฑใ์นการแจง้ ตอ้งมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี
(ขอ้มูลของผูแ้จง้  สถานท่ีเกบ็รักษา ติดตั้ง หรือใช ้ ขอ้มูลของวสัดุกมัมนัตรังสีและ
อุปกรณ์ประกอบ  แผนจดัการกากกมัมนัตรังสี  ขอ้มูลอ่ืนเท่าท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง เช่น 
การประเมินความปลอดภยัทางรังสี การติดฉลากหรือป้ายสญัลกัษณ์รังสี  )

- เอกสารไม่ถูกตอ้งครบถว้น ใหส่้งขอ้มูลเพ่ิมเติมใหถู้กตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด

- เอกสารถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ใหเ้ลขาธิการออกใบรับแจง้เพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผู ้
แจง้

- ผูแ้จง้ตอ้งจดัท าบญัชีรายการวสัดุกมัมนัตรังสีและส่งใหส้ านกังานทุกๆ ๑ ปี นบัแต่วนัแจง้



วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีตอ้งแจง้การมีไวใ้นครอบครองหรือใชไ้ม่วา่จะหลาย
ชนิดรวมกนัหรือไม่กต็าม ซ่ึงมีอตัราส่วนระหวา่งค่ากมัมนัตภาพ หรือ
ค่ากมัมนัตภาพรวม ต่อค่าความเป็นอนัตราย นอ้ยกวา่ ๐.๐๑ และสูงกวา่
ค่ากมัมนัตภาพของวสัดุกมัมนัตรังสีท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม และตาม
ประเภทท่ีก าหนด (ตาราง ๑ ตาราง ๒ ตามแนบทา้ยกฎกระทรวง)
(๐.๐๑ > A/D และ A > exempt)

A คือ ค่ากมัมนัตภาพ (Activity) หรือ ค่ากมัมนัตภาพรวม (Aggregated 
activity)
D คือ ต่อค่าความเป็นอนัตราย (Dangerous value หรือ D-value) 

กฎกระทรวงก าหนด หลกัเกณฑ์ วธีิการและเง่ือนไขการ
แจ้งมไีว้ในครอบครอง หรือใช้วสัดุกมัมนัตรังสี (ต่อ)



ลกัษณะการใช้ประโยชน์ของวสัดุกมัมนัตรังสีที่ต้องแจ้งการมไีว้ในครอบครอง หรือใช้



ลกัษณะการใช้ประโยชน์ของวสัดุกมัมนัตรังสีที่ต้องแจ้งการมไีว้ในครอบครอง หรือใช้(ต่อ)



ลกัษณะการใช้ประโยชน์ของวสัดุกมัมนัตรังสีที่ต้องแจ้งการมไีว้ในครอบครอง หรือใช้(ต่อ)



วสัดุกมัมนัตรังสีทีไ่ม่อยู่ภายใต้การควบคุมตาม พระราชบัญญตัิ
พลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  พ.ศ. .....

(๑) วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีมีปริมาณไม่เกิน 3 ตนั และมีความเขม้ขน้กมัมนัตภาพหรือ กมัมนัตภาพ
รวมของนิวไคลดก์มัมนัตรังสีใดๆ ไม่เกินกวา่ท่ีก าหนดในตารางท่ี ๑ ทา้ยกฎกระทรวงน้ี 

(๒) วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีอยูใ่นรูปของแขง็และถูกผลิตข้ึนท่ีมีปริมาณมากกวา่ ๓ ตนั และมีความ
เขม้ขน้กมัมนัตภาพไม่เกินกวา่ท่ีก าหนดในตารางท่ี ๒ ทา้ยกฎกระทรวงน้ี 

(๓) วสัดุท่ีประกอบดว้ยนิวไคลดก์มัมนัตรังสีท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และน ามาใชป้ระโยชน์
ในทางอุตสาหกรรมหรือเกิดข้ึนจากอุตสาหกรรมปริมาณมากกวา่ ๓ ตนัและมีความ
เขม้ขน้กมัมนัตภาพไม่เกินกวา่ท่ีก าหนดในตารางท่ี 3 ทา้ยกฎกระทรวงน้ี 

