
การขอรับใบอนุญาต/แจ้งมีไว้ในครอบครอง
หรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี 

ตามพระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 และร่าง พ.ร.บ. ฉบับที่ (..) 



เคร่ืองก าเนิดรังสี 

• เคร่ืองก าเนิดรังสีทีต้่องขอรับใบอนุญาต 

• เคร่ืองก าเนิดรังสีทีต้่องแจ้งการมไีว้ในครอบครองหรือใช้ 

• เคร่ืองก าเนิดรังสีทีไ่ด้รับการยกเว้น 



การจ าแนกประเภทเคร่ืองก าเนิดรังสี 

• เคร่ืองก าเนิดรังสี ประเภทที่ 1 
• เคร่ืองก าเนิดรังสี ประเภทที่ 2 

 

• เคร่ืองก าเนิดรังสี ประเภทที่ 3 
 

• เฉพาะเคร่ืองก าเนิดรังสีวนิิจฉัย 
      ทางการแพทย์   

ขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 26 
พ.ร.บ. พลงังานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
2559 

แจง้กบัส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ 
(ปส.) 

แจง้กบักระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) 



ตัวอย่าง เคร่ืองก าเนิดรังสี ประเภทที ่1 

Linear accelerator Cyclotron Synchrotron 

CyberKnife Proton and Heavy Ion 
therapy accelerator 

Tomotherapy 



ตัวอย่าง เคร่ืองก าเนิดรังสี ประเภทที ่1 

เคร่ืองเร่งอนุภาคส าหรับตรวจสอบ
ยานพาหนะ/ตู้สินค้า  ด่านตรวจยาเสพติด 

เคร่ืองเร่งอนุภาคอเิลก็ตรอนหรือฉาย
รังสีเอกซ์ ในโรงงานฉายรังสี 

รถเอกซเรย์ส าหรับตรวจสอบยานพาหนะ/ 
ตู้สินค้า 

เคร่ืองเร่งอนุภาคส าหรับตรวจสอบ
ยานพาหนะ / ตู้สินค้า  



ตัวอย่าง เคร่ืองก าเนิดรังสี ประเภทที ่2 

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 เคร่ืองก าเนิดรังสี ประเภททีต้่องแจ้ง 

1. เคร่ืองเอกซเรย์ส าหรับงานวเิคราะห์หรืองานตรวจสอบคุณภาพผลติภัณฑ์ โดย
อยู่ในลกัษณะทีปิ่ดมิดชิด 

 

- ใช้ในงานอตุสาหกรรม เช่น 
กระบวนการผลติช้ินส่วนอปุกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส์ 

Fluoroscopy XRF 

 ตรวจสอบคุณภาพผลติภัณฑ์ 
- ใช้ในงานอตุสาหกรรม เพ่ือวเิคราะห์

โครงสร้างอะตอมโลหะต่างๆ 
  -   ใช้ในหน่วยงานศึกษาวจิัย  

 วเิคราะห์โครงสร้างผลกึ 

XRD 

  วเิคราะห์ธาตุ 
-ใช้ในงานอตุสาหกรรม เช่น 
วเิคราะห์ธาตุของช้ินงาน , วดั
ความหนาของสารเคลือบ 
- ใช้ในหน่วยงานศึกษาวจิัย 



ตัวอย่าง เคร่ืองก าเนิดรังสี ประเภททีต้่องแจ้ง 

เคร่ืองเอกซเรย์ส าหรับงานวเิคราะห์หรืองานตรวจสอบคุณภาพผลติภัณฑ์ โดยอยู่ใน
ลกัษณะทีปิ่ดมิดชิด 

 
 Scanning Electron Microscope (SEM)– 
Energy Dispersive x-ray (EDX) 

- ใช้ถ่ายภาพตัวอย่าง วเิคราะห์ตัวอย่าง 
(ธาตุ) เช่น ในทางการแพทย์ ศึกษาวจิัย 
งานอตุสาหกรรม ฯลฯ 

กล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอน 
Transmission Electron Microscope: 
TEM 

- ใช้ในถ่ายภาพช้ินเน้ือเพ่ือวนิิจฉัยโรค 

Fluoroscopy 

- ใช้ในงานอตุสาหกรรมอาหาร เช่น 
ตรวจส่ิงปลอมปนในผลติภัณฑ์ 



ตัวอย่าง เคร่ืองก าเนิดรังสี ประเภททีต้่องแจ้ง 

2. เคร่ืองฉายรังสีทางชีวภาพโดยวิธีเอกซเรย์ก าลงัต า่ในลกัษณะทีปิ่ดมดิชิด (น้อย
กว่า 300 keV) 

