
การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559

นายศักสิทธิ์ ค าภามิ่ง

กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี
กองอนุญาตนิวเคลียร์และรังสี
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ



หัวข้อบรรยาย
• กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ

ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี
• กฎกระทรวงก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งมีไว้ใน

ครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี
• วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตาม พระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
• กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับ

ใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบ
แทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี



หัวข้อบรรยาย (ต่อ)
• ร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาต

เกี่ยวกับวัสดุกมัมันตรังส/ีเครื่องก าเนิดรังสี
• กฎกระทรวง

ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑



พระราชบัญญตัิพลงังานนิวเคลยีร์เพื่อสนัติ พ.ศ. ๒๕๕๙

กฎกระทรวง

ระเบียบต่างๆ  

กฎกระทรวง
เงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาต

กฎกระทรวงหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับความมั่นคง

ปลอดภัยทางรังสี

การขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี

กฎกระทรวง
ก าหนดศักยภาพ
ทางเทคนิค

การด าเนินการ
เกี่ยวกับกาก
กัมมันตรังสี

-หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต
-เงื่อนไขการออกใบอนุญาต
-หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อ
ใบอนุญาต และการ  ออกใบแทนใบอนุญาต
-เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏบิัติ



ผู้ประกอบ
การ

ยื่นด้วยตนเอง ยื่นทางไปรษณีย์ ยื่นทางสื่ออิเลคทรอนิคส์

ขอรับใบอนุญาต

ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต

ขอใบแทนใบอนุญาต

อื่นๆ

แบบค าขออนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี
ผลิต/ครอบครองหรือใช้/น าเข้า/ส่งออก/น าผ่าน

แบบค าขออนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี
ท า/ครอบครองหรือใช/้น าเข้า/ส่งออก

นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา

การยื่นขออนุญาต



เจ้าหน้าที่ประเมินค าขออนุญาต

กฎกระทรวงเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี 

กฎกระทรวงเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี 

ศักยภาพทางเทคนิคผู้ขอรับใบอนุญาต
วัสดุกัมมันตรังสี

วิธีการเกี่ยวกับความม่ันคง
ปลอดภัยทางรังสี

การขนส่ง

การจัดการกากกัมมันตรังสี

อื่นๆ

ศักยภาพทางเทคนิคผู้ขอรับใบอนุญาต
เครื่องก าเนิดรังสี
การประเมินความปลอดภัยของเครื่อง
ก าเนิดรังสี

อื่นๆ

หัวหน้าฝ่าย/ผู้อ านวยการกอง

เอกสารไม่ครบ



คณะท างานพิจารณากลั่นกรอง
การออกใบอนุญาต

เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันติลงนาม

ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 45 วัน

ปกติประชุมอาทิตย์เว้นอาทิตย์

ไม่ผ่านการพิจารณา



ผู้รับใบอนุญาต
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ
วัสดุกัมมันตรังสี “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตผลิตวัสดุกัมมันตรังสี 
(๒) ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 
(๓) ผู้รับใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี 
(๔) ผู้รับใบอนุญาตน าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี 

กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอ
ต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุ
ใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี 
(๒) ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
(๓) ผู้รับใบอนุญาตน าเข้า หรือใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี 



ผู้ขอรับใบอนุญาต
นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

- นิติบุคคลเอกชน เช่น บริษัท จ ากัด  
(มหาชน) บริษัท จ ากัด  ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด มูลนิธิ เป็นต้น

- นิติบุคคลส่วนราชการ เช่น กระทรวง 
ทบวง กรม ส่วนราชการที่มีฐานะ
เทียบเท่ากรม จังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เป็นต้น  

บุคคลธรรมดา เช่น คลินิกสัตว์คลินิก
ทันตกรรม คลินิกรักษาโรคต่างๆ ที่มี
บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ เป็นต้น 



ตัวอย่างผู้ขอรับใบอนุญาตนิติบุคคล
ผู้ขออนุญาต ผู้มีอ านาจของนิติบุคคล

บริษัท จ ากัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทได้ โดยมีชื่อและนามสกุล 
และจ านวน ตามที่ระบุใน หนังสือรับรองจากกระทรวงพานิชย์

บริษัท จ ากัด กรรมซ่ึงลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ โดยมีชื่อและนามสกุล และ
จ านวน ตามที่ระบุใน หนังสือรับรองจากกระทรวงพานิชย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจลงนาม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองจาก
กระทรวงพานิชย์

โรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน

มหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสังกัดของ
กรมการแพทย์

อธิบดีกรมการแพทย์

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสังกัดกรมอา
นามัย

อธิบดีกรมอานามัย

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสังกัดของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ตัวอย่างผู้ขอรับใบอนุญาตนิติบุคคล (ต่อ)
ผู้ขออนุญาต ผู้มีอ านาจของนิติบุคคล

