
 
กฎกระทรวง 

การอนุญาตเกี่ยวกบัเครือ่งก าเนดิรังสี 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนวิเคลียร์เพ่ือสนัติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
มาตรา  ๒๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า   
(๑) ใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี 
(๒) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
(๓) ใบอนุญาตน าเข้าเครื่องก าเนิดรังสี   
(๔) ใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี 

หมวด  ๑ 
การขอรับใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๒ ผู้ ขอรับ ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้   ต้ อ ง เป็นผู้ มี ศั กยภาพทางเทคนิค 
ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  (๘)  และมาตรา  ๒๙  (๑)  (ข)  ด้วย 

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะท าเครื่องก าเนิดรังสี   ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการ   
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอรับใบอนุญาต   

การขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง   ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นหลักฐานแสดงวิธีการท า 
เครื่องก าเนิดรังสี  และวิธีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องก าเนิดรังสีตามที่เลขาธกิาร
ประกาศก าหนดด้วย 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ต่อเลขาธิการ  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอรับใบอนุญาต   

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะน าเข้าหรือส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี   ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
ต่อเลขาธิการ  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอรับใบอนุญาต   

การขอรับใบอนุญาตน าเข้าเครื่องก าเนิดรังสี   ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นหลักฐานรับรอง 
ความปลอดภัยของเครื่องก าเนิดรังสีตามที่เลขาธิการประกาศก าหนดด้วย 

หมวด  ๒ 
การออกใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๖ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้ตรวจสอบรายละเอียดในค าขอรับ
ใบอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต  หากเจ้าหน้าที่เห็นว่ารายละเอียด 
ในค าขอรับใบอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดส่งค าขอรับใบอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น   

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไมแ่กไ้ขเพิ่มเตมิหรือจัดส่งค าขอรับใบอนญุาต  เอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตละทิ้งค าขอรับ
ใบอนุญาต  และให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า   รายละเอียดในค าขอรับใบอนุญาต  เอกสาร 
หรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  และเสนอต่อ
เลขาธิการเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป 

ข้อ ๗ ให้เลขาธิการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐ 

ข้อ ๘ ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตภายใน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน   

ในกรณีที่เลขาธิการมีค าสั่งอนุญาต  ให้เลขาธิการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาต 
มาช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วนัที่ไดร้ับหนังสือแจ้งดังกล่าว  และให้เลขาธิการ 
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ช าระค่าธรรมเนียม  แต่หากผู้ขอรับ 
ใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในก าหนดเวลาดังกล่าว   ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต  และให้เลขาธิการจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ในกรณีที่ เลขาธิการมีค าสั่ งไม่อนุญาต   ให้แจ้งค าสั่ งดังกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้ขอรับ 
ใบอนุญาตทราบ  ทั้งนี้  ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต  รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์  การยื่นค าอุทธรณ์   
และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  
หรือรายการประวัติอื่นใดในใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวต่อเลขาธิการ  
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 

ให้น าความในข้อ  ๖  และข้อ  ๘  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาตโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การต่ออายุใบอนุญาตและการขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ต่อเลขาธิการ  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต   ภายใน 
เก้าสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ   

ให้น าความในข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต  ให้ยื่นส าเนาเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัย   จากหน่วยงานที่เลขาธิการ
ประกาศก าหนดด้วย 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ  สูญหาย  หรือถูกท าลาย  ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนญุาตตอ่เลขาธิการ  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอรบั
ใบแทนใบอนุญาต  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญ  สูญหาย  หรือ 
ถูกท าลาย 

ให้น าความในข้อ  ๖  และข้อ  ๘  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
โดยอนุโลม 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต  โดยระบุค าว่า  “ใบแทน”  ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบน
ของใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 
หน้าทีข่องผูร้ับใบอนุญาต 

 
 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต  รวมทั้งระเบียบ 
ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีต้องรายงานผลการ
ตรวจสอบความปลอดภัย  พร้อมด้วยส าเนาเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัย  จากหน่วยงาน
ที่เลขาธิการประกาศก าหนด  ตามประเภทของเครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องขอรับใบอนุญาต  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่  ๑  ให้รายงานทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
(๒) เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่  ๒  ให้รายงานทุกสองปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต   
การจ าแนกประเภทของเครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง   ให้เป็นไป 

ตามตารางท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีต้องเก็บรักษาเครื่องก าเนิด

รังสีไว้  ณ  สถานที่ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
ในกรณีที่เครื่องก าเนิดรังสีที่ได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีสูญหาย  

ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยทันที   
ข้อ ๑๖ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะปรับปรุงสถานที่ท า  ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี  

หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการหรือวิธกีารท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกนัอันตรายจากรงัสี  ต้องได้รับอนญุาต
จากเลขาธิการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่เลขาธิการประกาศก าหนด   

ข้อ ๑๗ ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ประสงค์จะยกเลิกการมีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี  ให้ยื่นค าขอยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี
ต่อเลขาธิการ  และต้องจัดการกับเครื่องก าเนิดรังสีตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่เลขาธกิารประกาศก าหนด 

หมวด  ๕ 
สถานที่ยืน่ค าขอและเอกสาร  และแบบต่าง ๆ 

 
 

ข้อ ๑๘ การยื่นค าขอรับใบอนุญาต  ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต  ค าขอ 
ต่ออายุใบอนุญาต  ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  ค าขอปรับปรุงสถานที่ท า  ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนดิรังสี   
ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการหรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังสี   ค าขอยกเลิก 
มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี   ค าขอช าระค่าธรรมเนียม  รายงานผลการตรวจสอบ 
ความปลอดภัย  และใบแจ้งเครื่องก าเนิดรังสีสูญหาย  ให้ยื่น  ณ  ส านักงาน  หรือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามวิธีการที่เลขาธิการประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๙ ค าขอรับใบอนุญาต  ใบรับค าขอ  ใบอนุญาต  ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
ในใบอนุญาต  ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  ค าขอปรับปรุงสถานที่ท า  
ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี   ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการหรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ 
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การป้องกันอันตรายจากรังสี  ค าขอยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี  ค าขอช าระ
ค่าธรรมเนียม  รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย  และใบแจ้งเครื่องก าเนิดรังสีสูญหาย  ให้เป็นไป
ตามแบบที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  21  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 
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ตาราง 
การจ าแนกประเภทของเครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องขอรับใบอนุญาต 

 

ประเภท เครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องขอรับใบอนุญาต 

ประเภทที่ ๑ 

๑. เครื่องก ำเนิดรังสีที่มีพลังงำนสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ๑ เมกะอิเล็กตรอน
โวลต์หรือเครื่องก ำเนิดรังสีที่อุปกรณ์ก ำเนิดรังสีภำยในท ำงำนที่ควำมต่ำงศักย์
ตั้งแต่ ๑ เมกะโวลต์ เช่น 

 - เครื่องเร่งอนุภำคเชิงเส้น (Linear Accelerator) 
 - เครื่องไซโคลทรอน (Cyclotron) และเครื่องซินโครทรอน (Synchrotron) 
 - เครื่องเร่งอนุภำคโปรตอน (Proton Accelerator) 
 - เครื่องเร่งอนุภำคหนัก (Heavy Particle Accelerator)  
 - เครื่องฉำยรังสีไซเบอร์ไนฟ์ (Cyberknife Machine)  
 - เครื่องโทโมเธอรำพี (Tomotherapy Machine) 

๒. อุปกรณ์ที่ให้ใช้ประกอบเป็นเครื่องก ำเนิดรังสีตำมที่ก ำหนดโดยกฎกระทรวง 
 

ประเภทที่ ๒ 

๑. เครื่องก ำเนิดรังสีที่มีพลังงำนสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้นต่ ำกว่ำ ๑ เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ 
หรือเครื่องก ำเนิดรังสีที่อุปกรณ์ก ำเนิดรังสีภำยในท ำงำนที่ควำมต่ำงศักย์ต่ ำกว่ำ ๑ 
เมกะโวลต์ ที่มีลักษณะกำรใช้งำนไม่ปิดมิดชิดหรือใช้งำนกับคน เช่น  

 - เครื่องฉำยรังสีเอกซ์ชนิดตื้น (Superficial X-Ray Therapy Machine) 
 - เครื่องฉำยรังสีเอกซ์ชนิดลึก (Orthovoltage หรือ Deep X-Ray Therapy 
Machine) 
 - เครื่องเอกซเรย์ถ่ำยภำพรังสีทำงอุตสำหกรรม (X-Ray Industrial 
Radiography Machine) 
 - เครื่องเอกซเรย์ถ่ำยภำพรังสีทำงกำรศึกษำวิจัย (X-Ray Research 
Radiography Machine) 
 - เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบควำมปลอดภัย (X-Ray Security Inspection 
Machine)  

๒. อุปกรณ์ที่ให้ใช้ประกอบเป็นเครื่องก ำเนิดรังสีตำมที่ก ำหนดโดยกฎกระทรวง 
 

 
 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๓๕  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  บัญญัติให้การขอรับใบอนุญาต   
การออกใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  และการต่ออายุใบอนุญาตส าหรับ 
เครื่องก าเนิดรังสีแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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