
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับท่ี..) 

 พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 
๑. เพ่ิมกลไกในการกํากับดูแลเครื่องกําเนิดรังสีโดยระบบการแจ้งการครอบครอง

หรือใช้เครื่องกาํเนิดรังสี และแก้ไขบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวข้อง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ (๖) เพ่ิม 
มาตรา ๒๖/๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๗) 

๒. แก้ไขเพ่ิมเติมให้เครื่องกําเนิดรังสีท่ีออกแบบมาเฉพาะสําหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัย
ทางการแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาล เป็นเคร่ือง
กําเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม และการกําหนดให้เครื่องกําเนิดรังสีอ่ืนท่ีไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๕) 

๓. แก้ไขเพ่ิมเติมให้การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าท่ีใน
สถานท่ีทําการของผู้รับใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (แกไ้ขเพ่ิมเติม
มาตรา ๙๒) 

๔. แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษในกรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา ๙๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๒ และเพ่ิมมาตรา ๑๒๒/๑) 

๕. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ศาลลงโทษผู้กระทําความผิดตามความผิดในหมวดนี้ โดย
คํานึงถึงปริมาณและความแรงทางรังสขีองวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กาก
กัมมันตรังสี หรือเช้ือเพลิงนวิเคลียร์ใช้แล้ว (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๐) 

 
เหตุผล 

 
โดยที่การกํากับดูแลเครื่องกาํเนิดรังสีในปัจจุบันมีเพียงระบบการออกใบอนุญาต  

ซ่ึงมีกลไกในการกํากับดูแลท่ีเคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับการกํากับดูแลเคร่ืองกําเนิดรังสีบางประเภท
ท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง เพ่ือเป็นการ
ลดภาระแก่ผู้ที่ดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องกําเนิดรังสีดังกล่าว สมควรกําหนดให้เครื่องกําเนิดรังสีท่ี
ออกแบบมาเฉพาะสําหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ 
และใช้งานในสถานพยาบาล เป็นเครื่องกําเนิดรังสีท่ีไม่อยู่ภายใต้การควบคุม และเพ่ิมระบบการ 



๒ 
 

แจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี  รวมท้ังสมควรแก้ไขให้การจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ในสถานท่ีทําการของผู้รับใบอนุญาตให้สองคล้องกับสภาพ ลักษณะ 
การทํางาน และจํานวนของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีในปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 



๑ 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
 

....................................................................................................................................
.......................................... 

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือให้มีการกํากับดูแลเครือ่งกําเนิดรงัสีเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
โดยมุ่งหมายใหเ้กิดความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยอย่างเพียงพอที่จะป้องกันอันตรายจาก
ผลกระทบทางนิวเคลียร์และรงัสีต่อประชาชนและสิง่แวดลอ้ม  ซ่ึงการตราพระราชบัญญัติน้ีสอดคล้อง
กับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 
....................................................................................................................................

.......................................... 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 



๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
 
 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๖) กําหนดวัสดุกัมมันตรังสีท่ีต้องแจ้งการครอบครองหรอืใช้ตามมาตรา ๒๐  

วรรคหน่ึง กําหนดเครื่องกําเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามมาตรา ๒๖/๑ วรรคหน่ึง 
หรือกําหนดวัสดุนิวเคลียร์ท่ีต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง” 

 
มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร ์

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๒๕  ให้เคร่ืองกําเนดิรังสีรงัสีท่ีออกแบบมาเฉพาะสําหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัย

ทางการแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสี เป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาล เป็นเครื่อง
กําเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ 

เครื่องกําเนิดรังสีใดอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากตามที่กําหนดในวรรคหน่ึงที่ไม่อยู่ภายใต้
การควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ี ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ท้ังน้ี ให้คํานึงถึงระดับ
ปริมาณรังสียังผล หรือพลังงานรังสีสงูสุดทีอ่อกจากเครื่อง หรือลักษณะการครอบครองหรือการใช้
เครื่องกําเนิดรังส ี

กฎกระทรวงตามวรรคสองอย่างน้อยให้กาํหนดประเภทเครื่องกําเนิดรังสี  
ระดับปริมาณรังสียังผล หรือพลังงานรงัสสีูงสุดที่ออกจากเครื่อง หรือลักษณะการครอบครอง 
หรือการใช้เครื่องกําเนิดรังส ี
  สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงสถานพยาบาลตามความหมาย 
ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล” 