Ray cell blood 
irradiator 

 ฉายรังสีเลือดและส่วนประกอบของเลือด   
- เพ่ือป้องกนัการตดิเช้ือต่างๆ จากการได้รับเลือดของ
ผู้อ่ืน 



ตัวอย่าง เคร่ืองก าเนิดรังสี ประเภททีแ่จ้ง 

3. เคร่ืองเอกซเรย์ตรวจกระเป๋า รวมถึงเคร่ืองถ่ายภาพรังสีโดยอาศัยการสร้างภาพ
ด้วยคอมพวิเตอร์  ส าหรับตรวจกระเป๋าหรือส่ิงของต่าง ๆ 

CT scanner  

ตรวจสอบกระเป๋า / สัมภาระ ใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัย ในสนามบิน 

Baggage inspection X-ray unit 

ตรวจสอบกระเป๋า / สัมภาระ ในสนามบิน หรือ
อาคารส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย  



ตัวอย่าง เคร่ืองก าเนิดรังสี ประเภททีแ่จ้ง 

4. เคร่ืองเอกซเรย์กระเจิงกลบั
แบบมือถือส าหรับงานรักษา
ความปลอดภัย 

Handheld backscatter X-ray  
 ใช้ในงานรักษาความปลอดภัย 
- เพ่ือตรวจหาวตัถุทีซ่่อนไว้ เช่น อาวุธ 
สารเคม ียาเสพติด เงิน ของหนีภาษ ี เป็นต้น 

5. เคร่ืองเอกซเรย์ส าหรับงานวเิคราะห์
แบบมือถือหรือพกพา 

Handheld or Portable 
X-ray analysis unit  

ใช้ในงานอตุสาหกรรม เช่น 
วเิคราะห์ธาตุและปริมาณของ
ธาตุในช้ินงาน 



ตัวอย่าง เคร่ืองก าเนิดรังสี ประเภททีแ่จ้ง 

6. เคร่ืองวดัทางอุตสาหกรรมด้วย
รังสีเอกซ์แบบตดิตั้งอยู่กบัที ่

Fixed industrial X-ray Gauges  

 ใช้ในงานอตุสาหกรรม เช่น วดัความหนาของเหลก็  
วดัระดับของของเหลวในบรรจุภัณฑ์ 

7. หลอดเอกซเรย์ หรือหลอดเอกซเรย์
พร้อมเรือนหลอดของเคร่ืองก าเนิด
รังสีตามรายการ 1-7 

X-ray tube  



การขอรับใบอนุญาตเคร่ืองก าเนิดรังสี 

ใบอนุญาต ท า ครอบครองหรือใช ้มีอาย ุ5 ปี / น าเขา้-ส่งออกไม่เกิน 6 เดือน 
เลขาธิการส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส.) เป็นผูมี้อ  านาจอนุญาต  
ศักยภาพทางเทคนิค 

  - สถานท่ีจดัเกบ็หรือสถานท่ีประกอบกิจการ 
  - เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช ้
  - เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี 
  - แผนป้องกนัอนัตรายจากรังสี 



การขอรับใบอนุญาตเคร่ืองก าเนิดรังสี 

• ย่ืนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ One Stop Service  

• ย่ืนทางไปรษณีย์ 

• ย่ืนผ่านทางเวบ็ไซต์(                          )  

• การต่ออายุใบอนุญาต จะต้องย่ืนขอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และไม่เกนิ  90 วนั 
ก่อนวนัทีใ่บอนุญาตจะหมดอายุ 



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

 

 
 

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


สรุปผลประเมินค าขอรับใบอนุญาต  

ศักยภาพ 
ก าบงัรังสีให้อยู่ในระดบัทีป่ลอดภัย/เพยีงพอ/ถูกต้อง

เหมาะสม/ใช้งานได้ 

สถานทีจ่ัดเกบ็หรือสถานทีป่ระกอบ
กจิการ 

สามารถก าบงัรังสีให้อยู่ในระดบัทีป่ลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบตัิงานและประชาชนทัว่ไป 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ OSL, Survey meter เพยีงพอต่อการใช้งาน, มี
เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ทางรังสี, สัญญาณไฟแสดง
สถานะการฉายรังสีใช้งานได้ 

เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี  RSO เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการ ว่าด้วย
มาตรฐานการรับรอง RSO พ.ศ. 2549 

