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• ควบคมุด้วยระบบใบอนญุาต ส าหรบัวสัดกุมัมนัตรงัสแีละเครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซ์
• ตรวจสอบคณุภาพและด าเนนิการเกีย่วกับใบอนญุาตเครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซโ์ดย

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

• สภาวิชาชีพ 7 สาขา : โทษทีร่นุแรง
• เจ้าหนา้ที ่RSO ไม่เพยีงพอ1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี(RSO)

• ก าหนดใหส้ถานพยาบาลต้องมี RSO ปฏิบัตงิานประจ าอยูต่ลอดเวลาที่เปดิท าการ    ท า
ให้ปฏิบัติไม่ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ี RSO ไม่เพียงพอ

2. บทลงโทษ
• (มาตรา ๑๑๖) ก าหนดไว้ว่า ผู้ใดไม่ขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิด

รังสี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
• (มาตรา ๑๒๓) ก าหนดไว้ว่า หากไม่มีเจ้าหน้าท่ี RSO ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 

หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
• (มาตรา ๑๒๔) เจ้าหน้าท่ี RSO ท่ีไม่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

• พรบ. ขาดความชดัเจนในการก ากับดแูลเรือ่งพลงังานนวิเคลยีรแ์ละไมส่นบัสนนุ
พันธะกรณดีา้นพลงังานนวิเคลยีรร์ะหว่างประเทศ

จุดอ่อน

ปัญหาการบงัคบัใช้



ประเด็น ฉบับเดิม 2559 ฉบับ 2559 แก้ไข

1. ผู้ก ากบัดแูลเครื่องก าเนิดรังสทีาง
การแพทย์

ส านักงานปรมาณเูพื่อสนัติ
(กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
โดยการแตง่ตัง้ของรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสขุ

2. ระบบควบคมุการครอบครองหรือ
ใช้เครือ่งก าเนดิรงัสี

ใบอนุญาต มี RSO ใบแจ้งครอบครอง ไม่มี RSO

3. บทลงโทษ
- ผู้ใดไม่แสดงเจตจ านงในการ
ครอบครองหรือใช้งานเครื่องก าเนดิ
รังสี

ต้องระวางโทษจ าคกุ ..... หรือปรบัไมเ่กนิ  
...... หรือทั้งจ าทัง้ปรบั 

ต้องระวางโทษปรบั
ไม่เกนิหนึง่แสนบาท

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ฉบับที่ .. พ.ศ. ….



มาตรา พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือ่สันต ิ(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติม)

5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และกําหนด
กิจการอื่น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดค่าธรรมเนียม
ให้แตกต่างกัน โดยคํานึงถึงประเภท ชนิด ขนาด หรือระดับกัมมันต
ภาพของวัสดุกัมมันตรังสี  เครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ สถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ หรือกากกัมมันตรังสีก็ได้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได้

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้      
ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของตน

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอํานาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่
เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และกําหนด
กิจการอื่น ทั้งน้ี เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงตามมาตรา 26/1 และมาตรา 91/1
วรรคสอง

การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง จะกําหนดค่าธรรมเนียมให้ 
แตกต่างกัน โดยคํานึงถึงประเภท ชนิด ขนาด หรือระดับกัมมันตภาพของ
วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ สถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ หรือกากกัมมันตรังสีก็ได้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได้

ตารางเปรียบเทียบ รายมาตรา พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และฉบับแก้ไข



มาตรา พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือ่สันต ิ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติม)

8 (18) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิเคลียร์ 
ที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามมาตรา 
91

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์
ความปลอดภัยทางนิเคลียร์ ตามมาตรา 91 และมาตรา 
91/1 วรรคหนึ่ง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยตามมาตรา 91/1 วรรคสอง

13 (7) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งของเลขาธิการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งของเลขาธิการหรือคําสั่ง
ของผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559



มาตรา พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือ่สันต ิ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติม)

