
นายชยัยศ อนิทรต์ยิะ
นักฟิสกิสรั์งสชี านาญการ

ส านักรังสแีละเครือ่งมอืแพทย์
26 มถินุายน 2562

การแจง้ครอบครองหรอืใชเ้ครือ่ง
ก าเนดิรงัสเีอกซท์างการแพทย์



เนือ้หา

1. ระบบแจง้ครอบครองหรอืใชเ้ครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซ์

ทางการแพทย์

2. การสมคัรใชโ้ปรแกรมแจง้ครอบครองหรอืใช ้

เครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซท์างการแพทย ์

3. แบบค าขอ เอกสารและหลกัฐานประกอบการยืน่แจง้

ครอบครองหรอืใชเ้ครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซท์างการแพทย์



OSS

ยืน่ค าขอแจง้
การมไีวใ้นครอบครองหรอืใช้

เครือ่งก าเนดิรงัสฯี

ยืน่ค าขอตรวจ
เครือ่งเอกซเรยท์างการแพทย์

ระบบแจง้ครอบครองหรอืใช้

เครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซ์

ทางการแพทย์

ระบบแจง้การครอบครองหรอืใชเ้ครือ่ง
ก าเนดิรงัสเีอกซท์างการแพทย ์
แบบ One-Stop Service

คอื ระบบการด าเนนิการยืน่แจง้ครอบครองหรอื

ใชเ้ครือ่งก าเนดิรังสเีอกซท์างการแพทย ์และ

การยืน่ค าขอตรวจเครือ่งเอกซเรยภ์ายในระบบ

เดยีว   

 ลงทะเบยีน 

 ยืน่เอกสาร 

 ตรวจสอบสถานะ 

 ขอรับใบแจง้ครอบครองหรอืใช ้ หรอื

 รับรายงานผลการตรวจสอบเครือ่งเอกซเรย์

 มีความสะดวก สามารถยื่นค าขอผ่านระบบ online และตรวจสอบสถานะค าขอได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
 ลดระยะเวลาด าเนินการ ลดการใช้กระดาษ        ลดขั้นตอนการติดต่อกับหน่วยงานราชการ   

ขอ้ดี



เครือ่งก าเนดิรงัสที ีต่อ้งยืน่แจง้
ครอบครองหรอืใช้

(1) เครือ่งเอกซเรยท์ั่วไป 
(2) เครือ่งเอกซเรยท์ันตกรรม
(3) เครือ่งเอกซเรยเ์ตา้นม 
(4) เครือ่งตรวจความหนาแน่น

ของกระดกู 
(5) เครือ่งเอกซเรยร์ะบบหลอดเลอืด 
(6) เครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์
(7) เครือ่งเอกซเรยฟ์ลอูอโรสโคปี 
(8) เครือ่งจ าลองการรักษาแบบทั่วไป

(9) เครือ่งจ าลองการรักษา
แบบคอมพวิเตอร ์

(10) เครือ่งเอกซเรยแ์บบหมนุได ้
(11) เครือ่งเอกซเรยเ์คลือ่นที ่
(12) รถเอกซเรย ์
(13) เครือ่งเอกซเรยส์ตัว์
(14) หลอดเอกซเรยห์รอืหลอดเอกซเรย์

พรอ้มเรอืนหลอด 
(15) เครือ่งก าเนดิรังสอีืน่ ทีรั่ฐมนตรวีา่การ

กระทรวงสาธารณสขุประกาศก าหนด 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

เครือ่งก าเนดิรังสทีีอ่อกแบบมาเฉพาะส าหรับใชเ้พือ่การวนิจิฉัยทางการแพทย ์
ซึง่ไมม่วีสัดกุมัมนัตรังสเีป็นสว่นประกอบและเพือ่ใชง้านในสถานพยาบาล



