
 
กฎกระทรวง 

การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่ตอ้งขอรับใบอนญุาตตามมาตรา  ๒๖/๒   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   ๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๖/๒  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ   พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา   
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้   
“เครื่องก าเนิดรังสี”  หมายความว่า  เครื่องก าเนิดรังสีตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ที่ออกตามมาตรา  ๒๖/๒  วรรคหนึ่ง 
“ผู้แจ้ง”  หมายความว่า  ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ได้รับใบรับแจ้ง 

ตามกฎกระทรวงนี้ 
“ใบรับแจ้ง”  หมายความว่า  ใบรับแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
ข้อ ๒ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี  ต้องยื่นค าขอแจ้งการครอบครองหรือ

ใช้ต่อเลขาธิการ  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอแจ้งการครอบครองหรือ  
ใช้เครื่องก าเนิดรังสีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีไว้ในครอบครองเครื่องก าเนิดรังสีนั้น   

ข้อ ๓ เมื่อได้รับค าขอแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี  ให้เลขาธิการตรวจสอบ
ค าขอและเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน  หากเห็นว่าค าขอ  เอกสาร  หรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น  ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม 
ให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้น  ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร 
หรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการไว้และ 
แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบ  ในกรณีการยื่นค าขอมิได้กระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ให้เลขาธิการและ 
ผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น  และมอบส าเนาให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน 
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ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดส่งค าขอ  เอกสาร  หรือหลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะให้ด าเนินการต่อไป  
และให้เลขาธิการจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ   

ในกรณีที่เห็นว่าค าขอ  เอกสาร  และหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้เลขาธิการออกใบรับแจ้ง 
ให้แก่ผู้ยื่นค าขอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ  เอกสาร  และหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนดังกล่าว 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นค าขอ  เลขาธิการจะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับหนังสือตามวรรคสองหรือวรรคสามด้วยก็ได้ 

ข้อ ๔ ในกรณีมีการใช้เครื่องก าเนิดรังสี  ก่อนการใช้งานครั้งแรก  ผู้แจ้งต้องยื่นส าเนา
เอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เลขาธิการประกาศก าหนด   

ในกรณีที่เครื่องก าเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง  เป็นเครื่องก าเนดิรงัสีแบบมือถอืหรือพกพาที่น าเขา้มา
ในราชอาณาจักร  ผู้แจ้งอาจใช้ส าเนาเอกสารใบรับรองความปลอดภัยของเครื่องก าเนิดรังสีจาก 
ประเทศต้นทางแทนส าเนาเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยก็ได้ 

ข้อ ๕ ให้ผู้แจ้งจัดส่งรายงานแสดงการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนเครื่องก าเนิดรังสี    
ที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบรายงานภายในวันที่    
๓๑  ธันวาคมของทุกปี  แต่ไม่ก่อนวันที่   ๑  ธันวาคม  เว้นแต่กรณีที่ได้รับใบรับแจ้งภายหลังวันที่    
๓๐  กันยายน  ให้ได้รับยกเว้นการจัดส่งรายงานตามข้อนี้ส าหรับปีนั้น 

ข้อ ๖ ผู้แจ้งซึ่งประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้ง   ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนเครื่องก าเนิดรังสีที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้   ให้ยื่นค าขอแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อเลขาธิการ  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  เว้นแต่กรณีที่เป็นการขอแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลเพ่ือแจ้งการน าเครื่องก าเนิดรังสีตามใบรับแจ้งมาใช้งานเป็นครั้งแรกตามข้อ   ๔  
จะต้องยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อนที่จะมีการใช้งาน 

ให้น าความในข้อ  ๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยโดยอนุโลม  
และให้มีการบันทึกรายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลไว้เป็นหลักฐานด้วย   

ข้อ ๗ ในกรณีที่ใบรับแจ้งช ารุดในสาระส าคัญ  สูญหาย  หรือถูกท าลาย  ให้ผู้แจ้งยื่นค าขอรับ 
ใบรับแจ้งใหม่ต่อเลขาธิการ  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอรับใบรับแจ้ง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญ  สูญหาย  หรือถูกท าลาย 

ให้น าความในข้อ  ๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอรับใบรับแจ้งใหม่ด้วยโดยอนุโลม 
ใบรับแจ้งที่ออกให้ตามวรรคหนึ่ง  ให้ระบุเหตุแห่งการออกใบรับแจ้งนั้นไว้ในใบรับแจ้ง   
ข้อ ๘ ในกรณีที่เครื่องก าเนิดรังสีตามใบรับแจ้งสูญหาย  ให้ผู้แจ้งแจ้งต่อเลขาธิการ   

พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบแจ้งเครื่องก าเนิดรังสีสูญหายโดยทันที   และให้ม ี
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การบันทึกรายการการสูญหายดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย  พร้อมทั้งเพิกถอนใบรับแจ้งของเครื่องก าเนิดรังสี 
ที่สูญหายนั้นด้วย 

ข้อ ๙ การยื่นค าขอแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี  รายงานแสดงการเพ่ิมขึ้น
หรือลดลงของจ านวนเครื่องก าเนิดรังสี  ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล  และแบบแจ้งเครื่องก าเนิดรังสี
สูญหายตามกฎกระทรวงนี้  ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในระหว่างที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ยื่น  ณ  ส านักงาน   

ข้อ ๑๐ ค าขอแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี   ใบรับแจ้ง  รายงานแสดง 
การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนเครื่องก าเนิดรังสี   ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล  และแบบแจ้ง 
เครื่องก าเนิดรังสีสูญหาย  ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๒๖/๒  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เ พ่ือสันติ   พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
ที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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