(๔) สารผสมของวสัดุกมัมนัตรังสีท่ีมีผลรวมของอตัราส่วนระหวา่งความเขม้ขน้ กมัมนัตภาพ
หรือกมัมนัตภาพรวมของนิวไคลดก์มัมนัตรังสีแต่ละชนิดในสารผสมดงักล่าวกบัค่าตาม
ตารางท่ี ๑ หรือตารางท่ี ๒ ของนิวไคลดก์มัมนัตรังสีชนิดนั้นๆไม่เกิน 1 



ตวัอยา่งตารางท่ี ๑



ตวัอยา่งตารางท่ี ๒



ตวัอยา่งตารางท่ี ๓



- หมวด ๑ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการขอรับใบอนุญาต
- หมวด ๒ เง่ือนไขการออกใบอนุญาต
- หมวด ๓ หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการต่อใบอนุญาต และการ  
ออกใบแทนใบอนุญาต

- หมวด ๔ เง่ือนไขท่ีผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติั

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไข ในการขอรับ
ใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเกีย่วกบัเคร่ืองก าเนิดรังสี พ.ศ. .....



หมวด ๑ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการขอรับใบอนุญาต
(การขอรับใบอนุญาตท าเคร่ืองก าเนิดรังสี /การขอรับใบอนุญาตมีไวใ้น
ครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสี /การขอรับใบอนุญาตน าเขา้ หรือ
ใบอนุญาตส่งออกเคร่ืองก าเนิดรังสี
- ยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตตามท่ีก าหนดตามแนบทา้ยกฎกระทรวง 
- การยืน่ขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
- เอกสารประกอบต่างๆ ตามท่ีก าหนด
- เอกสารแสดงศกัยภาพทางเทคนิค เท่าท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอรับใบอนุญาต 
การขอต่ออายใุบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและ

การต่ออายใุบอนุญาตเก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดรังสี(ต่อ)



หมวด ๒ เง่ือนไขการออกใบอนุญาต
- ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ไม่เกินส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกตอ้ง 
ครบถว้น 

- ขั้นตอนการยืน่ค  าขออนุญาต/การตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร
- ระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาต/ระยะเวลาในการส่งเอกสารเพิม่เติม  
(เอกสารเพิม่เติมก าหนด ๑๕ วนั) หากไม่ส่งภายในก าหนด(คืนค าขออนุญาต)

- การยืน่ค  าขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลในใบอนุญาต

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอรับใบอนุญาต 
การขอต่ออายใุบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและ

การต่ออายใุบอนุญาตเก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดรังสี(ต่อ)



หมวด ๓ หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการต่อใบอนุญาต และการออกใบ
แทนใบอนุญาต
- ขั้นตอนการยืน่ค าขออนุญาตต่ออายใุบอนุญาต/การตรวจสอบความถูกตอ้ง
ครบถว้นของเอกสาร(ตอ้งยืน่ค าขอต่อใบอนุญาตล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่สามสิบวนัและไม่เกินเกา้สิบวนันบัถึงวนัท่ีใบอนุญาตฉบบัปัจจุบนัส้ิน
อาย)ุ

- การยืน่ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีสูญหาย พร้อมรายละเอียดหลกัฐาน
ประกอบ (ภายในสิบหา้วนั)

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอรับใบอนุญาต 
การขอต่ออายใุบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและ

การต่ออายใุบอนุญาตเก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดรังสี(ต่อ)



หมวด ๔ เง่ือนไขท่ีผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติั
- ผูรั้บใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสีตอ้งเกบ็รักษา
เคร่ืองก าเนิดรังสีไว ้ณ สถานท่ีตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต

- แจง้เจา้หนา้ท่ีทนัที หากเกิดเคร่ืองก าเนิดรังสีสูญหาย (แจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีโดย
ทนัที)