กระบวนการแจง้ครอบครองหรอืใชเ้ครือ่ง
ก าเนดิรงัสเีอกซท์างการแพทย์

1

ผูค้รอบครองหรอืใชเ้ครือ่ง
ยืน่ค าขอแจง้การครอบครอง
หรอืใชเ้ครือ่ง ได ้3 วธิี

• ยืน่ผา่นระบบออนไลน์
• ยืน่ทางไปรษณีย์
• ยืน่ดว้ยตนเองที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
พรอ้มทัง้แนบเอกสารหลักฐาน
ตามแบบ วพ.-สรส. 2

2

เจา้หนา้ทีพ่จิารณา
เอกสารค าขอและ
หลกัฐานประกอบการแจง้

• รายละเอยีดของเครือ่ง
ก าเนดิรังสี

• ส าเนารายงานผลทีผ่า่น
เกณฑม์าตรฐาน

• ผูค้วบคมุใชง้านเครือ่ง
• การใชอ้ปุกรณ์วดัรังสี

3

เอกสารถกูตอ้งครบถว้น
เจา้หนา้ทีอ่อกใบแจง้
ครอบครองหรอืใช ้

ใหผู้แ้จง้

• มารับดว้ยตนเอง
• รอรับทางไปรษณีย์



ชอ่งทางการยืน่แจง้ครอบครองหรอืใช้

เครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซท์างการแพทย์

ยืน่แจง้ออนไลน์

ยืน่ดว้ยตนเอง

ยืน่ทางไปรษณีย์



ยืน่ดว้ยตนเอง

8.30 น. - 16.30 น.



ยืน่ผา่นไปรษณีย์



ยืน่ผา่นระบบออนไลน์

หนา้แรก สมคัรสมาชิก เขา้สู่ระบบ ช่วยเหลือ ติดต่อ 0-2951-0000-9 ต่อ 99642



การยืน่แจง้ครอบครองหรอืใช้

เครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซท์างการแพทย์



ลืมรหสัผ่านใช่หรือไม่

เขา้สูร่ะบบ คน้หา

การเขา้สูร่ะบบยืน่แจง้ครอบครอง



การเพิม่ค าขอแจง้ครอบครองหรอืใช ้ฯ

+ +

หนา้หลกั ค าขอรบัใบแจง้ครอบครองหรือใช ้ฯ ค าขอรบัใบแจง้ครอบครองหรือใช ้ฯ โรงพยาบาลรงัสรรค์

ค าขอรับใบแจง้ครบครอง ฯ ค าขอตรวจสอบคณุภาพเครือ่งฯใบแจง้ครบครอง ฯ

รายการธรุกรรมและใบแจง้ครอบครอง ฯ



ข ัน้ตอนที ่1
รายละเอยีดท ัว่ไป

ข ัน้ตอนที ่2
ผูค้วบคมุใชง้านเครือ่งก าเนดิรงัสี

ข ัน้ตอนที ่3
เครือ่งก าเนดิรงัสี

ข ัน้ตอนที ่4
ผูป้ฏบิตังิานทางรงัสี

ข ัน้ตอนที่ 5
หลกัฐาน

แบบค าขอแจง้ครอบครองหรอืใชเ้ครือ่งก าเนดิรังสทีีอ่อกแบบมาเฉพาะส าหรับใชเ้พือ่การวนิจิฉัยทางการแพทย์

ข ัน้ตอนการยืน่แจง้ครอบครอง

หนา้หลกั ค าขอรบัใบแจง้ครอบครองหรือใช ้ฯ ค าขอรบัใบแจง้ครอบครองหรือใช ้ฯ การตั้งค่า ออกจากระบบ