 
มาตรา ๕  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๒๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“มาตรา ๒๖/๑  เครื่องกําเนิดรังสีใดทีผู่้ดําเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตาม

มาตรา ๒๖ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ท้ังน้ี ให้คํานึงถงึระดับกัมมันตภาพหรือลักษณะ
การใช้งานเครือ่งกําเนิดรังส ี



๓ 
 

ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง หรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีท่ีไม่ต้องขอรบัใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง 
ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้เคร่ืองกําเนิดรังสีต่อเลขาธิการ 

การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขและระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร ์

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๙๒  ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี และ

ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครือ่งกําเนิดรังสี ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรงัสี 
ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานที่ทําการของผู้รับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง”  
 

มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๑๑๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๖/๑ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท” 

 
มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๑๒๒  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ ต้องระวางโทษ 

จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
 
มาตรา ๙  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๒๒/๑ แหง่พระราชบัญญัติพลังงาน 

นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
“มาตรา ๑๒๒/๑  ผู้แจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

หน่ึงแสนบาท”  
 
มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๑๔๐ ความผิดตามหมวดน้ี ให้ศาลลงโทษผู้กระทําความผิดโดยคํานึงถึง

ปริมาณและความแรงทางรังสีของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี 
หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แลว้น้ันด้วย” 

 



๔ 
 

มาตรา ๑๑  ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมการครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิด
รังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับใช้ในทางการแพทย์ ให้เครือ่งกําเนิดรังสีท่ีออกแบบมาเฉพาะสําหรับ
ใช้เพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสี เป็นส่วนประกอบ และใช้งานใน
สถานพยาบาล ท่ีไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราช
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี  
เป็นเครื่องกําเนิดรังสีท่ีต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้เครือ่งกําเนิดรังสีต่อเลขาธิการ และให้นํา 
มาตรา ๒๖/๑ วรรคสาม แห่งพระราชพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี มาตรา ๙๑ แห่งพระราชพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และบทกําหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับไปพลางก่อน 
   
  มาตรา ๑๒  ให้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้พลังงานปรมาณูจากเคร่ืองกําเนิดรังสีท่ี 
ท่ีได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองและใช้เครื่องกําเนิดรังสีท่ีได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับเครื่องกําเนิดรังสีท่ีมีลักษณะตามมาตรา ๑๑ ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับและยังมีผลใช้บังคับอยู่ เป็นการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสีตาม 
มาตรา ๑๑ 
 
  มาตรา ๑๓  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ 
อํานาจหน้าที่ของตน 
  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ 
ออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี และมาตรา ๙๑ แห่งพระราชพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือใช้บังคบักับเคร่ืองกําเนิดรังสีตามมาตรา ๑๑ 
  กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

 
 

......................................... 
นายกรัฐมนตรี 



๕ 
 

ข้อมูลประกอบการรับฟังความเห็น 

(ร่าง) พระราชบัญญัตพิลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบบัท่ี .. ) 
........................................ 

  
สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้มีผลบังคับใช้มา
ระยะหน่ึงแล้ว ปรากฏว่ามีบทบัญญัติบางมาตราไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และไม่
สามารถนําไปบังคับใช้ให้สมตามเจตนารมณ์ เน่ืองจากมีกลไกในการกํากับดูแลท่ีเคร่งครัดและไม่
เหมาะสมกับการกํากับดูแลเครื่องกําเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสี
แก่ประชาชนและส่ิงแวดล้อมอย่างร้ายแรง เป็นภาระแก่ผู้ท่ีดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องกําเนิดรังสี
ดังกล่าว โดยเฉพาะเครื่องกําเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย์ 
และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ ที่ใช้งานในสถานพยาบาล อีกทั้งระบบการแจ้งการ
ครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี  การจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าท่ีใน
สถานท่ีทําการของผู้รับใบอนุญาตท่ีไม่สอดคล้องกับสภาพ ลักษณะการทํางาน และจํานวนของ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีในปัจจุบัน ทําให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนที่มารับบริการ 
 