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอรับใบอนุญาต 
การขอต่ออายใุบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและ

การต่ออายใุบอนุญาตเก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดรังสี(ต่อ)



หมวด ๔ เง่ือนไขท่ีผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติั (ต่อ)
- ผูรั้บใบอนุญาตท่ีประสงคจ์ะปรับปรุงสถานท่ีท า ครอบครองหรือใช ้เคร่ือง
ก าเนิดรังสี หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงมาตรการหรือวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ป้องกนัอนัตรายจากรังสี ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเลขาธิการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีเลขาธิการประกาศก าหนด 

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอรับใบอนุญาต 
การขอต่ออายใุบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและ

การต่ออายใุบอนุญาตเก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดรังสี(ต่อ)



หมวด ๔ เง่ือนไขท่ีผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติั (ต่อ)
ผูรั้บใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสีตอ้งส่งส าเนารายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภยัจากหน่วยงานท่ีส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติประกาศ
รับรอง ตามการจ าแนกประเภทของเคร่ืองก าเนิดรังสี ดงัต่อไปน้ี
(๑) เคร่ืองก าเนิดรังสีประเภทท่ี ๑ ใหด้ าเนินการรายงานผลการตรวจคุณภาพและความ
ปลอดภยัต่อส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติทุกหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต
(๒) เคร่ืองก าเนิดรังสีประเภทท่ี ๒ ใหด้ าเนินการรายงานผลการตรวจคุณภาพและความ
ปลอดภยัต่อส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติทุกสองปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข ในการขอรับใบอนุญาต การขอต่อ
อายใุบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายใุบอนุญาต

เก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดรังสี(ต่อ)



หมวด ๔ เง่ือนไขท่ีผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติั (ต่อ)
-ผูรั้บใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสีท่ีประสงคจ์ะยกเลิก
การมีไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสี ใหย้ืน่ค  าขอยกเลิกการมีไวใ้น
ครอบครอง หรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสีต่อเลขาธิการ และตอ้งจดัการกบัเคร่ือง
ก าเนิดรังสีตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีเลขาธิการประกาศก าหนด

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอรับใบอนุญาต 
การขอต่ออายใุบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและ

การต่ออายใุบอนุญาตเก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดรังสี(ต่อ)



ประเภทของเคร่ืองก าเนิดรังสี

• เคร่ืองก าเนิดรังสีประเภทท่ี ๑ เคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีมีพลงังานของรังสี
ตั้งแต่ ๑ เมกะอิเลก็ตรอนโวลต์

• เคร่ืองก าเนิดรังสีประเภทท่ี ๒ เคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีมีพลงังานของรังสีต ่า
กวา่ ๑ เมกะอิเลก็ตรอนโวลต์



ตารางท่ี ๑
การจ าแนกประเภทของเคร่ืองก าเนิดรังสี



ตารางท่ี ๑
การจ าแนกประเภทของเคร่ืองก าเนิดรังสี(ต่อ)



linear accelerator cyclotron

ตัวอย่างเคร่ืองก าเนิดรังสีประเภทที ่1

Cyberknife Machine Tomotherapy



ตัวอย่างเคร่ืองก าเนิดรังสีประเภทที่ 2

Superficial X-ray Therapy Machine Orthovoltage หรอื Deep X-ray 
Therapy Machine

X-Ray Industrial Radiography X-Ray Unit for Security Inspection



ตัวอย่างเคร่ืองก าเนิดรังสีประเภทที่ 2 (ต่อ)

X-Ray Industrial Radiography



กฎกระทรวงก าหนดเคร่ืองก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ....

ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสีดังต่อไปนี้ ต้องแจ้งกำรครอบครองหรือใช้ 



กฎกระทรวงก าหนดเคร่ืองก าเนิดรังสีทีไ่ม่อยู่ภายใต้การควบคุม 
พ.ศ. .....