ข ัน้ตอนการยืน่แจง้ครอบครอง

วธิกีารรบัใบแจง้*

รบัดว้ยตนเอง จดัสง่ทางไปรษณีย์

ทีอ่ยูส่ าหรบัจดัสง่*

ทีอ่ยูเ่ดยีวกบัผูแ้จง้ ทีอ่ยูเ่ดยีวกบัสถานทีต่ดิต ัง้ใชง้าน อืน่ ๆ

วตัถปุระสงค*์ ประเภทการใชป้ระโยชน*์

ครอบครองและใชง้านในสถานพยาบาล

ครอบครองในสถานพยาบาล

การแพทย์

ข ัน้ตอนที ่1
รายละเอยีดท ัว่ไป

ข ัน้ตอนที ่2
ผูค้วบคมุใชง้านเครือ่งก าเนดิรงัสี

ข ัน้ตอนที ่3
เครือ่งก าเนดิรงัสี

ข ัน้ตอนที ่4
ผูป้ฏบิตังิานทางรงัสี

ข ัน้ตอนที่ 5
หลกัฐาน

แบบค าขอแจง้ครอบครองหรอืใชเ้ครือ่งก าเนดิรงัสที ีอ่อกแบบมาเฉพาะส าหรบัใชเ้พือ่การวนิจิฉยัทางการแพทย์

หนา้หลกั ค าขอรบัใบแจง้ครอบครองหรือใช ้ฯ ค าขอรบัใบแจง้ครอบครองหรือใช ้ฯ โรงพยาบาลรงัสรรค์



ข ัน้ตอนที ่1  รายละเอยีดท ัว่ไป

1. ผูแ้จง้

ค าน าหนา้* ชือ่-นามสกลุ*

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน*

อาย*ุ

ทีอ่ยู่

สญัชาต*ิ

เลอืกจังหวดั* เลอืกอ าเภอ*

เลอืกต าบล* รหสัไปรษณีย์

หมายเลขโทรศัพท*์ หมายเลขโทรสาร

ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(e-mail)*



ข ัน้ตอนที ่1  รายละเอยีดท ัว่ไป

*กรณีทีห่นว่ยงานมหีลายกลุม่งาน/ ฝ่าย/ แผนก/ สาขา/ 

ภาควชิา ใหเ้ขยีนชือ่กลุม่งาน/ฝ่ายแผนก/สาขา/ภาควชิา 

ตอ่ทา้ยชือ่สถานที ่ เชน่

 คณะแทพยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี

 โรงพยาบาลพทุธโสธร แผนกทนัตกรรม

 มหาวทิยาลยัมหดิล ภาควชิารงัสวีทิยา 

 คลนิกิทนัตกรรมมายทธี สาขาบางแสน เป็นตน้

2. สถานทีต่ดิต ัง้ใชง้าน

ประเภทสถานประกอบการ*

ทีอ่ยู*่

ชือ่สถานที*่

เลอืกจังหวดั*

เลอืกต าบล*

หมายเลขโทรศัพท*์

เลอืกอ าเภอ*

รหสัไปรษณีย์

หมายเลขโทรสาร

เวลาเปิดท าการ* (ตัวอยา่งเชน่ 8.30-20.30 น.)

ประเภทหน่วยงาน* สงักดั*

บนัทกึ



ข ัน้ตอนที ่2 ผูค้วบคมุใชง้านเครือ่งก าเนดิรงัสี

บนัทกึ

ค าน าหนา้* ชือ่-นามสกลุ*

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน*

ระดับการศกึษา คณุวฒุิ

เลขทีใ่บประกอบโรคศลิปะหรอืใบประกอบวชิาชพี*

หมายเลขโทรศัพท*์ หมายเลขโทรสาร

ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(e-mail)*

แพทย์

ทันตแพทย์
สตัวแพทย์
รังสเีทคนคิ

ฟิสกิสก์ารแพทย์

เลอืกสาขาวชิา



ข ัน้ตอนที ่3 เครือ่งก าเนดิรงัสี

ลกัษณะการใชง้าน*

ผูผ้ลติ* รุน่*

ความตา่งศกัย ์(keV / kV)* กระแสไฟฟ้า* หน่วย*

ปีทีผ่ลติหลอดเอกซเรย*์ ชือ่หอ้งเอกซเรย*์

วันทีต่รวจสอบคณุภาพ สถานทีเ่ก็บรักษา ตดิตัง้ หรอืใช*้

สถานการใชง้าน* การตรวจสอบเครือ่ง*



ข ัน้ตอนที ่3 เครือ่งก าเนดิรงัสี

ชนดิหลอดเอกซเรย*์

หมายเลขเครือ่ง*

ระบบไฟฟ้า

เลขทีใ่บอนุญาตน าเขา้

หมายเลขตวัอยา่ง (กรณีเคยตรวจสอบแลว้)

