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 กำรใช้ประโยชน์จำกเครื่องก ำเนิดรังสี 
 ประเภทใบอนุญำตเครื่องก ำเนิดรังสี 
 กระบวนกำรออกใบอนุญำต 
 พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กำรขออนุญำต) 
 กำรกรอกแบบค ำขออนุญำต 
 เอกสำรประกอบค ำขออนุญำต 
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ท ำไม? เรำต้องขออนุญำต 
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ควำมปลอดภัย 
 ประเทศไทยมีกำรใช้ประโยชน์จำกรังสี ถ้ำใช้ไม่ถูก

ตำมหลักวิชำ อำจก่อให้เกิดโทษได้ จึงจ ำเป็นต้องมี
กำรควบคุมเพื่อให้กำรใช้ประโยชน์จำกรังสีเป็นไป
ตำมหลักวิชำและปลอดภัย   



1. ใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์  
2. ใช้ประโยชน์ทำงอุตสำหกรรม 
3. ใช้ประโยชน์ทำงศึกษำวิจัย 
4. ใช้ประโยชน์ทำงรักษำควำมปลอดภัย 
 
การย่ืนค าขอสามารถย่ืนเองท่ี ปส. หรือสง่ทางไปรษณีย์ 
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1. ใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์  
เพื่อกำรรักษำ   เช่น รักษามะเร็ง เนื้องอก โรคผิวหนังฯลฯ 
เพื่อกำรวินิจฉัยโรค เช่น วินิจฉัยโรคทั่วไป  กระดูก ฟันฯลฯ 
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 ประโยชน์เพื่อกำรรักษำ 

Superficial X-ray 

TOMO therapy  



 ประโยชน์เพื่อกำรวินิจฉัย 

Mammography 

Cardiac Catheterization (CATH-LAB) 

Fluoroscopy 

C-arm Stationary Radiography 



 ประโยชน์เพื่อกำรวินิจฉัย (ต่อ) 

Dental Computed 
Tomography 

Panoramic Dental 
Radiography 

Intra Oral Dental Radiography 



2. ใช้ประโยชน์ทำงใช้ประโยชน์ทำงอุตสำหกรรม 
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X-ray Diffraction 

(XRD) เคร่ืองวิเคราะห์
โครงสร้างโครงผลึก 

X-ray  Fluorescence 

(XRF) เคร่ืองวิเคราะห์ธาตุ 

X-ray  Fluoroscopy 
เคร่ืองตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์



2. ใช้ประโยชน์ทำงใช้ประโยชน์ทำงอุตสำหกรรม (ต่อ) 
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การถ่ายภาพทางรังสี    
NDT  x-ray inspection 

X-ray Level gauges 
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X-ray Diffraction (XRD) 
เคร่ืองวเิคราะห์โครงสร้างโครงผลึก 

X-ray  Fluorescence (XRF) 
เคร่ืองวเิคราะห์ธาตุ 

3. ใช้ประโยชน์ทำงใช้ประโยชน์ทำงศึกษำวิจัย 

กำรใช้ประโยชน์จำกเครื่องก ำเนิดรังสี  
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เอกซเรยต์รวจสอบรถบรรทุก 
ก าลงัสูงสุดเคร่ือง 6 MV 

เอกซเรยต์รวจสอบขบวนรถไฟ
ก าลงัสูงสุดเคร่ือง 10 MV 

เอกซเรยต์รวจสอบรถขนาดเลก็
ก าลงัสูงสุดเคร่ือง 2.5 MV 

4. ใช้ประโยชน์ทำงใช้ประโยชน์ทำงรักษำควำมปลอดภัย 

กำรใช้ประโยชน์จำกเครื่องก ำเนิดรังสี  
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• ผลิต มีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้
ซึ่งพลังงำนปรมำณู
จำกเครื่องก ำเนิด
รังสี 

 

เครื่องก ำเนิดรังสี 

พระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ พ.ศ. 
2504 

เครื่องก ำเนิดรังสี 

• ผลิตหรือท ำ 
• ครอบครองหรือใช้ 
• น ำเข้ำ 
• ส่งออก 
 

พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 



• ยื่นเองที่ ปส.  
• ยื่นทำงไปรษณีย์ 
• ยื่นค ำขอรับ

ใบอนุญำตทำง
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-License) 
 