ใหเ้คร่ืองก าเนิดรังสีท่ีมีพลงังานสูงสุดของรังสีท่ีเกิดข้ึนไม่เกิน ๕ กิโล
อิเลก็ตรอนโวลตห์รือ เคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีอุปกรณ์ก าเนิดรังสีภายในท างานท่ี
ความต่างศกัยไ์ม่เกิน ๕ กิโลโวลต ์เป็นเคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีไม่อยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมตามพระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙



กฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาต
เกีย่วกบัวสัดุกมัมันตรังสี/เคร่ืองก าเนิดรังสี พ.ศ. .....

• หมวด ๑ ศกัยภาพของผูข้อรับใบอนุญาต วสัดุ
กมัมนัตรังสีประเภทท่ี ๑ 

• หมวด ๒ ศกัยภาพของผูข้อรับใบอนุญาต วสัดุ
กมัมนัตรังสีประเภทท่ี ๒

• หมวด ๓ ศกัยภาพของผูข้อรับใบอนุญาต วสัดุ
กมัมนัตรังสีประเภทท่ี ๓

• หมวด ๔ ศกัยภาพของผูข้อรับใบอนุญาต วสัดุ
กมัมนัตรังสีประเภทท่ี ๔ แบบปิดผนึก

• หมวด ๕ ศกัยภาพของผูข้อรับใบอนุญาต วสัดุ
กมัมนัตรังสีประเภทท่ี ๔ แบบไม่ปิดผนึก

• หมวดท่ี ๖ ส่วนอ่ืน     

วสัดุกมัมนัตรังสี เคร่ืองก าเนิดรังสี

• หมวด ๑ ศกัยภาพของผูข้อรับใบอนุญาต
เคร่ืองก าเนิดรังสีประเภทท่ี ๑ 

• หมวด ๒ ศกัยภาพของผูข้อรับ
ใบอนุญาตเคร่ืองก าเนิดรังสีประเภทท่ี ๒



แต่ละหมวดประกอบดว้ย

สถานทีจ่ัดเกบ็หรือสถานที่
ประกอบกจิการ 

เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และเคร่ืองใช้ เจ้าหน้าทีค่วาม
ปลอดภัยทางรังสี

แผนป้องกนัอนัตรายจาก
รังสี

- ป้องกนัระดบัรังสีใหอ้ยูใ่น
เกณฑป์ลอดภยั

- ผูป้ฏิบติังานไดรั้บรังสีไม่เกิน 
๒๐ mSv/y ประชาชนทัว่ไป
ไดรั้บไม่เกิน ๑ mSv/y

- บริเวณปฏิบติังาน
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บไม่เกิน 
๔๐๐ uSv/week  ประชาชน
ทัว่ไปไดรั้บไม่เกิน ๒๐
uSv/week 

- ระบบรักษาความมัน่คง
ปลอดภยั 

- ระบบเก่ียวกบัความปลอดภยั
ของหอ้ง

- ห่างจากท่ีชุมชน

- เคร่ืองส ารวจรังสี (survey meter) 
- มาตรรังสีประจ าตวับุคคล 

(personal dosimeter) 
- เคร่ืองเฝ้าตรวจรังสีประจ าพ้ืนท่ี 

(radiation area monitor) 
- มาตรรังสีแบบพกพา (pocket 

dosimeter) อยา่งเพียงพอ
- อุปกรณ์รักษาความมัน่คง

ปลอดภยั
- มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ

เคร่ืองใชส้ าหรับระงบัเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี

- อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพเคร่ือง
- ระบบติดตามการขนส่ง

เจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัทางรังสี
สอดคลอ้งตาม
ประเภทการใชง้าน
- เจา้หนา้ท่ีความ