ปีทีอ่นุญาตไวค้รอบครอง

ระบบอา่นภาพ

วันทีอ่นุญาตน าเขา้

วันทีต่ดิตัง้เครือ่งก าเนดิรังสี

บนัทกึ



ข ัน้ตอนที ่3 เครือ่งก าเนดิรงัสี

รหสัลกัษณะการใชง้าน ผูผ้ลติ หมายเลข

ก าลงั/พลงังานสงูสดุ

ความ
ตา่งศกัย์

กระแส
ไฟฟ้า

วันทีต่รวจสอบคณุภาพ สถานภาพ

Search:



ข ัน้ตอนที ่4 ผูป้ฏบิตังิานทางรงัสี

บันทึก

ผูป้ฏบิตังิานทางรงัสี

ค าน าหนา้* ชือ่-นามสกลุ*

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน* ต าแหน่ง*

การฝึกอบรม



ข ัน้ตอนที ่4 ผูป้ฏบิตังิานทางรงัสี

Search:

ชือ่-สกลุ เลขบตัรประชาชน ต าแหนง่ การฝึกอบรม Action



ข ัน้ตอนที ่5  หลกัฐาน

เอกสารหลกัฐานตา่ง ฯ ทีเ่ก ีย่วขอ้งเพือ่ประกอบการพจิารณา

*สามารถอพัโหลดไฟลช์นดิ pdf, jpg, png และขนาดไฟลไ์มเ่กนิ 7 MB เทา่นัน้

ล าดบั รายละเอยีด

1.

2.

หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลที่กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณิชย์ ออกใหไ้วม้อีายุไม่เกนิ 6 เดือน นับถงึวันที่ยื่น 
หรอืหนังสอืแสดงความเป็นนติบิคุคลตามกฎหมาย (กรณีนติบิคุคล)

เลอืกไฟล์ ไมไ่ดเ้ลอืกไฟลใ์ด อพัโหลด

หนังสอืมอบอ านาจ (ในกรณีมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่กระท าแทน พรอ้ม
ตดิอากรแสตมป์ จ านวน 10 บาท ส าหรับการกระท า 1 อย่าง และ 
30 บาท ส าหรับการกระท ามากกว่า 1 อย่าง ส าหรับหน่วยงานรัฐ
รัฐวสิาหกจิ และองคก์รมหาชน ไมต่อ้งตดิอากรแสตมป์)

เลอืกไฟล์ ไมไ่ดเ้ลอืกไฟลใ์ด อพัโหลด

เลอืกไฟล์ ไมไ่ดเ้ลอืกไฟลใ์ด อพัโหลด

เลอืกไฟล์ ไมไ่ดเ้ลอืกไฟลใ์ด อพัโหลด

3. แผนที่ตัง้ของสถานที่ติดตัง้ใชง้านเครื่องก าเนิดรังสีและบริเวณ
ใกลเ้คยีง

4. แผนผังภายในแสดงอาคารที่ตั ้งเครื่องก าเนิดรังสีและชื่อหรือ
หมายเลขหอ้งทีต่ดิตัง้



ข ัน้ตอนที ่5  หลกัฐาน

สง่ค าขอ

ส าเนาใบประกอบโรคศลิปะหรอืใบประกอบวชิาชพี 
(สาขาฟิสกิสก์ารแพทย ์ใหใ้ชว้ฒุกิารศกึษาแนบ)