• แอกสำรครบ 
 - ส่งพิจำรณำ

ทำง เทคนิค 
 

• เอกสำรไม่ครบ 
 - แจ้งขอเอกสำร  
    เพ่ิมทันท ี
 - คืนค ำขอ

อนุญำต 
  

 

 

 

• เอกสำรครบ 
 - เสนอพิจำรณำ   
       กลั่นกรอง 
 

• เอกสำรไม่ครบ 
 - แจ้งขอเอกสำร  
       เพิ่มเติม 
 

• ประชุมเดือนละ 2 
คร้ัง 

 

 

• กรณี 1 รับด้วย
ตนเองที่ ปส. 

 
• กรณี 2 ส่ง

ลงทะเบียนทำง
ไปรษณีย์ 

 

กำรพิจำรณำเบื้องต้น กำรรับค ำขออนุญำต กำรพิจำรณำทำงเทคนิค ประชุมกลั่นกรอง จัดพิมพ์และน ำส่ง 

* กระบวนการพิจารณาแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วันท าการ 
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มำตรำ 4 : 
       “รังสี” หมำยควำมว่ำ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำหรือ

อนุภำคใดๆ ที่มีควำมเร็ว ซึ่งสำมำรถก่อให้เกิดกำร
แตกตัวเป็นไอออนในตัวกลำงที่ผ่ำนไป  



มำตรำ 4 : 
       “เครื่องก ำเนิดรังสี” หมำยควำมว่ำ เครื่อง

หรือระบบอุปกรณ์เมื่อมีกำรให้พลังงำนเข้ำไป
แล้วจะก่อให่เกิดกำรปลดปล่อยรังสีออกมำ และ
อุปกรณ์ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงที่ใช้
ประกอบเป็นเครื่องก ำเนิดรังสี 
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มำตรำ 26 : 
ผู้ใดจะด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญำตจำก
เลขำธิกำร 

 - ท ำเครื่องก ำเนิดรังสี 
 - มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังส ี
 - น ำเข้ำหรือส่งออกเครื่องก ำเนิดรังสี 
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มำตรำ 116 : 
ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 26 วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  



มำตรำ 92 : 
  ผู้รับใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสี 

ต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี (RSO) 
ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ท ำกำรของผู้รับใบอนุญำต โดย
ต้องจัดให้มี RSO อย่ำงน้อยหนึ่งคน ประจ ำอยู่
ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร  
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มำตรำ 123 : 
   ผู้รับใบอนุญำตผู้ใดไม่ปฏบิัติตำมมำตรำ 92 

ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือ 
ปรับไม่เกินห้ำแสนบำท หรือท้ังจ ำทั้งปรับ 
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หมวด 1 ส่วนที่ 1 : เงื่อนไขและวิธีกำรขอรับใบอนุญำต 
       - ข้อ 7 แบบค ำขออนุญำต... ให้เป็นไปตำมที่เลขำธิกำรก ำหนด 
  
  ระเบียบส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ว่ำด้วยแบบค ำขอรับใบอนุญำต

เกี่ยวกับ…พลังงำนปรมำณูจำกเครื่องก ำเนิดรังสี… พ.ศ. ๒๕๕๒ : 
  ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์ที่จะมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งพลังงำนปรมำณูจำก

เครื่องก ำเนิดรังสีให้ยื่นค ำขออนุญำต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงำน
ปรมำณูจำกเครื่องก ำเนิดรังสี ตำมแบบ ป.ส. ๑ค 
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 - ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตด้วยตนเอง ณ ห้อง  One Stop Service 
ชั้น 1 อำคำร 1 ปส. 

 - ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตทำงไปรษณยี์ โดยมีหนังสือน ำจำกหน่วยงำน 
 - ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) 
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- เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับค ำขอจะตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและ
เอกสำรหลักฐำนประกอบ 

  - ถ้ำข้อมูลมไีม่เพียงพอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน : 
เจ้ำหน้ำที่ให้ผูข้ออนุญำตแจ้งขอ้มูลหรอืส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมให้
ถูกต้องครบถ้วน 

  - ผู้ขออนุญำตไม่ด ำเนินกำรแจ้งข้อมูลหรือสง่เอกสำรหลักฐำน
เพิ่มเติม : เจ้ำหน้ำที่แจ้งไม่รับค ำขออนุญำตพร้อมส่งเอกสำรหลักฐำนค ำ
ขอคืนผู้ขอรับใบอนุญำต 

  - ข้อมูลและเอกสำรหลกัฐำนที่ยื่นหรือที่ยื่นเพิม่เติมถูกต้องครบถ้วน : 
เจ้ำหน้ำที่เสนอค ำขออนุญำตพร้อมควำมเห็นต่อคณะท ำงำนต่อไป 
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- กรณีคณะท ำงำนพิจำรณำกลัน่กรองกำรออกใบอนุญำตฯ มีควำมเห็นว่ำ
ควรอนุญำต เจ้ำหน้ำที่น ำเสนอข้อมูลกำรขออนุญำตพร้อมด้วยควำมเหน็
ต่อเลขำธิกำรเพื่อพิจำรณำออกใบอนุญำตให้แก่ผู้ขอรับใบอนญุำต 

 
- กรณีเลขำธิกำร มีควำมเห็นว่ำ ไม่ควรอนุญำต เลขำธิกำรมีค ำสัง่ไม่อนุญำต

และแจ้งค ำสั่งดังกลำ่วให้ผู้ขอรับใบอนญุำตทรำบ โดยระบุเหตุผลของกำร
ไม่อนุญำตรวมทั้งแจ้งสิทธิและระยะเวลำกำรอุทธรณต์่อคณะกรรมกำร
พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติให้ผู้ขอรบัใบอนุญำตทรำบด้วย 
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๑. ผู้ขออนุญำต 
- กรณบีุคคลธรรมดำ : เป็นผู้ซึ่งมีสิทธิและหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

(ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน) 
- กรณนีิติบุคคล : เป็นผู้มีอ ำนำจของนิติบุคคล (หนังสือรับรองกำร

จดทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณชิย์
ออกให้ไว้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันที่ยื่น หรือหนังสือแสดงควำม
เป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย) และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล 
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๑. ผู้ขออนุญำต (ต่อ) 
  กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ด ำเนนิกำรแทน :  

ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจโดยระบุ ชื่อและนำมสกุล ของผู้มอบ
อ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ ขอบเขตของกำรมอบอ ำนำจ รวมทั้ง
ชื่อและนำมสกุลของพยำน พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
หรือส ำเนำใบส ำคญัประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวของผูม้อบอ ำนำจและ
ผู้รับมอบอ ำนำจ 
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๒. ข้อมูลกำรขออนุญำต 
- ประเภทกำรใช้ประโยชน์เครือ่งก ำเนิดรงัสี (ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรขอ

อนุญำต)  
- ประเภทกำรขออนุญำต (ขอครั้งแรก ขอเพิ่ม ขอต่ออำยุใบอนุญำต หรือ 

ขอต่ออำยุใบอนุญำตและขอรวมใบอนุญำต)  
- สถำนที่ติดตั้งหรือใช้เครือ่งก ำเนดิรังสีทีข่ออนุญำต (ตรงตำมที่ขอ

อนุญำต และรำยงำนผลตรวจเครื่อง) 
- ข้อมูลรำยละเอียดเครือ่งก ำเนดิรังสีทีข่ออนุญำต  
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๒. ข้อมูลกำรขอรับใบอนุญำต (ต่อ) 
- ข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรงัสี พร้อมลงลำยมือชื่อ 

(ต้องไม่ซ้ ำกับหน่วยงำนอื่น)  
- ข้อมูลของผู้ปฏิบัติงำนรังสี (ตรงกับรำยชื่อกำรใช้อุปกรณบ์ันทึก

ปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคล : OSL) 
- มีกำรลงลำยมือชื่อโดยผู้ขอรับใบอนญุำตหรือผู้รับมอบอ ำนำจ 