แผนป้องกนัอนัตรายจากรังสี  มรีายละเอยีดครอบคลุมด้านความปลอดภัยทางรังสี 



เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

• ผู้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี ตาม พ.ร.บ. พลงังาน
นิวเคลยีร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 หรือผู้รับใบรับรอง ตาม พ.ร.บ. พลงังาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 

• ปฏิบัติหน้าทีใ่นสถานทีท่ าการอยู่ตลอดเวลาทีเ่ปิดท าการ 

• เป็นผู้มีศักยภาพ บทบาทและหน้าทีรั่บผดิชอบในการควบคุมดูแลด้าน
ความปลอดภัยทางรังสี (Safety) ให้เป็นไปตามหลกัวิชาการ กฎระเบียบ
และกฎหมาย 

• ใบอนุญาต RSO มีอายุ 3 ปี (ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่เติม มีอายุ 5 ปี) 



เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

• ศักยภาพ บทบาท และหน้าที่ความรับผดิชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
เร่ือง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ออกตามความใน
พระราชบัญญัตพิลงังานปรมาณูเพ่ือสันต ิพ.ศ. 2504 พ.ศ. 2549  



เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

ระดบัและประเภท 

• ระดบัตน้ • ระดบักลาง • ระดบัสูง 

• ประเภทวสัดุ
กมัมนัตรังสี 

• ประเภทเคร่ืองก าเนิด
รังสี 

• ประเภทวสัดุ
กมัมนัตรังสีและเคร่ือง
ก าเนิดรังสี 

• ประเภทวสัดุ
กมัมนัตรังสี 

• ประเภทเคร่ืองก าเนิด
รังสี 

• ประเภทวสัดุ
กมัมนัตรังสีและเคร่ือง
ก าเนิดรังสี 

• ประเภทวสัดุ
กมัมนัตรังสี 

• ประเภทเคร่ืองก าเนิด
รังสี 

• ประเภทวสัดุ
กมัมนัตรังสีและเคร่ือง
ก าเนิดรังสี 



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

ระดบัเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
ประกาศคณะกรรมการฯ พ.ศ. 2549  

ระดบัต้น ระดบักลาง ระดบัสูง 

ประเภท 5  

เฉพาะชนิดปิดผนึก  

ประเภท 2, 3, 4 ,  

5 เฉพาะชนิดปิดผนึก 
ประเภท 1, 2, 3  4,  

5 ทุกชนิด 

เคร่ืองก าเนิดรังสี 

วสัดุกมัมนัตรังสี 

ประเภท 3 ประเภท 2 , 3  ประเภท 1,2 , 3  

เอกสารอ้างอิง/THE REGULATION AND LAW (ทั้งหมด)/ประการคณะกรรมการฯ เรื่อง การมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 2549.PDF
เอกสารอ้างอิง/THE REGULATION AND LAW (ทั้งหมด)/ประการคณะกรรมการฯ เรื่อง การมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 2549.PDF
เอกสารอ้างอิง/THE REGULATION AND LAW (ทั้งหมด)/ประการคณะกรรมการฯ เรื่อง การมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 2549.PDF
เอกสารอ้างอิง/THE REGULATION AND LAW (ทั้งหมด)/ประการคณะกรรมการฯ เรื่อง การมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 2549.PDF
เอกสารอ้างอิง/THE REGULATION AND LAW (ทั้งหมด)/ประการคณะกรรมการฯ เรื่อง การมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 2549.PDF
เอกสารอ้างอิง/THE REGULATION AND LAW (ทั้งหมด)/ประการคณะกรรมการฯ เรื่อง การมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 2549.PDF


เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

 บริหารจดัการ และควบคุมเกีย่วกบัความปลอดภยัทางรังสี 

 การป้องอนัอนัตรายจากรังสี 

 รักษาความมั่นคงปลอดภยั  (เฉพาะวสัดุกมัมนัตรังสี) 

 การขนส่งวสัดุกมัมันตรังสี 

 การเตรียมความพร้อมกรณเีหตุฉุกเฉินทางรังสีหรือเหตุผดิปกต ิ

 การจดัการกากกมัมันตรังสีและการเลกิด าเนินการ 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 



เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

• การขอรับใบอนุญาต / ต่ออายุใบอนุญาต RSO ผ่านระบบออนไลน์ 
http://rso.oap.go.th/ 

 

http://rso.oap.go.th/


ขอบคุณครับ 