5. เลอืกไฟล์ ไมไ่ดเ้ลอืกไฟลใ์ด อพัโหลด

. หลักฐานการครอบครองหรอืใชอ้ปุกรณ์บันทกึปรมิาณรังสบีคุคล6 เลอืกไฟล์ ไมไ่ดเ้ลอืกไฟลใ์ด อพัโหลด

7. ส าเนารายงานผลการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งและหอ้งทีผ่า่น
เกณฑม์าตรฐาน มอีายไุมเ่กนิ 2 ปี

8. ภาพถา่ยเครือ่งก าเนดิรังสรีอบตัวเครือ่ง และภาพถา่ยทีแ่สดงใหเ้ห็น
ขอ้มลูดังตอ่ไปนี ้เชน่ ผูผ้ลติ รุน่ หมายเลขเครือ่ง 
ความตา่งศักย/์พลังงานสงูสดุ

9. การป้องกนัอนัตรายจากรังสทีีเ่กีย่วขอ้ง

เลอืกไฟล์ ไมไ่ดเ้ลอืกไฟลใ์ด อพัโหลด

เลอืกไฟล์ ไมไ่ดเ้ลอืกไฟลใ์ด อพัโหลด

เลอืกไฟล์ ไมไ่ดเ้ลอืกไฟลใ์ด อพัโหลด



ข ัน้ตอนการยืน่แจง้ครอบครอง

ยนืยนั



ตรวจสอบสถานะค าขอแจง้ครอบครอง

หนา้หลกั ค าขอรบัใบแจง้ครอบครองหรือใช ้ฯ ค าขอรบัใบแจง้ครอบครองหรือใช ้ฯ



ตรวจสอบสถานะค าขอแจง้ครอบครอง

หนา้หลกั ค าขอรบัใบแจง้ครอบครองหรือใช ้ฯ ค าขอรบัใบแจง้ครอบครองหรือใช ้ฯ โรงพยาบาลรงัสรรค์



พมิพร์ายการเครือ่งทีแ่จง้ครอบครอง



รายการแบบค าขอ



การพจิารณาผล

รบัเร ือ่งค าขอ  ตรวจสอบ  ผลการพจิารณา  พมิพใ์บแจง้ครอบครอง ฯ  จดัสง่ใบแจง้ครอบครอง ฯ



เลขทีร่บั เลขทีใ่บแจง้
ชือ่

ผูป้ระกอบการ
จงัหวดั วนัทีย่ ืน่เร ือ่ง สถานะ

R262000001 

ค าขอรบัใบแจง้ครบครอง ฯ ค าขอตรวจสอบคณุภาพเครือ่งฯ

โรงพยาบาลบางนอ้ย นนทบรุี 30/01/2019

รายการธรุกรรมและใบแจง้ครอบครองฯ

ใบแจง้ครบครอง ฯ

- สง่คนืค าขอ

- รับค าขอ/อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

- ด าเนนิการเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้

- จัดสง่แลว้

- ยกเลกิค าขอ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

ตรวจสอบสถานะค าขอแจง้ครอบครอง



การสง่คนืค าขอ

รบัเร ือ่งค าขอ ตรวจสอบค าขอ ผลการพจิารณา พมิพใ์บแจง้ครอบครอง
จดัสง่ใบแจง้ครอบครอง ฯ

บนัทกึ

รบัเรือ่งค าขอ

สง่คนืค าขอ

รับค าขอ/อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

ยกเลกิค าขอ กรณุาตติอ่เจา้หนา้ที่

สถานะ การรบัเร ือ่ง



เมลต์อบกลบัแจง้ผลการพจิารณา



เลขทีใ่บแจง้ ชือ่ผูป้ระกอบการ
วนัครบก าหนดสง่
ส าเนารายงานผล

สถานะ 

- ปกติ

- ระงบัช ัว่คราว

- ยกเลกิ

รายการธรุกรรมและใบแจง้ครอบครองฯ

ใบแจง้ครบครอง ฯ ค าขอรบัใบแจง้ครบครอง ฯ ค าขอตรวจสอบคณุภาพเครือ่งฯ

ตรวจสอบสถานะใบแจง้ครอบครอง







แบบค าขอ เอกสารและหลกัฐาน
ประกอบการยืน่แจง้ครอบครองหรอืใช้

เครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซท์างการแพทย์



แบบค าขอยืน่แจง้ครอบครองหรอืใชเ้ครือ่ง
ก าเนดิรงัสเีอกซท์างการแพทย์

1. แบบตรวจสอบรายการเอกสารและหลกัฐานตามแบบค าขอตา่งๆ
(แบบ วพ.-สรส.1)