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสังกัดของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสังกัดของกองทัพเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสังกัดของกองทัพอากาศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสังกัดของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสังกัดของกรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสังกัดของสภากาชาดไทย เลขาธิการสภากาชาดไทย

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย



ตัวอย่างผู้ขอรับใบอนุญาตนิติบุคคล (ต่อ)

ผู้ขออนุญาต ผู้มีอ านาจของนิติบุคคล
หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรมศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร

องค์การมหาชน ผู้อ านวยการองค์การมหาชน
มูลนิธิ ประธานกรรมการมูลนิธิ



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

- ขออนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้
วัสดุกัมมันตรังสี (อยู่ระหว่างด าเนินการ)

- ขออนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุ
พลอยได้ (แบบ ป.ส. ๑ก)

- ขออนุญาต มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุ
นิวเคลียร์ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)

- ขออนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุ
นิวเคลียร์ (แบบ ป.ส. ๑ข)

- ขออนุญาต น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านวัสดุ
กัมมันตรังสี (อยู่ระหว่างด าเนินการ)

- น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร น าหรือส่งออก
นอกราชอาณาจักร การน าผ่าน(ครอบครอง น าเข้า 
ส่งออก) ซึ่งวัสดุพลอยได้ (แบบ ป.ส. ๓ก)

- ขออนุญาต น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านวัสดุ
นิวเคลียร์ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)

- น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร น าหรือส่งออก
นอกราชอาณาจักร
ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ (แบบ ป.ส. ๓ข)



แบบค าขอรับใบอนุญาต (เครื่องก าเนิดรังสี)

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

(อยู่ระหว่างด าเนินการ)
-

- ขออนุญาต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้
เครื่องก าเนิดรังสี
(อยู่ระหว่างด าเนินการ)

- ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่ง
พลังงานปรมาณูจากเครื่องก าเนิดรังสี 
(แบบ ป.ส. ๑ค)

- ขออนุญาต น าเข้าหรือส่งออกเครื่อง
ก าเนิดรังสี (อยู่ระหว่างด าเนินการ)

-



ช่องทางการยื่นขอรับใบอนุญาต
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559



1. ผู้ยื่นขออนุญาตดาวน์โหลดแบบค าขออนุญาตที่เว็บไซต์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
http://www.oap.go.th หรือสามารถขอรับแบบค าขออนุญาตได้ที่ส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ (ตัวอย่างการกรอกค าขออนุญาต)

2. กรอกค าขออนุญาตพร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน รายละเอียดตามแนบ
ท้ายค าขออนุญาต หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่                                                     
เบอร์โทรศัพท์ 02-5967600 ต่อ 1121, 1511, 1517,1522,1523

3. ยื่นค าขออนุญาตที่ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขที่ 16 แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 ที่ห้อง one stop service วันและเวลาราชการ

ยื่นค าขออนุญาตด้วยตนเอง

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


ยื่นค าขออนุญาตทางไปรษณีย์

1. ผู้ยื่นขออนุญาตดาวน์โหลดแบบค าขออนุญาตที่เว็บไซต์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
http://www.oap.go.th หรือสามารถขอรับแบบค าขออนุญาตได้ที่ส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ (ตัวอย่างการกรอกค าขออนุญาต)

2. กรอกค าขออนุญาตพร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน รายละเอียดตามแนบ
ท้ายค าขออนุญาต หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่                                                     
เบอร์โทรศัพท์ 02-5967600 ต่อ 1121, 1511, 1517,1522,1523

3. ยื่นค าขออนุญาตที่ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขที่ 16 แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 ที่ห้อง one stop service วันและเวลาราชการ

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


- วัสดุกัมมันตรังสีอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงและจัดท าโปรแกรมเพิ่มเติมในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
- เครื่องก าเนิดรังสี สามารถยื่นออนไลน์ได้แล้ว 

ยื่นค าขออนุญาตผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์



แผนภาพ แสดงช่วงค่ากัมมันตภาพรังสีที่ต้องขออนุญาต แจ้งมีไว้ใน
ครอบครอง และไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

การขออนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี



- การขออนุญาตผลิต
- มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 
- การขออนุญาต น าเข้า/ส่งออก
- การขออนุญาตน าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี
- วัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งมีไว้ในครอบครอง หรือใช้
- วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙                



กฎหมายล าดับรองต่างๆ
- กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี
- กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งการมี             
ไว้ในครอบครองหรอืใช้
- กฎกระทรวงความปลอดภยัทางรังสี
- กฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี
- การด าเนินการเก่ียวกับกากกัมมันตรังสี
- การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี
- กฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิค
- กฎกระทรวงเรื่องการวางหลักประกัน
- กฎกระทรวงเรื่องค่าธรรมเนียม



วัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องขอรับใบอนุญาต
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี

- หมวด ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต
- หมวด ๒ เงื่อนไขการออกใบอนุญาต
- หมวด ๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อใบอนุญาต และการ  
ออกใบแทนใบอนุญาต
- หมวด ๔ เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ



วัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องขอรับใบอนุญาต(ต่อ)
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี
หมวด ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต
(การขอรับใบอนุญาตผลิต / มีไว้ในครอบครองหรือใช้ /ขอน าเข้า
หรือส่งออก/ขอน าผ่าน วัสดุกัมมันตรังสี)
- การยื่นขอรับใบอนุญาต ตามแบบค าขออนุญาตที่ก าหนด
- การยื่นขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
- เอกสารประกอบต่างๆ ตามที่ก าหนด
- เอกสารแสดงศักยภาพทางเทคนิค เท่าที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง



วัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องขอรับใบอนุญาต(ต่อ)
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี

หมวด ๒ เงื่อนไขการออกใบอนุญาต
- ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รบัค าขอรบัใบอนุญาตและเอกสารถูกตอ้ง 
ครบถ้วน 

- ขั้นตอนการยื่นค าขออนุญาต/การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
- ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต/ระยะเวลาในการส่งเอกสารเพ่ิมเติม  
(เอกสารเพิ่มเติมก าหนด ๑๕ วัน)
- การยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมลูในใบอนุญาต



วัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องขอรับใบอนุญาต(ต่อ)
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี

หมวด ๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อใบอนุญาต และการออกใบ
แทนใบอนุญาต
- ขั้นตอนการยื่นค าขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาต/การตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร(ต้องย่ืนค าขอต่อใบอนุญาตล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันและไม่เกินเก้าสิบวันนับถึงวันที่ใบอนุญาตฉบับปัจจุบันสิ้น
อายุ)
- การยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีสูญหาย พร้อมรายละเอียดหลักฐาน
ประกอบ (ภายในสิบห้าวัน)



วัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องขอรับใบอนุญาต(ต่อ)
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต

เกี่ยวกับวัสดุกมัมันตรังสี

หมวด ๔ เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
- จัดท ารายงานการมีไว้ในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี (ยื่นต่อส านักงานทุกๆ
หนึ่งป)ี
- แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที หากเกิดวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย (แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
โดยทันท)ี
- แจ้งการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี (จัดเก็บช่ัวคราว ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
เป็นการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันพร้อมทั้งเสนอมาตรการ
หรือวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี และการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
วัสดุกัมมันตรังส)ี



วัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องขอรับใบอนุญาต(ต่อ)
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต

เกี่ยวกับวัสดุกมัมันตรังสี

หมวด ๔ เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ (ต่อ)
- การน าหรือส่งวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้งานชั่วคราวภายในราชอาณาจักร ณ 
สถานที่ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนน าวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้งาน
- แจ้งการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสี(ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตรายงานผลด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เจ้าหน้าที่ทราบภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้น)



ประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี
• ประเภทที่ ๑ หรือเรียกว่า วัสดุกัมมันตรังสีท่ีเป็นอันตรายสูงสุด 

(extremely dangerous)
• ประเภทที่ ๒ หรือเรียกว่า วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายมาก (very 

dangerous) 
• ประเภทที่ ๓ หรือเรียกว่า วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตราย (dangerous) 
• ประเภทที่ ๔ หรือเรียกว่า วัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีโอกาสเป็นอันตราย 

(unlikely to be dangerous) 
• ประเภทที่ ๕ หรือเรียกว่า วัสดุกัมมันตรังสีท่ีไม่เป็นอันตราย (not 

dangerous) 



การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี ให้ยึดหลักเกณฑ์
ตามล าดับความส าคัญดังต่อไปนี้ 

• ตามลักษณะการใช้ประโยชน์
เครื่องรังสีรักษาระยะไกล (teletherapy) , เครื่องฉายรังสีแกมมาส าหรับ
ฆ่าเชื้อโรคหรือถนอมอาหาร (irradiators used in sterilization and food 
preservation) , อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา (industrial radiography) 
, เครื่องรังสีรักษาระยะใกล้ (brachytherapy)

• ตามค่าอัตราส่วนระหว่างค่ากัมมันตภาพและค่าความเป็นอันตรายของ
วัสดุกัมมันตรังสี 





ลักษณะการน าวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ



ลักษณะการน าวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ (ต่อ)



ลักษณะการน าวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ (ต่อ)



ลักษณะการน าวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ (ต่อ)



กฎกระทรวงก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งมีไว้
ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี

- ให้ผู้แจ้งยื่นค าแจ้งการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีต่อส านักงานภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้น าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัสดุ 
กัมมันตรังสีนั้น

- หลักเกณฑ์ในการแจ้ง ต้องมีข้อมูลดังต่อไปน้ี
(ข้อมูลของผู้แจ้ง  สถานท่ีเก็บรักษา ติดตั้ง หรือใช้  ข้อมูลของวัสดุกัมมันตรังสีและ
อุปกรณ์ประกอบ  แผนจัดการกากกัมมันตรังสี  ข้อมูลอื่นเท่าที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น 
การประเมินความปลอดภัยทางรังสี การติดฉลากหรือป้ายสัญลักษณ์รังสี  )

- ในกรณีท่ีเห็นว่าข้อมูลที่แจ้งไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้แจ้ง ด าเนินการ
ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

- ในกรณีท่ีตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลหรือข้อมูลเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วนแลว้ ให้ 
เลขาธิการออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง

- ผู้แจ้งต้องจัดท าบัญชีรายการวัสดุกัมมันตรังสีและส่งให้ส านักงานทุกๆ ๑ ปี นับแต่วันแจ้ง



วัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ไม่ว่าจะหลาย
ชนิดรวมกันหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงมีอัตราส่วนระหว่างค่ากัมมันตภาพ หรือ
ค่ากัมมันตภาพรวม ต่อค่าความเป็นอันตราย น้อยกว่า ๐.๐๑ และสูงกว่า
ค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม และตาม
ประเภทท่ีก าหนด (ตาราง ๑ ตาราง ๒ ตามแนบท้ายกฎกระทรวง)
(๐.๐๑ > A/D และ A > exempt)

A คือ ค่ากัมมันตภาพ (Activity) หรือ ค่ากัมมันตภาพรวม (Aggregated 
activity)
D คือ ต่อค่าความเป็นอันตราย (Dangerous value หรือ D-value) 

กฎกระทรวงก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
แจ้งมีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ)



ลักษณะการใช้ประโยชน์ของวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้



ลักษณะการใช้ประโยชน์ของวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้(ต่อ)



ลักษณะการใช้ประโยชน์ของวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้(ต่อ)



วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตาม พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

(๑) วัสดุกัมมันตรังสีที่มีปริมาณไม่เกิน 3 ตัน และมีความเข้มข้นกัมมันตภาพหรือ กัมมันตภาพ
รวมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีใดๆ ไม่เกินกว่าที่ก าหนดในตารางที่ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๒) วัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่ในรูปของแข็งและถูกผลิตขึ้นที่มีปริมาณมากกว่า ๓ ตัน และมีความ
เข้มข้นกัมมันตภาพไม่เกินกว่าที่ก าหนดในตารางที่ ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๓) วัสดุที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กมัมนัตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และน ามาใช้ประโยชน์
ในทางอุตสาหกรรมหรือเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมปริมาณมากกว่า ๓ ตันและมคีวาม
เข้มข้นกัมมันตภาพไม่เกินกว่าที่ก าหนดในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๔) สารผสมของวัสดุกัมมันตรังสีที่มีผลรวมของอัตราส่วนระหว่างความเข้มข้น กัมมันตภาพ
หรือกัมมันตภาพรวมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีแต่ละชนิดในสารผสมดังกล่าวกับค่าตาม
ตารางที่ ๑ หรือตารางที่ ๒ ของนิวไคลดก์ัมมันตรังสีชนิดนั้นๆไม่เกิน 1 



ตัวอย่างตารางที่ ๑



ตัวอย่างตารางที่ ๒



ตัวอย่างตารางที่ ๓



กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับ
ใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบ
แทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี

- การขออนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี
- มีไว้ในครอบครอง หรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี
- การขออนุญาตน าเข้าเครื่องก าเนิดรังสี
- การขออนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี



กฎหมายล าดับรองต่างๆ
- กฎกระทรวงก าหนดอุปกรณ์เป็นเครื่องก าเนิดรังสี
- กฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
- กฎกระทรวงก าหนดประเภทเครื่องก าเนิดรังสีท่ีบุคคลธรรมดาขอรับ
ใบอนุญาตได้ 
- กฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคเครื่องก าเนิดรังสี
- กฎกระทรวงเรื่องการวางหลักประกัน
- กฎกระทรวงเรื่องค่าธรรมเนียม



- หมวด ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต
- หมวด ๒ เงื่อนไขการออกใบอนุญาต
- หมวด ๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อใบอนุญาต และการ  
ออกใบแทนใบอนุญาต
- หมวด ๔ เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับ
ใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบ
แทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี



หมวด ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต
(การขอรับใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี /การขอรับใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี /การขอรับใบอนุญาตน าเข้า หรือ
ใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี
- ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามที่ก าหนดตามแนบท้ายกฎกระทรวง 
- การยื่นขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
- เอกสารประกอบต่างๆ ตามที่ก าหนด
- เอกสารแสดงศักยภาพทางเทคนิค เท่าที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและ

การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังส(ีต่อ)



หมวด ๒ เงื่อนไขการออกใบอนุญาต
- ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รบัค าขอรบัใบอนุญาตและเอกสารถูกตอ้ง 
ครบถ้วน 

- ขั้นตอนการยื่นค าขออนุญาต/การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
- ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต/ระยะเวลาในการส่งเอกสารเพ่ิมเติม  
(เอกสารเพิ่มเติมก าหนด ๑๕ วัน) หากไม่ส่งภายในก าหนด(คืนค าขออนุญาต)
- การยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมลูในใบอนุญาต

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและ

การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังส(ีต่อ)



หมวด ๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อใบอนุญาต และการออกใบ
แทนใบอนุญาต
- ขั้นตอนการยื่นค าขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาต/การตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร(ต้องย่ืนค าขอต่อใบอนุญาตล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันและไม่เกินเก้าสิบวันนับถึงวันที่ใบอนุญาตฉบับปัจจุบันสิ้น
อายุ)
- การยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีสูญหาย พร้อมรายละเอียดหลักฐาน
ประกอบ (ภายในสิบห้าวัน)

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและ

การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังส(ีต่อ)



หมวด ๔ เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
- ผู้รับใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี หรือน าเข้าเครื่องก าเนิดรังสีต้องยื่น แบบ
รายงานแสดงปริมาณที่มีไว้ในครอบครองหรือใชเ้ครื่องก าเนิดรังสี ต่อ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันตทิุกๆ หนึ่งปนีับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
- แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที หากเกิดเครื่องก าเนิดรังสีสูญหาย (แจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดย
ทันที)

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและ

การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังส(ีต่อ)



หมวด ๔ เงื่อนไขท่ีผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ (ต่อ)
- ในกรณีท่ีเลขาธิการได้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่งอันเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องก าเนิด
รังสภีายหลังการติดตั้งหรือก่อนการใช้งาน หากผู้รับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขครบถ้วนแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นส าเนาเอกสารรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยต่อส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ตรวจเครื่องก าเนิดรังสพีร้อมใบอนุญาต

เมื่อส านักงานได้รับเอกสารตามวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว ให้ด าเนินการ
พิจารณาเสนอความเห็นต่อเลขาธิการเพือ่เพิกถอนเงื่อนไขในใบอนุญาตภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและ

การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี(ต่อ)



หมวด ๔ เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ (ต่อ)
ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสีต้องส่งส าเนารายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยจากหน่วยงานที่ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติประกาศ
รับรอง ตามการจ าแนกประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๑ ให้ด าเนินการรายงานผลการตรวจคุณภาพและความ
ปลอดภัยต่อส านักงานปรมาณเูพื่อสันติทุกหนึ่งปนีับแตว่ันที่ได้รับใบอนุญาต
(๒) เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๒ ให้ด าเนินการรายงานผลการตรวจคุณภาพและความ
ปลอดภัยต่อส านักงานปรมาณเูพื่อสันตทิุกสองปนีับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
(๓) เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๓ ให้ด าเนินการรายงานผลการตรวจคุณภาพและความ
ปลอดภัยต่อส านักงานปรมาณเูพื่อสันติทุกสามปนีับแตว่ันที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่เครื่อง
ก าเนิดรังสีชนิดที่เป็นเคร่ืองเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรม ให้รายงานทุกสองปีนับ
แต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอรับใบอนุญาต การขอต่อ
อายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต

เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี(ต่อ)



หมวด ๔ เงื่อนไขท่ีผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ (ต่อ)
- ในกรณีต้องการยกเลิกใบอนุญาตต้องจัดการเครื่องก าเนิดรงัสี ตามวิธีการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. จัดการเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
2. กรณีหากมีผลผลิตจากการก่อกัมมันตภาพรังสี (activation products) จากการ
ท า มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ให้จัดการกากกัมมันตรังสี

3. ส่งออกเครื่องก าเนิดรังสีที่แจ้งขอยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้
กลับคืนประเทศต้นทาง

4. จ าหน่ายหรือส่งต่อให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตอื่น

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและ

การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี(ต่อ)



หมวด ๔ เงื่อนไขท่ีผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ (ต่อ)
- การปรับปรุงแก้ไขสถานท่ีท าเครื่องก าเนิดรังสี เก็บรักษา ติดตั้ง มีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี รวมทั้งมาตรการ หรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันอันตรายจากรงัสี ท้ังในกรณีที่เป็นการปรับปรุงแก้ไขจากการพิจารณา
ของผู้รับใบอนุญาต หรือจากค าสั่งของเลขาธิการ ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานผล
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ส านักงานทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้ท า
การปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้น