ปลอดภยั
ระดบัสูง

- เจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัทาง
รังสีระดบักลาง

- เจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัทาง
รังสีระดบัตน้

- แผนผงัสายการ
บงัคบับญัชา

- การแบ่งพ้ืนท่ี
- มาตรการความ

ปลอดภยั
- แผนการตรวจวดั

รังสี
- แผนการขนส่ง
- แผนการเม่ือเลิกใช้

งาน
- การจดัท าบญัชีการ

ซ้ือขาย เปล่ียนถ่าย
- แผนการรักษาความ

มัน่คง
- วิธีปิดหลุมส ารวจ

วสัดุกมัมนัตรังสี กลุ่ม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ /เคร่ืองก าเนิดรังสีกลุ่ม ๑ ๒ ๓



กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑

• มีทั้งหมด ๗ หมวด
- หมวด ๑ บททัว่ไป
- หมวด ๒ การด าเนินการดา้นความปลอดภยัทางรังสี
- หมวด ๓ พื้นท่ีควบคุมและพื้นท่ีตรวจตรา
- หมวด ๔ สัญลกัษณ์ทางรังสี
- หมวด ๕ ผูป้ฏิบติังานทางรังสี
- หมวด ๖ ขีดจ ากดัปริมาณรังสี
- หมวด ๗ ขีดจ ากดัการปนเป้ือนทางรังสี



ผู้ปฏิบัตงิานทางรังสี
ปริมาณรังสียงัผล ๒๐ มิลลิซีเวร์ิตต่อปี โดยเฉล่ียในช่วงหา้ปีติดต่อกนั ทั้งน้ี ในแต่ละปี
จะรับรังสีไดไ้ม่เกิน ๕๐ มิลลิซีเวร์ิต และตลอดช่วงหา้ปีติดต่อกนั จะตอ้งไดรั้บรังสีไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิ
ซีเวร์ิต

ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับเลนส์ของดวงตา ๒๐ (๑๕๐) มิลลิซีเวร์ิตต่อปี โดยเฉล่ียในช่วงหา้ปี
ติดต่อกนั ทั้งน้ี ในแต่ละปีจะรับรังสีไดไ้ม่เกิน ๕๐ มิลลิซีเวร์ิต และตลอดช่วงหา้ปีติดต่อกนั จะตอ้ง
ไดรั้บรังสีไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิซีเวร์ิต

ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับส่วนท่ีเป็นผวิหนงั มือ และเทา้ ๕๐๐ มิลลิซีเวร์ิตต่อปี

ผูป้ฏิบติังานทางรังสีซ่ึงเป็นหญิงมีครรภห์รืออยูร่ะหวา่งการใหน้มบุตร ใหใ้ชขี้ดจ ากดั
ปริมาณรังสีเช่นเดียวกนักบัประชาชนทัว่ ปริมาณรังสียงัผล ๑ มิลลิซีเวร์ิตต่อปี

ขีดจ ากดัปริมาณรังสี



บุคคลทีม่อีายุตั้งแต่สิบหกปีแต่ไม่เกนิสิบแปดปี ปฏิบัตงิานในพืน้ที่ควบคุมหรือ
ปฏิบัติงานใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัรังสี เพ่ือการศึกษา การฝึกอบรม หรือการฝึกงาน
ปริมาณรังสียงัผล ๖ มิลลิซีเวร์ิตต่อปี

ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับเลนส์ของดวงตา ๒๐ มิลลิซีเวร์ิตต่อปี

ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับส่วนท่ีเป็นผวิหนงั มือ และเทา้ ๑๕๐ มิลลิซีเวร์ิตต่อปี

ประชาชนทัว่ไป
ปริมาณรังสียงัผล ๑ มิลลิซีเวร์ิตต่อปี ทั้งน้ี ในกรณีสถานการณ์พิเศษ ปริมาณรังสียงัผลต่อปี
อาจเกินกวา่ท่ีก าหนดไวไ้ด ้แต่ปริมาณรังสียงัผลโดยเฉล่ียตลอดช่วงหา้ปีติดต่อกนัจะตอ้งไม่เกิน
๑ มิลลิซีเวร์ิตต่อปี

ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับเลนส์ของดวงตา ๑๕ มิลลิซีเวร์ิตต่อปี

ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับส่วนท่ีเป็นผวิหนงั มือ และเทา้ ๕๐ มิลลิซีเวร์ิตต่อปี

ขีดจ ากดัปริมาณรังสี (ต่อ)



กฎกระทรวงความมัน่คงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเภทวสัดุกมัมนัตรังสี ความมั่นคงปลอดภัย 

วสัดุกมัมนัตรังสีประเภทท่ี ๑ การรักษาความมัน่คงปลอดภยัขั้นสูงสุด

วสัดุกมัมนัตรังสีประเภทท่ี ๒ การรักษาความมัน่คงปลอดภยัขั้นสูง

วสัดุกมัมนัตรังสีประเภทท่ี ๓ การรักษาความมัน่คงปลอดภยัขั้นพ้ืนฐาน

วสัดุกมัมนัตรังสีประเภทท่ี ๔/๕ การรักษาความมัน่คงปลอดภยัขั้นต ่า

ตารางที ่๒/๓/๔ การรักษาความมัน่คงปลอดภัยของวสัดุกมัมนัตรังสีขั้นสูงสุด/
ขั้นสูง/ขั้นพืน้ฐาน



กฎกระทรวงความมัน่คงปลอดภยัทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
ตารางที ่๒/๓/๔ การรักษาความมัน่คงปลอดภัยของวสัดุกมัมนัตรังสีขั้นสูงสุด/
ขั้นสูง/ขั้นพืน้ฐาน

การตรวจจับ/การหน่วงเวลา/การเผชิญเหตุ/การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย



กฎกระทรวงการปล่อยทิง้กากกมัมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑
การปล่อยท้ิงกากกมัมนัตรังสีจากการใชง้านวสัดุกมัมนัตรังสีชนิดไม่ปิดผนึกแต่ละนิว
ไคลดก์มัมนัตรังสี ตอ้งไม่เกินเกณฑก์ารปล่อยท้ิงกากกมัมนัตรังสีทางอากาศและทางน ้า
ทา้ยกฎกระทรวงน้ี



3.ขั้นตอนการจดัการกากกมัมนัตรังสี และยกเลิกใบอนุญาต
ยืน่หนงัสือขอจดัการกากกมัมนัตรังสีท่ีส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ (ทั้งมีใบอนุญาต

และไม่มีใบอนุญาต)

ส านกังานส่งเร่ืองใหส้ถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)

สทน. ประสานหน่วยงานเพ่ือรับกากกมัมนัตรังสี

น าส าเนาหลกัฐานการส่งจดัการกากฯ ท าเร่ืองถึงส านกังานเพ่ือขอยกเลิกใบอนุญาต 
หรือ เปล่ียนแปลงแกไ้ขใบอนุญาต

ประชุมคณะท างานฯ

เสนอเลขาธิการส านกังานปรมาณูเพื่อสันติลงนาม

น าส่งใบอนุญาต



การขอยกเลกิใบอนุญาตเคร่ืองก าเนิดรังสี
เหตุผล

การขอยกเลกิใบอนุญาต
เอกสารที่ต้องแนบ

ประกอบการขอยกเลกิใบอนุญาต

1 ขายต่อ/ส่งต่อให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตอ่ืน
- ใหผู้รั้บใบอนุญาตด าเนินการขอยกเลิกใบอนุญาต 
- ใหผู้รั้บซ้ือด าเนินการยืน่ค าขออนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิด

รังสีท่ีไดรั้บ ต่อส านกังานปรมาณูเพ่ือสนัติ (ตามขั้นตอนการขออนุญาตมี
ไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสี)

2. จดัการเป็นขยะอเิลก็ทรอนิกส์
- ใหผู้รั้บใบอนุญาตด าเนินการขอยกเลิกใบอนุญาต 
- ใหผู้รั้บใบอนุญาตด าเนินการท าใหเ้คร่ืองก าเนิดรังสีไม่สามารถใชง้านได ้

ก่อนก าจดัเป็นขยะอิเลก็ทรอนิกส์โดยใหด้ าเนินการตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหย้กเลิกการมีไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสี
จากเจา้หนา้ท่ี ปส.