พร้อมประทับตรำ (ถ้ำม)ี เพื่อรับรองว่ำข้อมูลที่ให้เป็นจริง และ
จะปฏิบัติตำมวิธีกำรที่ได้น ำเสนอไว้ทุกประกำร  
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๓. เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขออนุญำต 
- ต้องมีกำรลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง ทุกฉบับ 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำใบส ำคญัประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 

ยังไม่สิ้นอำยุ 
- ส ำเนำใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังส ีตรงตำมที่ขออนุญำต 

และยังไม่สิ้นอำยุ 
- หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณมีอบอ ำนำจให้ผู้อื่นกระท ำกำรแทน พร้อมติด

อำกรแสตมป์จ ำนวน ๑๐ บำท ส ำหรับกำรกระท ำกำร ๑ อย่ำง หรือ ๓๐ 
บำท ส ำหรับกำรกระท ำกำรแทนมำกกว่ำ ๑ อย่ำง)  
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๓. เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขออนุญำต (ต่อ) 
สถำนที่เก็บรักษำ ติดตั้ง หรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสี 

- แผนที่ตั้งของสถำนที่เก็บรกัษำ ติดตั้ง หรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสี
และบริเวณใกล้เคียง 

- แผนผังอำคำร ห้อง และบริเวณขำ้งเคียง ที่ติดตั้ง ที่เก็บหรือใช้
งำนเครื่องก ำเนิดรังส ี 

ต้องมีกำรระบุข้อมูลที่ชัดเจน ตรงตำมที่ขออนุญำต 
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๔. เอกสำรเกี่ยวกับกำรประเมินควำมปลอดภัยทำงรังส ี 
(กรณีขอรับใบอนุญำตครัง้แรก) 

- หลักฐำนกำรครอบครองหรือใชอุ้ปกรณบ์ันทึกปรมิำณรงัสี
ประจ ำตัวบุคคล (OSL) 

- รำยงำนผลกำรตรวจสอบคณุภำพและควำมปลอดภัยของ
เครื่องก ำเนิดรังสีที่ใช้งำนปกติ มีอำยุไม่เกิน ๑ ปี นับจำกวันที่
ตรวจสอบถึงวันที่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำต  
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๔. เอกสำรเกี่ยวกับกำรประเมินควำมปลอดภัยทำงรังส ี 
(กรณีขอรับใบอนุญำตครั้งแรก) (ต่อ) 

- เอกสำรแสดงขอ้มูลทำงด้ำนเทคนิคของเครื่องก ำเนิดรังสี 
(Specification)  

- คู่มือกำรปฏิบัติงำน ที่แสดงรำยละเอียดวิธีกำร ขั้นตอนกำรใช้งำน
เครื่องก ำเนิดรังสี 

- วิธีกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี แผนปฏิบัติกำรกรณีเหตุฉุกเฉินทำง
รังสีเท่ำที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องตำมประเภทของเครื่องก ำเนิดรังสี 
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๔. เอกสำรเกี่ยวกับกำรประเมินควำมปลอดภัยทำงรังส ี 
(กรณีขอรับใบอนุญำตครั้งแรก) (ต่อ) 

- หลักฐำนกำรครอบครอง หรือใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้
อันจ ำเป็นเพื่อป้องกันอันตรำยจำกรังสี เช่น เครื่องส ำรวจรังสี 
หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำรปรับเทยีบเครือ่งมือ อุปกรณ์ และ
เครื่องใช้ดังกล่ำว ที่มีอำยุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นค ำขอรับ
ใบอนุญำต (เฉพำะเครือ่งก ำเนิดรังสีประเภท ๑) 
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๕. เอกสำรเกี่ยวกับกำรประเมินควำมปลอดภัยทำงรังส ี 
(กรณีต่ออำยุใบอนุญำต) 

- รำยงำนผลกำรตรวจสอบคณุภำพและควำมปลอดภัยของ 
เครื่องก ำเนิดรังสีที่ใช้งำนปกติ มีอำยุไม่เกิน ๑ ปี นับจำกวันที่
ตรวจสอบถึงวันที่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำต 