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและ

การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังส(ีต่อ)



ประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี

• เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๑ เครื่องก าเนิดรังสีที่มีพลังงานของรังสี
ตั้งแต่ ๑ เมกะอิเล็กตรอนโวลต์

• เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๒ เครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์ที่มี
พลังงานของรังสีน้อยกว่า ๑ เมกะอิเล็กตรอนโวลต์

• เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๓ เครื่องก าเนิดรังสีทางอุตสาหกรรมและ
เครื่องก าเนิดรังสีอื่นที่มีพลังงานของรังสีน้อยกว่า ๑ เมกะอิเล็กตรอน
โวลต์



ตารางที่ ๑
การจ าแนกประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี



ตารางที่ ๑
การจ าแนกประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี(ต่อ)



ตารางที่ ๑
การจ าแนกประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี(ต่อ)



ร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ
วัสดุกัมมันตรังส/ีเครื่องก าเนิดรังสี 

• หมวด ๑ ศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต วัสดุ
กัมมันตรังสีประเภทที่ ๑ 

• หมวด ๒ ศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต วัสดุ
กัมมันตรังสีประเภทที่ ๒

• หมวด ๓ ศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต วัสดุ
กัมมันตรังสีประเภทที่ ๓

• หมวด ๔ ศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต วัสดุ
กัมมันตรังสีประเภทที่ ๔ แบบปิดผนึก

• หมวด ๕ ศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต วัสดุ
กัมมันตรังสีประเภทที่ ๔ แบบไม่ปิดผนึก

• หมวดที่ ๖ ส่วนอื่น     

วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี

• หมวด ๑ ศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต
เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๑ 

• หมวด ๒ ศักยภาพของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๒

• หมวด ๓ ศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต
เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๓ 



แต่ละหมวดประกอบด้วย

สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่
ประกอบกิจการ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี

แผนป้องกันอันตรายจาก
รังสี

- ป้องกันระดับรังสีให้อยู่ใน
เกณฑ์ปลอดภัย

- ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีไม่เกิน 
๒๐ mSv/y ประชาชนทั่วไป
ได้รับไม่เกิน ๑ mSv/y

- บริเวณปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานได้รับไม่เกิน 
๔๐๐ uSv/week  ประชาชน
ทั่วไปได้รับไม่เกิน ๒๐
uSv/week 

- ระบบรักษาความม่ันคง
ปลอดภัย 

- ระบบเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของห้อง

- ห่างจากที่ชุมชน

- เครื่องส ารวจรังสี (survey meter) 
- มาตรรังสีประจ าตัวบุคคล 

(personal dosimeter) 
- เครื่องเฝ้าตรวจรังสีประจ าพื้นที่ 

(radiation area monitor) 
- มาตรรังสีแบบพกพา (pocket 

dosimeter) อย่างเพียงพอ
- อุปกรณ์รักษาความม่ันคง

ปลอดภัย
- มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และ

เครื่องใช้ส าหรับระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี

- อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
- ระบบติดตามการขนส่ง

เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี
สอดคล้องตาม
ประเภทการใช้งาน
- เจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัย
ระดับสูง

- เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทาง
รังสีระดับกลาง

- เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทาง
รังสีระดับต้น

- แผนผังสายการ
บังคับบัญชา

- การแบ่งพื้นที่
- มาตรการความ

ปลอดภัย
- แผนการตรวจวัด

รังสี
- แผนการขนส่ง
- แผนการเมื่อเลิกใช้

งาน
- การจัดท าบัญชีการ

ซื้อขาย เปล่ียนถ่าย
- แผนการรักษาความ

มั่นคง
- วิธีปิดหลุมส ารวจ

วัสดุกัมมันตรังสี กลุ่ม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ /เครื่องก าเนิดรังสีกลุ่ม ๑ ๒ ๓



กฎกระทรวง
ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑

• มีทั้งหมด ๗ หมวด
- หมวด ๑ บททั่วไป
- หมวด ๒ การด าเนินการด้านความปลอดภัยทางรังสี
- หมวด ๓ พื้นที่ควบคุมและพื้นที่ตรวจตรา
- หมวด ๔ สัญลักษณ์ทางรังสี
- หมวด ๕ ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
- หมวด ๖ ขีดจ ากัดปริมาณรังสี
- หมวด ๗ ขีดจ ากัดการปนเปื้อนทางรังสี



ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
ปริมาณรังสียังผล ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วงห้าปีติดต่อกัน ทั้งนี้ ในแต่ละปี
จะรับรังสีได้ไม่เกิน ๕๐ มิลลิซีเวิร์ต และตลอดช่วงห้าปีติดต่อกัน จะต้องได้รับรังสีไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิ
ซีเวิร์ต

ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับเลนส์ของดวงตา ๒๐ (๑๕๐) มิลลซิีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วงห้าปี
ติดต่อกัน ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะรับรังสีได้ไม่เกิน ๕๐ มิลลิซีเวิร์ต และตลอดช่วงห้าปีติดต่อกัน จะต้อง
ได้รับรังสีไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิซีเวิร์ต

ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง มือ และเท้า ๕๐๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีซึ่งเปน็หญิงมีครรภ์หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตร ให้ใช้ขีดจ ากัด
ปริมาณรังสีเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่ว ปริมาณรังสียังผล ๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

ขีดจ ากัดปริมาณรังสี



บุคคลที่มีอายุต้ังแต่สิบหกปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี ปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมหรือ
ปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรังสี เพื่อการศึกษา การฝึกอบรม หรือการฝึกงาน
ปริมาณรังสียังผล ๖ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับเลนส์ของดวงตา ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง มือ และเท้า ๑๕๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

ประชาชนทั่วไป
ปริมาณรังสียังผล ๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ทั้งนี้ ในกรณีสถานการณ์พิเศษ ปริมาณรังสียังผลต่อปี
อาจเกินกว่าที่ก าหนดไว้ได้ แต่ปริมาณรังสียังผลโดยเฉลี่ยตลอดช่วงห้าปีติดต่อกันจะต้องไม่เกิน
๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับเลนส์ของดวงตา ๑๕ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง มือ และเท้า ๕๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

ขีดจ ากัดปริมาณรังสี (ต่อ)



การยื่นขออนุญาตปัจจุบัน ยื่นเหมือนเดิมตามปกติ (ยื่นด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ 
ออนไลน)์

แบบค าขออนุญาต ยังใช้แบบเดิมจนกว่ากฎกระทรวงเกี่ยวกับแบบค าขอ
อนุญาตจะประกาศใช้ (ปส. ๑ก  ปส.๑ข  ปส.๑ค  ปส.๓ก  
ปส.๓ข เป็นต้น)

ยืนค าขอช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

เป็นไปตามกฎกระทรวง (อยู่ระหว่างด าเนินการ)

แบบรายงาน
(การมีไว้ในครอบครองฯ
ทุกๆ 1 ป)ี

ยังใช้แบบเดิมจนกว่ากฎกระทรวงหรือระเบียบเกี่ยวกับ
แบบรายงานจะประกาศใช้ (สร.๑  สร.๓  เป็นต้น)

ค าถาม/ค าตอบ



กฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ ต่างๆ

ยังคงใช้ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ต่างๆ ที่ออกตาม 
พ.ร.บ. 2504 จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
ที่ออกตาม พ.ร.บ. 2559

ใบรับรอง หรือการอนุญาตที่
ออกก่อนที่ พ.ร.บ. 2559 

ยังคงใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ

เมื่อยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต
แล้ว สามารถด าเนินกิจการ
ต่อได้หรือไม่หากยังไม่ได้รับ
ใบอนุญาต

สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเลขาธิการจะสั่ง
ไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น

ค าถาม/ค าตอบ



หากเครื่องไม่ผ่านมาตรฐาน
จะออกใบอนุญาตอย่างไร

ออกเป็นใบอนุญาตครอบครอง/เมื่อผลผ่านไปตามเกณฑ์
แล้วจึงท าเรื่องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ลักษณะใดสามารถยื่น
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

- เปลี่ยนชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต แก้ไขรหัสท่ีอยู่ 
- นิติบุคคลมีการเปลี่ยนชื่อ โดยยังคงเป็นนิติบุคคลเดิมและเลขจดทะเบียนนิติ  
บุคคลเดิม
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ลาออก เปลี่ยนลักษณะงาน และเพิ่มเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย
- สถานภาพของเคร่ืองก าเนิดรังสี กรณีเปลี่ยนสถานภาพจากใช้งานปกต ิเป็นไม่
ใช้งานหรือช ารุด และกรณีสถานภาพจากไม่ใช้งานหรือช ารุด เป็นใช้งานได้
ตามปกติ
- ขอลดเครื่องก าเนิดรังสี การโอน ขาย บริจาคให้หน่วยงาน ช ารุด (ไม่ประสงค์
ใช้งาน) และมีเครื่องก าเนิดรังสีใหม่ทดแทน
- หมายเลขเคร่ืองก าเนิดรังสีไม่ตรงกับข้อมูลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเคยให้ไว้

ลักษณะใดสามารถยื่น
เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

- เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตัง้และใช้งาน
- การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกับความปลอดภัยทางรังสี

ค าถาม/ค าตอบ



ค าถาม/ค าตอบ
• ผู้ขออนุญาต/การมอบอ านาจ สามารถด าเนินการอย่างไรได้บ้าง ?

