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                  ผูต้อบ : บุคคลทั่วไป ท ำแบบสอบถำมเมื่อ : 
 
 

 1. เพศ  
                  ชำย        
                  หญิง 
 

 
2. อำย ุ (ป)ี 

                  20 หรือต่ ำกว่ำ 
               20 – 30 
               30 – 40 
               40 – 50 
               50 – 60 
               61  ขึ้นไป 

 
 

แบบสอบถำมกำรรบัฟังคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 ร่ำงพระรำชบัญญตัิพลังงำนนวิเคลียรเ์พื่อสันติ (ฉบับที ่..) พ.ศ..... 

.................................................. 
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3. ระดับกำรศึกษำ 

              ประถมศึกษำ  หรือต่ ำกว่ำ 
              มัธยมศึกษำ/ปวช./ปวส. 
              ปรญิญำตร ี
              ปรญิญำโท 
              สูงกว่ำปริญญำโท 

 
 
4. หลักกำรของรำ่งพระรำชบัญญตัิพลังงำนนิวเคลียร์เพือ่สันต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... มีดังต่อไปนี้ 

4.1 เพ่ิมกลไกในกำรก ำกับดูแลเครื่องก ำเนิดรังสีโดยระบบกำรแจ้งกำรครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสี และแก้ไขบทก ำหนดโทษ                
ที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 8 (6) เพ่ิมมำตรำ 26/1 และแก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 117) 

 
        เห็นดว้ย                    ไม่เห็นด้วย 

 
4.2 แก้ไขเพ่ิมเติมให้เครื่องก ำเนิดรังสีที่ออกแบบมำเฉพำะ ส ำหรับใช้เพ่ือกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์และ ไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็น

ส่วนประกอบ และใช้งำนในสถำนพยำบำล เป็นเครื่องก ำเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุม และกำรก ำหนดให้เครื่องก ำเนิดรังสีอื่น ที่ไม่อยู่ภำยใต้
กำรควบคุมให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 25) 

 
        เห็นดว้ย                    ไม่เห็นด้วย 
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4.3. แก้ไขเพ่ิมเติมอัตรำโทษ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญำต หรือผู้แจ้งไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 91  (แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 122 และเพ่ิมมำตรำ 
122/1) 

    
        เห็นดว้ย                    ไม่เห็นด้วย 

4.4. แก้ไขเพิ่มเติมให้ศำลลงโทษผู้กระท ำควำมผิดตำมควำมผิดในหมวดนี้ โดยค ำนึงถึงปริมำณ และควำมแรงทำงรังสีของวัสดุกัมมันตรังสี 
เครื่องก ำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กำกกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วนั้นด้วย” (แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 140) 

    
        เห็นดว้ย                    ไม่เห็นด้วย 

 
5. เหตุผลในกำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญตัิพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี ้

โดยที่กำรก ำกับดูแลเครื่องก ำเนิดรังสีในปัจจุบัน มีเพียงระบบกำรออกใบอนุญำตซึ่งมีกลไกในกำรก ำกับดูแลที่เคร่งครัด และไม่เหมำะสม
กับกำรก ำกับดูแลเครื่องก ำเนิดรังสีบำงประเภท ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยทำงนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชำชนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงร้ำยแรง เพ่ือเป็นกำร
ลดภำระแก่ผู้ที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเครื่องก ำเนิดรังสีดังกล่ำว สมควรก ำหนดให้เครื่องก ำเนิดรังสีที่ออกแบบมำเฉพำะส ำหรับใช้เพ่ือกำรวินิจฉัยทำง
กำรแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งำนในสถำนพยำบำล เป็นเครื่องก ำเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุม และเพิ่ มระบบ
กำรแจ้งกำรครอบครอง หรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสี รวมทั้งสมควรแก้ไขให้ กำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ท ำกำร
ของผู้รับใบอนุญำตให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับ สภำพ ลักษณะกำรท ำงำน และจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีในปัจจุบัน จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้ 

 
        เห็นดว้ย                    ไม่เห็นด้วย 
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     6. มำตรำ 3  ให้ยกเลิกควำมใน (6) ของมำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญตัิพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“(6) ก ำหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งกำรครอบครองหรือใช้ตำมมำตรำ 20 วรรคหนึ่ง ก ำหนดเครื่องก ำเนิดรังสีที่ต้องแจ้ง                   

กำรครอบครองหรือใช้ตำมมำตรำ 26/1 วรรคหนึ่ง หรือก ำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งกำรครอบครองตำมมำตรำ 38 วรรคหนึ่ง” 
 

             เห็นดว้ย                 ไม่เหน็ดว้ย 

 
7. มำตรำ ๔  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“มำตรำ ๒๕  ให้เครื่องก ำเนิดรังสีรังสีที่ออกแบบมำเฉพำะส ำหรับใช้เพ่ือกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสี เป็น
ส่วนประกอบ และใช้งำนในสถำนพยำบำล เป็นเครื่องก ำเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

เครื่องก ำเนิดรังสีใดอื่นใดที่นอกเหนือจำกตำมที่ก ำหนดในวรรคหนึ่งที่ไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงระดับปริมำณรังสียังผล หรือพลังงำนรังสีสูงสุดที่ออกจำกเครื่อง หรือลักษณะกำรครอบครองหรือกำรใช้
เครื่องก ำเนิดรังสี 

กฎกระทรวงตำมวรรคสองอย่ำงน้อยให้ก ำหนดประเภทเครื่องก ำเนิดรังสี  
ระดับปริมำณรังสียังผล หรือพลังงำนรังสีสูงสุดที่ออกจำกเครื่อง หรือลักษณะกำรครอบครองหรือกำรใช้เครื่องก ำเนิดรังสี 