- รำยงำนผลกำรประเมินกำรได้รับปริมำณรงัสีของผูป้ฏิบัติงำนรังสี 
(ผล OSL) 
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๕. เอกสำรเกี่ยวกับกำรประเมินควำมปลอดภัยทำงรังส ี 
(กรณีต่ออำยุใบอนุญำต) (ต่อ) 

- หนังสือรับรองกำรปรับเทยีบเครือ่งมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 
อันจ ำเป็นเพื่อระงบัหรอืป้องกันอันตรำยจำกรงัสี ซึ่งมีอำยุ
ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำต  
(เฉพำะเครื่องก ำเนิดรงัสีประเภท ๑) 
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๕. เอกสำรเกี่ยวกับกำรประเมินควำมปลอดภัยทำงรังส ี 
(กรณีต่ออำยุใบอนุญำต) (ต่อ) 

 
 กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลง 
วิธีกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี แผนปฏิบัติกำรกรณีเหตุฉุกเฉินทำงรังสี

เท่ำที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องตำมประเภทของเครื่องก ำเนิดรังสี 
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- กรอกข้อมูลในค ำขอรับใบอนุญำต ไม่ครบถ้วน 
- เอกสำรและหลักฐำนประกอบค ำขอ ไม่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
- เอกสำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของเครือ่งก ำเนดิรังสี 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
- รำยงำนผลกำรประเมินปริมำณรังสีประจ ำบุคคลที่เป็นปัจจุบัน

ย้อนหลัง 12 เดือน ไม่ครบถ้วน 
- หนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้มีอ ำนำจสูงสดุของนติิบุคคล ไม่ครบถ้วน 
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มำตรำ 27 :  
- ใบอนุญำตท ำเครื่องก ำเนิดรังส ี: 5 ปี 
- ใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรอืใช้เครื่องก ำเนิดรังสี : 5 ปี 
- ใบอนุญำตน ำเข้ำเครื่องก ำเนิดรังส ี: ให้มีอำยุตำมที่ก ำหนดใน

ใบอนุญำตแต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน 
- ใบบอนุญำตส่งออกเครือ่งก ำเนดิรังสี : ให้มีอำยุตำมที่ก ำหนดใน

ใบอนุญำตแต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน  
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มำตรำ 35 : 
 ถ้ำผู้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 26 ประสงคจ์ะขอต่ออำยุใบอนุญำต  

ให้ยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ เมื่อได้ยื่นค ำขอดังกล่ำวแล้วให้
ประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำเลขำธิกำรจะสั่งไม่ต่ออำยุใบอนุญำตนั้น 

 
 กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรต่ออำยุใบอนุญำตให้เปน็ไปตำม

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
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- กรณีใบอนุญำตช ำรุดในสำระส ำคญั หรือสูญหำย หรือถูกท ำลำย :  
ให้ผู้รับใบอนุญำตยื่นค ำขอรบัใบแทนใบอนุญำต ที่ลงนำมโดย 
ผู้รับใบอนุญำต หรือผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมเอกสำรหลักฐำน 
ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทรำบถึงกำรช ำรดุในสำระส ำคัญ 
หรือสูญหำย หรือถูกท ำลำย 

- ใบแทนใบอนุญำต : ระบุค ำว่ำ “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดง ไว้
ด้ำนบนใบอนุญำต  

- แบบค ำขอใบแทนใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมแบบที่ก ำหนด 
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- กรณีกำรขอแก้ไขเปลีย่นแปลงรำยกำรในใบอนุญำต  
เช่น เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี กรรมกำรบริษัท ฯลฯ : 
ให้ผู้รับใบอนุญำตยื่นค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญำต 
ทีล่งนำมโดยผู้รับใบอนุญำต หรือผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อม 
เอกสำรหลักฐำน 

- แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมแบบที่ก ำหนด 
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 กำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต  
มีกำรด ำเนินงำน 2 แนวทำง :  