1. ผู้ประกอบการ----->มอบอ านาจ----->ตัวแทนจ าหน่าย 
2. ตัวแทนจ าหน่าย----->ครอบครอง/น าเข้า------>ผู้ประกอบการ

• การด าเนินการเมื่อน าเข้าแล้วและจะส่งมอบส้ินค้า ?
1. ผู้ประกอบการ----->มอบอ านาจ----->ตัวแทนจ าหน่าย (รายงานการ                  

น าเข้า/ส่งออก )
2. ตัวแทนจ าหน่าย----->ขออนุญาตเอง----->ผู้ประกอบการ (รายงานการ

น าเข้า/ส่งออก ,  ผู้ประกอบการขออนุญาตครอบครองฯ, ยกเลิกใบอนุญาต)
• การจัดการกากกัมมันตรังสี/ยกเลิกใบอนุญาต ?



ขั้นตอนการจัดการกากกัมมันตรังสี และยกเลิกใบอนุญาต
ยื่นหนังสือขอจัดการกากกัมมันตรังสีที่ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ทั้งมีใบอนุญาต

และไม่มีใบอนุญาต)

ส านักงานส่งเรื่องให้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)

สทน. ประสานหน่วยงานเพื่อรับกากกัมมันตรังสี

น าส าเนาหลักฐานการส่งจัดการกากฯ ท าเรื่องถึงส านักงานเพื่อขอยกเลิกใบอนุญาต 
หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต

ประชุมคณะท างานฯ

เสนอเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติลงนาม

น าส่งใบอนุญาต



การขอยกเลิกใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี
เหตุผล

การขอยกเลิกใบอนุญาต
เอกสารที่ต้องแนบ

ประกอบการขอยกเลิกใบอนุญาต

1 ขายต่อ/ส่งต่อให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตอืน่
- ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการขอยกเลิกใบอนุญาต 
- ให้ผู้รับซ้ือด าเนินการยื่นค าขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิด

รังสีที่ได้รับ ต่อส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ (ตามขั้นตอนการขออนุญาตมี
ไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี)

2. จัดการเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
- ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการขอยกเลิกใบอนุญาต 
- ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการท าให้เคร่ืองก าเนิดรังสีไม่สามารถใช้งานได้ 

ก่อนก าจัดเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยให้ด าเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้ยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี
จากเจ้าหน้าที่ ปส.

3. กรณีมีผลผลิตจากการก่อกัมมันตภาพรังสี (activation products) จากการท า 
มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 

- ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการขอยกเลิกใบอนุญาต
- ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีตามบทบัญญัติว่าด้วยการ

จัดกากกัมมันตรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ออกให้ไว้ไม่เกิน ๖ เดือนนับ
ถึงวันท่ียื่น หรือหนังสือแสดงความ
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

- หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมอบ
อ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อม
ติดอากรแสตมป์จ านวน ๑๐ บาท 
ส าหรับการกระท าการ ๑ อย่าง หรือ 
๓๐ บาท ส าหรับการกระท าการแทน
มากกว่า ๑ อย่างส าหรับนิติบุคคลท่ี
เป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์การมหาชน ไม่ต้องติดอากร
แสตมป)์

- ใบอนุญาตฉบับจริง
- เอกสารหลักฐานประกอบรายละเอียดท่ี

ขอยกเลิกใบอนุญาต (ถ้ามี)



การขอยกเลิกใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี

เหตุผล
การขอยกเลิกใบอนุญาต

เอกสารที่ต้องแนบ
ประกอบการขอยกเลิกใบอนุญาต

4. ส่งออกนอกประเทศ
- ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการขอยกเลิกใบอนุญาต 
- ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการยื่นค าขออนุญาตส่งออก
เครื่องก าเนิดรังสี (ตามขั้นตอนการขออนุญาตส่งออก
เครื่องก าเนิดรังส)ี

5. อื่นๆ เช่น ย้ายไปสถานที่ติดตั้งแห่งใหม่
- ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการขอยกเลิกใบอนุญาต 
- ให้ด าเนินการยื่นค าขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือ

ใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ย้ายไปสถานที่ติดตั้งแห่งใหม่ ต่อ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ตามขั้นตอนการขอ
อนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังส)ี



ตัวอย่างหนังสือขอยกเลิกใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี



เว็บไซต์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ต่อ)



เว็บไซต์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ต่อ)



เว็บไซต์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ต่อ)



เว็บไซต์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ต่อ)



จบการบรรยาย
ขอขอบคุณ