26

26/1

ผู้ใดจะดําเนินการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เลขาธิการ

(1) ทําเครื่องกําเนิดรังสี
(2) มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี
(3) นําเข้าหรือส่งออกเครื่องกําเนิดรังสี
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการ

ออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับเครื่องกําเนิดรังสีแต่ละ
ประเภท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง

ให้เครื่องกําเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มี
วัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง เป็นเครื่องกําเนิดรังสีที่ผู้ดําเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 26

ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรค
หนึ่ง ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีต่อผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมาย

การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559



มาตรา พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือ่สันต ิ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติม)

26/1 (ต่อ)

26/2 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่อง
กําเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นเครื่องกําเนิดรังสีตามวรรคหนึ่งก็ได้

สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาลและสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
สัตว์ และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลและสถานพยาบาลสัตว์ของ
หน่วยงานของรัฐด้วย

นอกจากเครื่องกําเนิดรังสีตามมาตรา 26/1 ให้เครื่องกําเนิดรังสีอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง เป็นเครื่องกําเนิดรังสีที่ผู้ดําเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
ตามมาตรา 26 ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงค่าระดับพลังงานหรือลักษณะการใช้งานเครื่อง
กําเนิดรังสี

ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีต่อเลขาธิการ

การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559



มาตรา พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือ่สันต ิ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติม)

91

91/1

ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
แล้วแต่กรณี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการ
พิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรา 20 หรือเครื่อง
กําเนิดรังสีตามมาตรา 26/2 หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา
36 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
แล้วแต่กรณี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีตามมาตรา 26/1 ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

92 ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 
และผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี ต้องจัดให้
มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานท่ีทําการของ
ผู้รับใบอนุญาต โดยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีอย่าง
น้อยหนึ่งคนประจําอยู่ตลอดเวลาท่ีเปิดทําการ

ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี และผู้รับ
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานท่ีทําการของผู้รับใบอนุญาต 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559



มาตรา พระราชบัญญัติพลังงานนวิเคลียร์เพ่ือสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนวิเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(แก้ไขเพ่ิมเติม)

105 ผู้รับคําสั่งของเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไม่
เ ห็ น ด้ ว ย กั บ คํ า สั่ ง ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ มี สิ ท ธิ อุ ท ธ ร ณ์ ต่ อ
คณะกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด

คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

ผู้รับคําสั่งของเลขาธิการหรือคําสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไม่เห็น
ด้วยกับคําสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด

112 ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง
บัตรประจําตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
อํานวยความสะดวกตามสมควร

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบ
ที่เลขาธิการประกาศกําหนด

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ให้ เป็นไปตามแบบที่
เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศกําหนด แล้วแต่กรณี

117 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๘ 
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกําเนิดรังสี
หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง 
มาตรา 26/1 วรรคสอง มาตรา 26/2 วรรคสอง หรือมาตรา 38 
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559



มาตรา พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันติ
เพื่อสันติ

พ.ศ. ๒๕๕๙

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือ่สันต ิ
สันติ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติม)

122

122/1

ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ที่มีหน้าที่แจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 91 ต้องระวางโทษ
91 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกําเนิด
กัมมันตรังสีหรือเครื่องกําเนิดรังสีหรือผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุ
ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 91/1 วรรค
มาตรา 91/1 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง      แสนบาท

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559



มาตรา พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 

(แก้ไขเพิ่มเติม)

144 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษ
ปรับสถานเดียว หรือที่มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ให้
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ซึ่งประกอบด้วย
เลขาธิการ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผู้แทน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีอํานาจเปรียบเทียบได้

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับ
สถานเดียว หรือที่มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่ ง แสนบาท หรื อทั้ ง จํ าทั้ งปรับ  ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการ ผู้แทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด และผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีอํานาจ
เปรียบเทียบได้ แต่ในกรณีความผิดเกี่ยวกับเครื่องกําเนิดรังสี  
ที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์
ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งาน      
ในสถานพยาบาลตามมาตรา 26/1 ให้ผู้ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย ตามมาตรา 26/1
เป็นกรรมการเปรียบเทียบคดีแทนเลขาธิการ

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559



มาตรา 26

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรัง ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ พ.ศ. ๒๕04 และพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ 
ถือเป็นใบรับแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒   

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถือเป็นใบรับแจ้งตามวรรคหนึ่ง เคยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 92 แห่ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นไม่ต้อง
รับโทษ

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...(แก้ไขเพ่ิมเติม)

นิรโทษกรรม



มาตรา 27

ให้ดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖/๑ มาตรา ๒๖/๒ มาตรา ๙๑/๑ มาตรา ๙๒ มาตรา 
๙๓ และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ .ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้ผู้ครอบครองหรือใช้ เครื่องกําเนิดรังสีตามมาตราดังกล่าวซึ่ งมิได้ขอรับใบอนุญาตตาม 
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ แจ้งการครอบครองหรือใช้ภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ แล้วแต่กรณี เมื่อได้แจ้งแล้วให้การครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี
นั้นไม่เป็นความผิด

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...(แก้ไขเพ่ิมเติม)

นิรโทษกรรม



มาตรา 2๘

คําขอรับใบอนุญาตและคําขอต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีตามมาตรา 
๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ .ศ. ๒๕๕๙ ที่ยื่นไว้ก่อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นการแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ดังกล่าวต่อผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...(แก้ไขเพ่ิมเติม)

มาตรา 31

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของตน



รายชือ่เครือ่งทีต่อ้งแจง้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข มาตรฐานความปลอดภยั

ร่างกฎกระทรวง ก าหนด
เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบ
มาเฉพาะส าหรับใช้ เพ่ือการ
วินิจฉัยทางการแพทย์ ซึ่งไม่
มี วั ส ดุ กั ม มั น ต รั ง สี เ ป็ น
ส่วนประกอบและเพ่ือใช้งาน
ในสถานพยาบาลที่ต้องแจ้ง
การมีไว้ในครอบครองหรือใช้
พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวง ก าหนด
หลั ก เกณฑ์  วิ ธี ก าร  และ
เ งื่ อ น ไ ข ใ น ก า ร แ จ้ ง ก า ร
ครอบครองหรือใช้ เครื่ อง
ก า เนิดรั งสีที่ ออกแบบมา
เฉพาะส าหรับใช้ เพ่ือการ
วินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มี
วั ส ดุ กั ม มั น ต รั ง สี เ ป็ น
ส่วนประกอบและเพ่ือใช้งาน
ในสถานพยาบาล พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวง ก าหนด
มาตรฐานความปลอดภัย
เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบ
มาเฉพาะส าหรับใช้ เพ่ือการ
วิ นิ จ ฉั ยทาง ซึ่ ง ไ ม่ มี วั ส ดุ
กั ม มั น ต รั ง สี เ ป็ น
ส่วนประกอบและเพ่ือใช้งาน
ในสถานพยาบาล พ.ศ. ....

กฎกระทรวงออกตามการแก้ไข 

พระราชบญัญัติพลงังานนวิเคลยีรเ์พือ่สนัติ พ.ศ. 2559



1 2 3 4 5

ผู้รับบรกิารลงทะเบียนขอใบแจง้
ครอบครองใชเ้ครือ่งก าเนิดรงัสี
ทางการแพทยผ์า่นทางระบบ
ออนไลน์

ผู้รับบรกิารช าระคา่บรกิาร
ผ่านธนาคาร

รับการบรกิารตรวจเครือ่งก าเนดิ
รังสีทางการแพทยโ์ดยเจา้หน้าที่
จากส านักรงัสแีละเครือ่งมอื
แพทย์ 
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