2.  แบบการยืน่ครอบครองหรอืใชเ้ครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซ์

(แบบ วพ.-สรส.2)
3.  แบบรบัค าขอใบแจง้ครอบครองหรอืใชเ้ครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซ์

(แบบ วพ.-สรส.3)
4.  แบบการยืน่ขอแกไ้ขรายละเอยีดใบแจง้ครอบครองหรอืใชเ้ครือ่ง 

ก าเนดิรงัสเีอกซ์ (แบบ วพ.-สรส.4)
5.  แบบการยืน่เพิม่การครอบครองหรอืใชเ้ครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซ์

(แบบ วพ.-สรส.5)
6.  แบบการยืน่ขอยกเลกิการครอบครองหรอืใชเ้ครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซ์

(แบบ วพ.-สรส.6)



การยืน่แจง้ครอบครองหรอืใชเ้ครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซ์

(แบบ วพ.-สรส.2)



การยืน่ครอบครองหรอืใชเ้ครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซ์

(แบบ วพ.-สรส.2)



การยืน่ครอบครองหรอืใชเ้ครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซ์

(แบบ วพ.-สรส.2)



การยืน่ขอแกไ้ขรายละเอยีดใบแจง้ครอบครองหรอืใชเ้ครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซ์

(แบบ วพ.-สรส.4)



การยืน่เพิม่การครอบครองหรอืใชเ้ครือ่ง
ก าเนดิรงัสเีอกซ์ (แบบ วพ.-สรส.5)



การยืน่ขอยกเลกิครอบครองหรอืใชเ้ครือ่ง
ก าเนดิรงัสเีอกซ์ (แบบ วพ.-สรส.5)



การยืน่ขอยกเลกิครอบครองหรอืใชเ้ครือ่ง
ก าเนดิรงัสเีอกซ์ (แบบ วพ.-สรส.5)



การยืน่เอกสารเครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซท์ีไ่ดแ้จง้ครอบครอง
หรอืใชเ้มือ่ครบก าหนดตรวจสอบคณุภาพ 2 ปี 



แผนผงัการด าเนนิงานการยืน่ค าขอแจง้ครอบครองหรอืใช้

เครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซท์างการแพทย์



แผนผงัการด าเนนิงานการยืน่ค าขอแจง้ครอบครองหรอืใช้

เครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซท์างการแพทย ์(ตอ่)



ตวัอยา่งใบแจง้ครอบครอง



ตวัอยา่งใบแจง้ครอบครอง



แผน่พบั คูม่อื

ให้ค าปรึกษา ตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับการแจ้งครอบครอง

โทรสายดว่น



ดาวนโ์หลดเอกสาร

รายการ



https://www3.dmsc.moph.go.th/

https://www3.dmsc.moph.go.th/


งานก ากบัเครือ่งเอกซเรยท์างการแพทย์

ส านกัรงัสแีละเครือ่งมอืแพทย ์

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

เลขที ่88/7 หมูท่ ี ่4  ซอยตวิานนท ์14  ถนนตวิานนท์

ต าบลตลาดขวญั  อ าเภอเมอืง  จงัหวดันนทบรุี 11000

 โทรศพัท ์ 0 2951 0000-9 ตอ่ 99642

 โทรสาร 0 2951 1028

E-mail : xrayregist.brmd@dmsc.mail.go.th

Website : brmd.dmsc.moph.go.th/radiation/