ความจําเป็นท่ีต้องตรากฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหา 

๑. เพ่ือลดภาระแก่ผู้ท่ีดําเนินการเก่ียวกับเครื่องกําเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทาง
นิวเคลียร์และรังสแีก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง 

๒. เพ่ือแก้ไขให้การจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรงัสีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานท่ีทําการของผู้รับ
ใบอนุญาตให้สอดคล้องกับสภาพ ลักษณะการทํางาน และจํานวนของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทาง
รังสใีนปัจจุบัน 

๓. เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายสอดคล้องกับบริบทของการใช้งานในสภาพการณ์ปัจจุบัน และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน 

 
หลักการอันเป็นสาระสําคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น 

๑. เพ่ิมกลไกในการกํากับดูแลเครื่องกําเนิดรังสีโดยระบบการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่อง
กําเนิดรังส ีและแก้ไขบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวข้อง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ (๖) เพ่ิม 
มาตรา ๒๖/๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๗) 

๒. แก้ไขเพ่ิมเติมให้เครื่องกําเนิดรังสีท่ีออกแบบมาเฉพาะสําหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัยทาง
การแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาล เป็น



๖ 
 

เครื่องกําเนิดรังสีท่ีไม่อยู่ภายใต้การควบคุม และการกําหนดให้เครื่องกําเนิดรังสีอ่ืนท่ีไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๕) 

๓. แก้ไขเพ่ิมเติมให้การจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรงัสีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานที่ทําการ
ของผู้รับใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙๒) 

๔. แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษในกรณีท่ีผู้รับใบอนญุาตหรือผู้แจ้งไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา ๙๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๒ และเพ่ิมมาตรา ๑๒๒/๑) 

๕. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ศาลลงโทษผูก้ระทําความผิดตามความผิดในหมวดน้ี โดยคํานึงถึงปริมาณ
และความแรงทางรังสีของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี 
หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๐) 

 
ร่างพระราชบัญญัติท่ีจะรับฟังความคิดเห็น 

(ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับท่ี .. ) 
 
ประเด็นท่ีจะรับฟังความคิดเห็น 

๑. การแก้ไขกลไกในการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกําเนิดรังสี โดยแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘
(๖) เพ่ิมมาตรา ๒๖/๑ 

๒. การแก้ไขบทกาํหนดโทษท่ีเกี่ยวข้อง โดยแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๗ 
๓. เครื่องกําเนิดรังสีท่ีออกแบบมาเฉพาะสําหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย์ และไม่มีวัสดุ

กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาล เป็นเครื่องกําเนิดรังสีท่ีไม่อยู่
ภายใต้การควบคุม และการกําหนดให้เครือ่งกําเนิดรังสีอ่ืนท่ีไม่อยู่ภายใต้การควบคุมให้
เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๕ 

๔. การแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทํา
การของผู้รับใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ตามที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๙๒ 

๕. การปรับเงื่อนไขการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ โดยแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๒ และเพ่ิมมาตรา 
๑๒๒/๑ 

๖. ให้ศาลลงโทษผู้กระทําความผิดตามความผิดในหมวดน้ี โดยคํานึงถึงปรมิาณและความแรง
ทางรังสีของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเช้ือเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แลว้ ตามที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๐ 

 
 
 



๗ 
 

วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
๑. เวปไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ www.senate.go.th/w3c/senate/ 
๒. เวปไซต์ www.lawamendment.go.th 
๓. เวปไซต์แพทยสภา www.tmc.or.th/ 
๔. เวปไซต์ทันตแพทยสภา www.dentalcouncil.or.th 
๕. เวปไซต์สัตวแพทยสภา www.vetcouncil.or.th/ 
๖. เวปไซต์กระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th 
๗. เวทีประชาพิจารณ์ รวม ๔ ครั้ง ได้แก่ 

คร้ังท่ี 1  วันท่ี 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 
ไพจิตร ปวะบตุร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

คร้ังท่ี 2 วันท่ี 18 ธันวาคม 2560 เวลา เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้อง
ประชุมโรงพยาบาลพระพุทธชินราช อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

คร้ังท่ี 3 วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

คร้ังท่ี 4 วันท่ี 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 
  เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 