สรุปรายงานและออกใบแจง้
ครอบครองใชเ้ครือ่งก าเนิดรงัสี
ทางการแพทย์

• ใช้เอกสารอิเลก็ทรอนิกซ์

ระบบมกีารเชือ่มตอ่ข้อมูล
ระหว่างหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศการแจง้ครอบครองหรอืใช้

เครื่องก าเนดิรงัสเีอกซท์างการแพทย์

โดยกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์



การส่ือสารงานแจ้งครอบครอง

แผ่นพบัประชาสมัพันธ์ คู่มือการแจง้ครอบครองหรอืใชเ้ครือ่งก าเนดิรังสทีางการแพทย์



การส่ือสารงานแจ้งครอบครอง

เว๊ปไซด์ ของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
งานแจง้ครอบครองหรอืใชเ้ครือ่งก าเนดิรงัสทีางการแพทย์

เว๊ปไซด์ส านักรงัสแีละเครือ่งมือแพทย์

บริการใหค้ าปรกึษาในระบบแจง้ครอบ

ครองตลอด 24 ชม.

คอยให้ค าปรึกษารับแจ้งปัญหา

เกี่ยวกับระบบแจ้งครอบครอง



แผนจดัประชุมช้ีแจง 5 ภาค



ม.ค. 62

ประชุมแก้ไขรา่ง
กฎกระทรวง 

ครั้งที่ 1 

ก.พ. 62

ประชุมแก้ไขรา่ง
กฎกระทรวง 

ครั้งที่ 2 

ประชุมคณะท างานบรูณาการ
ระหว่าง วพ., สบส., อย.

แก้ไขร่าง
กฎกระทรวง 

ครั้งที่ 3
(พิจารณาจากร่างของ ปส. ประกอบการแก้ไข)

ประกาศใช ้พ.ร.บ.

มี.ค. 62 เม.ย. 62

ประชุมชีแ้จงลกูคา้ 
ภาคกลางเสนอกฎกระทรวง

ประชุมชีแ้จงลกูคา้
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ประชุมชีแ้จงลกูคา้ 
ภาคตะวันออก

พ.ค. 62

ประชุมชีแ้จงลกูคา้
ภาคใต้

ประชุมชีแ้จงลกูคา้ 
ภาคเหนือ

มิ.ย. 62

เปิดใชง้านระบบแจง้ครอบครอง
หรือใชเ้ครือ่งก าเนดิรงัสเีอกซท์างการแพทย์

เต็มรปูแบบ

แผนการด าเนินงาน

ระบบแจง้ครอบครองประจ าปงีบประมาณ 2562

ประชุมคณะกรรมท างานวชิาการ
แก้ไขร่างกฎกระทรวง

ประเด็น รอบระยะการตรวจเครื่องเอกซเรย์ฟัน

ระบบแจง้ครอบครองหรอืใช้
เครื่องก าเนิดรงัสีเอกซทางการแพทย์

พร้อมใชง้าน 100%
ข้อมูลเครือ่งเอกซเรย ์พร้อมใชง้าน 85%



หัวขอ้ ผลการด าเนนิงาน

ยกร่างกฎกระทรวง 3 ร่าง ออกตาม 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง และตั้งคณะท างานวิชาการ เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรฐาน

เครื่องเอกซเรย์ฟัน 

6 มี.ค.2562

สื่อสารผู้เกี่ยวข้อง ร.พ. สถานประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีใช้

เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

จัดประชุมช้ีแจง 5 ภาค เมษายน-มิถุนายน2562

เตรียมการรองรับการแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทาง

การแพทย์

• ระบบ IT การแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทาง

การแพทย์

• พนักงานเจ้าหน้าท่ี

เตรียมการรองรับการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยเครื่องก าเนิดรังสี

เอกซ์ทางการแพทย์

• แผนก าลังคนและเครื่องมือในการตรวจเครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทาง

การแพทย์

• SDU

สรุปการด าเนนิงาน