3. กรณมีีผลผลติจากการก่อกมัมันตภาพรังสี (activation products) จากการท า 
มีไว้ในครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี 

- ใหผู้รั้บใบอนุญาตด าเนินการขอยกเลิกใบอนุญาต
- ใหผู้รั้บใบอนุญาตด าเนินการจดัการกากกมัมนัตรังสีตามบทบญัญติัวา่ดว้ยการ

จดักากกมัมนัตรังสีตามพระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียร์เพ่ือสนัติ พ.ศ. 
๒๕๕๙

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือ
ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว

- หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยอ์อกใหไ้วไ้ม่เกิน ๖ เดือนนบั
ถึงวนัท่ียืน่ หรือหนงัสือแสดงความ
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

- หนงัสือมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมอบ
อ านาจใหผู้อ่ื้นกระท าการแทน พร้อม
ติดอากรแสตมป์จ านวน ๑๐ บาท 
ส าหรับการกระท าการ ๑ อยา่ง หรือ
๓๐ บาท ส าหรับการกระท าการแทน
มากกวา่ ๑ อยา่งส าหรับนิติบุคคลท่ี
เป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ
และองคก์ารมหาชน ไม่ตอ้งติดอากร
แสตมป์)

- ใบอนุญาตฉบบัจริง
- เอกสารหลกัฐานประกอบรายละเอียดท่ี

ขอยกเลิกใบอนุญาต (ถา้มี)



การขอยกเลกิใบอนุญาตเคร่ืองก าเนิดรังสี

เหตุผล
การขอยกเลกิใบอนุญาต

เอกสารที่ต้องแนบ
ประกอบการขอยกเลกิใบอนุญาต

4. ส่งออกนอกประเทศ
- ใหผู้รั้บใบอนุญาตด าเนินการขอยกเลิกใบอนุญาต 
- ใหผู้รั้บใบอนุญาตด าเนินการยืน่ค  าขออนุญาตส่งออก
เคร่ืองก าเนิดรังสี (ตามขั้นตอนการขออนุญาตส่งออก
เคร่ืองก าเนิดรังสี)

5. อ่ืนๆ เช่น ย้ายไปสถานทีต่ิดตั้งแห่งใหม่
- ใหผู้รั้บใบอนุญาตด าเนินการขอยกเลิกใบอนุญาต 
- ใหด้ าเนินการยืน่ค  าขออนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือ

ใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสีท่ียา้ยไปสถานท่ีติดตั้งแห่งใหม่ ต่อ
ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ (ตามขั้นตอนการขอ
อนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสี)



ตวัอย่างหนังสือขอยกเลกิใบอนุญาตเคร่ืองก าเนิดรังสี



การยืน่ขออนุญาตปัจจุบนั ยืน่เหมือนเดิมตามปกติ (ยืน่ดว้ยตนเอง หรือทางไปรษณีย ์
ออนไลน)์

แบบค าขออนุญาต ยงัใชแ้บบเดิมจนกวา่กฎกระทรวงเก่ียวกบัแบบค าขอ
อนุญาตจะประกาศใช ้(ปส. ๑ก  ปส.๑ข  ปส.๑ค  ปส.๓ก  
ปส.๓ข เป็นตน้)

ยนืค าขอช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

เป็นไปตามกฎกระทรวง (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ)

แบบรายงาน
(การมีไวใ้นครอบครองฯ
ทุกๆ 1 ปี)

ยงัใชแ้บบเดิมจนกวา่กฎกระทรวงหรือระเบียบเก่ียวกบั
แบบรายงานจะประกาศใช ้(สร.๑  สร.๓  เป็นตน้)

ค าถาม/ค าตอบ



กฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ ต่างๆ

ยงัคงใช้ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ต่างๆ ท่ีออกตาม 
พ.ร.บ. 2504 จนกวา่จะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
ท่ีออกตาม พ.ร.บ. 2559