 1. น ำเรื่อง เสนอคณะท ำงำนพิจำรณำกลั่นกรองกำรออกใบอนุญำตฯ
เพื่อพิจำรณำ เช่น ขอเปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภัยทำงรังสี 
ขอเปลี่ยนแปลงกรรมกำรบริษัท ฯลฯ 

 2. น ำเรื่อง เสนอเลขำธิกำรเพือ่พิจำรณำ เช่น ขอเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดในใบอนุญำต เนื่องจำกกระบวนกำรพมิพใ์บอนุญำต 
มีควำมผิดพลำด 
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กำรขอยกเลิกฯ ต้องจัดกำรเครื่องก ำเนิดรังสี ตำมวิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้ 
- จัดกำรเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
- กรณีมีผลผลิตจำกกำรก่อกัมมันตภำพรังสี (activation products) จำกกำร
ท ำ มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสี ให้จัดกำรกำกกัมมันตรังสีนั้นตำม
บทบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดกำกกัมมันตรังสีตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ส่งออกเครื่องก ำเนิดรังสีที่แจ้งขอยกเลิกกำรมีไว้ในครอบครองหรือใช้กลับคืน
ประเทศต้นทำง 
- จ ำหน่ำยหรือส่งต่อให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญำตอื่น 
- แบบค ำขอยกเลิกมีไว้ในครอบครองหรือใช้ฯ ให้เป็นไปตำมแบบที่ก ำหนด 
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วิธีกำรรับใบอนุญำต : 
-  รับใบอนุญำตด้วยตนเอง : ต้องแจ้งควำมจ ำนงก่อนล่วงหน้ำ 

โดยผู้รับใบอนุญำตจะต้องน ำใบรับพร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตัว
ประชำชน หรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ 

- รับใบอนุญำตทำงไปรษณีย์ : กรณีไม่แจ้งควำมจ ำนง ปส.  
  จะด ำเนินกำรจัดส่งใบอนุญำตไปตำมที่อยู่ของสถำนที่ติดตั้ง

เครื่องก ำเนิดรังสี 
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 ขออนุญาตครัง้แรก/ขอเพิ่มเคร่ือง/ 
ขอต่ออายุ(หลังใบอนุญาตหมดอายุ) 

ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (ยื่นก่อนวันหมดอายุ) 

1. หลกัฐานของผู้ รับผิดชอบด าเนินการทาง
เทคนิคทางรังสี ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ(ถ้ามี) 

1. ส าเนาใบอนญุาตเดมิ (กรณีเพิ่มเคร่ือง/ตอ่อายุ
หลงัใบอนญุาตหมดอาย)ุ 

2. หลกัฐานของแพทย์ผู้ รับผิดชอบกรณีใช้ทาง
การแพทย์ 

2. ส าเนารายงานผลการตรวจสอบคณุภาพและ
ความปลอดภยัของเคร่ืองก าเนิดรังสี 

3. แผนท่ีแสดงต าแหนง่ท่ีตัง้หนว่ยงาน 3. ส าเนารายงานผลการประเมินรังสีประจ า
บคุคล (OSL) 

4. แผนผงัแสดงห้องท่ีใช้หรือตดิตัง้เคร่ืองก าเนิด
รังสี 

5. คูมื่อ รายละเอียดเคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีขอ
อนญุาต 

6. คูมื่อปฏิบตังิาน มาตรการความปลอดภยั ฯลฯ 

7. ส าเนารายงานผลการประเมินรังสีประจ า
บคุคล (OSL) 

8. ส าเนารายงานผลการตรวจสอบคณุภาพและ
ความปลอดภยัของเคร่ืองก าเนิดรังสี 

9. ส าเนาใบอนญุาตเดมิ (กรณีเพิ่มเคร่ือง/ตอ่อายุ
หลงัใบอนญุาตหมดอาย)ุ 



 กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 ไม่รับรองส าเนาในเอกสาร 
 ส าเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบที่แสดงว่าเครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ได้

มาตรฐาน 
 ส าเนารายงานผลการประเมินปริมาณรังสีประจ าบุคคลที่เป็นปัจจุบัน

ย้อนหลัง12 เดือน 
 ส าเนาค าสั่ง หรือหนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจสูงสุดของนิติบุคคล 
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