สถำนพยำบำลตำมวรรคหนึ่งให้หมำยควำมถึงสถำนพยำบำลตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล” 
 

             เห็นดว้ย                 ไม่เหน็ดว้ย 
 

 



 

5 
 

 

8. มำตรำ 5  ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นมำตรำ 26/1 แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
“มำตรำ 26/1 เครื่องก ำเนิดรังสีใดที่ผู้ด ำเนินกำรไม่ต้องขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ 26 ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ 

ให้ค ำนึงถึงระดับกัมมันตภำพหรือลักษณะกำรใช้งำนเครื่องก ำเนิดรังสี 
ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง หรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งกำรครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสี

ต่อเลขำธิกำร 
กำรแจ้งกำรครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสี ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขและระยะเวลำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง” 
 

             เห็นดว้ย                 ไม่เหน็ดว้ย 
 

9. มำตรำ 6  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ 92 แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“มำตรำ 92  ผู้รับใบอนุญำตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี และผู้รับใบอนุญำตมีไวใ้นครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิด

รังสี ต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ท ำกำรของผู้รับใบอนุญำต ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง” 
 

             เห็นดว้ย                 ไม่เหน็ดว้ย 
 

10. มำตรำ 7  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ 117 แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“มำตรำ 117  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 20 วรรคสอง มำตรำ 26/1 วรรคสอง หรือมำตรำ 38 วรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน               

หนึ่งหมื่นบำท” 
 

             เห็นดว้ย                 ไม่เหน็ดว้ย 
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11. มำตรำ 8  ให้ยกเลกิควำมในมำตรำ 122 แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียรเ์พื่อสันต ิพ.ศ. 2559 และให้ใช้ควำมตอ่ไปนี้แทน 
“มำตรำ 122  ผู้รับใบอนญุำตผู้ใดไม่ปฏิบตัติำมมำตรำ ๙๑ ต้องระวำงโทษ 

จ ำคุกไม่เกนิหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรือทัง้จ ำทั้งปรบั” 
 

             เห็นดว้ย                 ไม่เหน็ดว้ย 

 
12. มำตรำ 9  ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นมำตรำ 122/1 แห่งพระรำชบญัญตัิพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559  

“มำตรำ 122/1  ผู้แจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 91 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท”  
 

             เห็นดว้ย                 ไม่เหน็ดว้ย 
 

13. มำตรำ 10  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ 140 แห่งพระรำชบญัญตัิพลังงำนนวิเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ควำมตอ่ไปนี้แทน 
“มำตรำ 140 ควำมผิดตำมหมวดนี ้ให้ศำลลงโทษผู้กระท ำควำมผิดโดยค ำนงึถึงปรมิำณและควำมแรงทำงรังสขีองวัสดุกัมมนัตรังส ี

เครื่องก ำเนิดรังสี วัสดุนวิเคลียร์ กำกกัมมันตรังส ีหรือเชื้อเพลิงนวิเคลียร์ใชแ้ลว้นัน้ด้วย” 
 

             เห็นดว้ย                 ไม่เหน็ดว้ย 
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14. มำตรำ 11  ในระหว่ำงที่ยังไม่มีกฎหมำยควบคุมกำรครอบครองหรือใช้ เครื่องก ำเนิดรังสีที่ออกแบบมำเฉพำะส ำหรับใช้ในทำง
กำรแพทย์ ให้เครื่องก ำเนิดรังสีที่ออกแบบมำเฉพำะส ำหรับใช้เพื่อกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสี เป็นส่วนประกอบ และใช้งำน
ในสถำนพยำบำล ที่ไม่ต้องอยู่ภำยใต้กำรควบคุม ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 25 แห่งพระรำชพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ เป็นเครื่องก ำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งกำรครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสีต่อเลขำธิกำร และให้น ำมำตรำ 26/1 
วรรคสำม แห่งพระรำชพระรำชบัญญตัพิลังงำนนิวเคลียรเ์พื่อสันต ิพ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ มำตรำ 91 แห่งพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และบทก ำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มำใช้บังคับไปพลำงก่อน  

 
             เห็นดว้ย                 ไม่เหน็ดว้ย 

 
15. มำตรำ 12 ให้ใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรใช้พลังงำนปรมำณูจำกเครื่องก ำเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้ตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 

2504 และใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองและใช้เครื่องก ำเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้ตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ส ำหรับเครื่อง
ก ำเนิดรังสีที่มีลักษณะตำมมำตรำ 11 ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับและยังมีผลใช้บังคับอยู่ เป็นกำรแจ้งกำรครอบครองหรือใช้เครื่ องก ำเนิด
รังสีตำมมำตรำ 11 

 
             เห็นดว้ย                 ไม่เหน็ดว้ย 
 

16. มำตรำ 13 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของตน 

ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ 26/1 วรรคสำม                    
แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ เพ่ือสันติพ.ศ. 2559  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ และมำตรำ 91 แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 เพ่ือใช้บังคับกับเครื่องก ำเนิดรังสีตำมมำตรำ 11 
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        กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 
             เห็นดว้ย                 ไม่เหน็ดว้ย 
 

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นมายังฝ่ายเลขานุการทันตแพทยสภา 
มาที่ dent11@dentalcouncil.or.th  
เบอร์โทรศัพท์ 0 2951 0421 
เบอร์โทรสาร  0 2951 0422 
ผู้ประสานงาน : นางสาวจันทร์เจริญ รอดพยันต์ 
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