ใบรับรอง หรือการอนุญาตท่ี
ออกก่อนท่ี พ.ร.บ. 2559 

ยงัคงใชต่้อไปจนกวา่จะส้ินอายุ

เม่ือยืน่ขอต่ออายใุบอนุญาต
แลว้ สามารถด าเนินกิจการ
ต่อไดห้รือไม่หากยงัไม่ไดรั้บ
ใบอนุญาต

สามารถประกอบกิจการต่อไปได ้จนกวา่เลขาธิการจะสั่ง
ไม่ต่ออายใุบอนุญาตนั้น

ค าถาม/ค าตอบ



หากเคร่ืองไม่ผา่นมาตรฐาน
จะออกใบอนุญาตอยา่งไร

ออกเป็นใบอนุญาตครอบครอง/เม่ือผลผา่นไปตามเกณฑ์
แลว้จึงท าเร่ืองขอเปล่ียนแปลงแกไ้ข

ลกัษณะใดสามารถยืน่
เปล่ียนแปลงแกไ้ขได้

- เปล่ียนช่ือผูข้อรับใบอนุญาต แกไ้ขรหสัท่ีอยู ่
- นิติบุคคลมีการเปล่ียนช่ือ โดยยงัคงเป็นนิติบุคคลเดิมและเลขจดทะเบียนนิติ  
บุคคลเดิม
- เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี ลาออก เปล่ียนลกัษณะงาน และเพ่ิมเจา้หนา้ท่ี
ความปลอดภยั
- สถานภาพของเคร่ืองก าเนิดรังสี กรณีเปล่ียนสถานภาพจากใชง้านปกติ เป็นไม่
ใชง้านหรือช ารุด และกรณีสถานภาพจากไม่ใชง้านหรือช ารุด เป็นใชง้านได้
ตามปกติ
- ขอลดเคร่ืองก าเนิดรังสี การโอน ขาย บริจาคใหห้น่วยงาน ช ารุด (ไม่ประสงค์
ใชง้าน) และมีเคร่ืองก าเนิดรังสีใหม่ทดแทน
- หมายเลขเคร่ืองก าเนิดรังสีไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ีผูข้อรับใบอนุญาตเคยใหไ้ว้

ลกัษณะใดสามารถยืน่
เปล่ียนแปลงแกไ้ขไม่ได้

- เปล่ียนแปลงสถานท่ีติดตั้งและใชง้าน
- การเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีมีผลกบัความปลอดภยัทางรังสี

ค าถาม/ค าตอบ



ค าถาม/ค าตอบ
• ผูข้ออนุญาต/การมอบอ านาจ สามารถด าเนินการอยา่งไรไดบ้า้ง ?

1. ผูป้ระกอบการ----->มอบอ านาจ----->ตวัแทนจ าหน่าย 
2. ตวัแทนจ าหน่าย----->ครอบครอง/น าเขา้------>ผูป้ระกอบการ

• การด าเนินการเม่ือน าเขา้แลว้และจะส่งมอบส้ินคา้ ?
1. ผูป้ระกอบการ----->มอบอ านาจ----->ตวัแทนจ าหน่าย (รายงานการ                  

น าเขา้/ส่งออก )
2. ตวัแทนจ าหน่าย----->ขออนุญาตเอง----->ผูป้ระกอบการ (รายงานการ

น าเขา้/ส่งออก ,  ผูป้ระกอบการขออนุญาตครอบครองฯ, ยกเลิกใบอนุญาต)
• การจดัการกากกมัมนัตรังสี/ยกเลิกใบอนุญาต ?



เวบ็ไซตส์ านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ (ต่อ)



เวบ็ไซตส์ านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ (ต่อ)



เวบ็ไซตส์ านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ (ต่อ)



เวบ็ไซตส์ านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ (ต่อ)



จบการบรรยาย
ขอขอบคุณ


