
เรื่องน่ารู้
กับกฎหมายนิวเคลียร์
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พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ปรับปรุงและพัฒนามาจาก
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘ เพื่อให้ม ี
ความทันสมัยและทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ให้เกิดความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี พร้อมทั้งการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

ประกอบดวยผูแทนจากพ.ศ.
๒๕๔๘

พ.ศ.
๒๕๔๘

กำเนิดคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ ปส. 

พิจารณายกรางกฎกระทรวง 

เพื่อกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสี

พ.ศ.
๒๕๔๙

พ.ศ.
๒๕๔๙

พ.ศ.
๒๕๔๙

พ.ศ.
๒๕๕๐

จางที่ปรึกษาวิจัยศึกษา ปรับปรุงกฎหมาย

  

           ยกราง พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.... 

                    รับฟงความคิดเห็น ๒ ครั้ง

     นำรางพ.ร.บ.ฯ เสนอ วท. 

    กฎหมายนิวเคลียรไทย

(พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙)

เปนตน

 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

 ทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทย

       ในพระบรมราชูปถัมภ

สมาคมนักฟสิกสการแพทยไทย

สมาคมผูผลิตและจำหนายเครื่องมือแพทยไทย

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหงประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย

ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแกไข

         ใหสอดคลองกับนโยบาย

 คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

               เห็นชอบรางพ.ร.บ. ฯ

ปส. พิจารณา
ยกรางใหม

ไมผาน

เหตุเพราะ ราง พ.ร.บ ฯ กำหนดให

องคกรกำกับเปนหนวยงานอิสระ 

ไมอยูภายใต วท.

พ.ศ.
๒๕๔๙

 (ผูรับใบอนุญาต ผูนำเขาสงออก เจาหนาที่รัฐ และผูมีสวนไดสวนเสีย)

ดำเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติ



พ.ศ.
๒๕๕๐

พ.ศ.
๒๕๕๘

พ.ศ.
๒๕๕๘

         สนช. มีมติรับรางพ.ร.บ.ฯ - แตงตั้ง

       คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา 

 แต สนช. หมดวาระลง จึงถูกสงกลับไปยัง สคก. 

 สคก. พิจารณาราง ฯ และแกไขชื่อเปน

“ราง พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร พ.ศ. ...” 

   ครม. เห็นชอบหลักการและสงคณะกรรมการ

         ประสานงาน สนช. พิจารณา

   ๑๑ ก.พ.  ๒๕๕๙    

สนช. พิจารณาวาระที่ ๑
พ.ศ.

๒๕๕๙

พ.ศ.
๒๕๕๙

พ.ศ.
๒๕๕๙

  ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๙  

๕ ส.ค. ๒๕๕๙ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

   พ.ศ. ๒๕๕๙   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พ.ศ.
๒๕๖๐

พ.ศ.
๒๕๖๐

          ๑ ก.พ. ๒๕๖๐ มีผลใชบังคับ 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๐ บังคับใชเต็มรูปแบบ

สนช. พิจารณาวาระที่ ๒ และ ๓

ดำเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติ

( มติเห็นดวย ๑๔๔ เสียง ไมเห็นดวย ๑ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง)

๑๘๐ วัน

๒๗๐วัน

(รางกฎหมายลำดับรองออกตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙)

    มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียตามที่กำหนดไว

    ในแบบความจำเปนในการตรากฎหมายที่ สคก.   กำหนดไว 

    คือ ตองผานการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียเทานั้น 

    ดังนั้นถือวาไดดำเนินการครบถวนตามกระบวนการที่กำหนด

    ไวในชวงระยะเวลานั้นแลว  

       พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ถายทอดความรูความเขาใจ 

  รวม ๑๙ ครั้ง กวา ๒,๙๐๐ คน ประชาสัมพันธ กวา ๒๕๐ ครั้ง 

   และรับฟงความคิดเห็นรางกฎหมายลำดับรอง

ต.ค. ๒๕๕๙ – ปจจุบัน  ประชุมหารือประเด็น

          การคัดคานกวา ๓๐ ครั้ง

วท. : กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปส.  : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

พ.ร.บ. : พระราชบัญญัติ 

สนช. : สภานิติบัญญัติแหงชาติ

สคก. : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รางกฎหมายมีประเด็นของความทับซอนในอำนาจของการพิจารณาออกใบอนุญาต

เกี่ยวกับ เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรกำลังในโรงไฟฟานิวเคลียร  ระหวาง   ปส.   กับ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงเรงรัดดำเนินการตกลง จนไดขอยุต ิ
     ทำใหการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถดำเนินการตอไปได

ผูมีสวนไดเสีย อาทิ กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  (ในขณะนั้นมีผูทรงคุณวุฒิ

ทางการแพทย) คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรฯ คณะกรรมาธิการพลังงาน 

และในช้ัน ครม. ไดมีการเวียนราง กอนการเสนอตอ สนช. 
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ก�ำกับดูแลอะไร

เครื่องก�ำเนิดรังสี...เรำก�ำกับดูแลอย่ำงไร

ก�ากับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี (รังสี
ชนิดที่ก่อให้เกิดไอออน) โดยออกใบอนุญาตผลิต ครอบครองหรือใช้ น�าเข้าส่งออก  
วสัดกุมัมนัตรงัส ีวสัดนุวิเคลยีร์ เครือ่งก�ำเนดิรงัสี  
กำรตัง้สถำนประกอบกำรทำงนวิเคลยีร์ กำรควบคมุ 
เช้ือเพลงินวิเคลยีร์ และเชือ้เพลงินวิเคลยีร์ใช้แล้ว  
รวมถึงกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี

ก�ากับดูแลการใช้พลังงานจากเครื่องก�าเนิดรังสีทุกประเภท ที่มีค่าพลังงานสูงสุดของ
รังสสีูงกว่ำ ๕ keV ซึ่งเป็นค่าพลังงานตามที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) 
แนะน�า โดยแบ่งเครื่องก�าเนิดรังสี ออกเป็น ๓ ประเภท ตามลักษณะความเป็นอันตรายและ
ก�าหนดค่าธรรมเนียม ได้แก่

ประเภทที่ ๑ มอีนัตรำยสงู เช่น เครือ่งเร่งอนภุาค ค่าธรรมเนยีมเครือ่งละ ๒,๐๐๐ บาท*/๕ ปี 

ประเภทที่ ๒ มีอันตรำย เช่น เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปที่ใช้ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม 
     ค่าธรรมเนียมเครื่องละ ๑,๐๐๐ บาท*/๕ ปี 

ประเภทที่ ๓ มีอันตรำยน้อย ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์ที่อยู่ในสภาพปกปิด เช่น 
     เครื่องเอกซเรย์ที่ใช้ในการตรวจสัมภาระ คิดอัตราค่าธรรมเนียมเครื่องละ
     ๕๐๐ บาท*/๕ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ)

*ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้จะน�าเข้ากรมบัญชีกลาง เป็นรายได้ของแผ่นดิน
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มำตรฐำนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีของต่ำงประเทศ

องค์กรระดบันานาชาติและระดบัประเทศทีร่บัผดิชอบมาตรฐานการป้องกนัอนัตรายจาก
รังสี เช่น International Commission on Radiological Protection (ICRP) หรือ National 
Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) หรือ Environmental 
Protection Agency (EPA) ของสหรัฐอเมริกาล้วนมีมาตรฐานที่ตั้งอยู่บนหลักการเดียวกันคือ

การได้รับรังสีมีโอกาสเกิดอันตรายได้ทั้งนั้น จึงไม่ควรได้รับรังสี หาก
ไม่มีประโยชน์ที่สมเหตุสมผลเกิดขึ้น (หากไม่ใช่ผู้รับบริการ ก็ไม่ควรได้
รับรังสีที่เกิดจากกิจกรรมวินิจฉัยหรือรักษาของผู้อื่น)

หากจ�าเป็นต้องได้รบัรงัส ีควรให้อยูใ่นระดบัทีน้่อยทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถ
กระท�าได้ โดยค�านึงถึงเทคโนโลยีท่ีใช้ ความคุ้มค่าระหว่างระดับรังสี
ที่ได้รับและประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น และอื่นๆ (As low as reasonably 
achievable - ALARA)

ปริมาณรังสีที่ได้รับสะสมของแต่ละบุคคลต้องไม่เกินระดับที่ก�าหนด 
(ตามกฎหมาย)

๒

๓

๑
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การควบคุมเครื่องก�ำเนิดรังสใีนต่างประเทศ

ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศสิงคโปร์ประเทศไทย

ประเทศมำเลเซีย

กฎหมำย Nuclear Energy for Peace Act ๒๐๑๖
หน่วยงำนก�ำกบัดูแล  Office of Atoms for Peace 
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
กำรขออนุญำตใช้เครื่องก�ำเนิดรังสี
เครื่องก�าเนิดรังสีต้องมีการประกันคุณภาพการใช้งาน
เจ้าของสถานประกอบการ ยื่นขอรับใบอนุญาต 
ครอบครองหรือใช้ ผู ้รับอนุญาตต้องจัดให้มี RSO  
ที่ได้รับอนุญาต แพทย์หรือทันตแพทย์เป็น RSO  
โดยวิชาชีพ และมีเครื่องวัดรังสีประจ�าบุคคลส�าหรับ 
ผู ้ใช้งาน เครื่องก�าเนิดรังสีอุปกรณ์ต่างๆ ต้องระบ ุ
ในค�าขอรับใบอนุญาตพร้อมทั้งประวัติการฝึกอบรม
บทลงโทษ
การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือจ�าคุกไม่เกิน ๒ ปี 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

กฎหมำย Atomic Energy Licensing Act ๑๙๘๔/๒๐๐๖
หน่วยงำนก�ำกับดูแล  Atomic Energy Licensing 
Board (AELB ) / Ministry of Health
กำรขออนุญำตใช้เครื่องก�ำเนิดรังสี
เครื่องก�าเนิดรังสีต้องมีการประกันคุณภาพการใช้งาน
เจ้าของสถานประกอบการ ต้องยื่นขอรับใบอนุญาต
ครอบครอง class C ต้องระบุผู้ดูแลการใช้งานซึ่งต้อง
เป็นทันตแพทย์และข้ึนทะเบียน Annual Practising  
Certificate (APC) และมีเครื่องวัดรังสีประจ�าบุคคล
ส�าหรับผู้ใช้งาน เครื่องก�าเนิดรังสีอุปกรณ์ต่างๆ แพทย์
หรอืทนัตแพทย์ หรอืเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการฝึกอบรมโดย
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก�ากับดูแล
บทลงโทษ
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ริงกิตมาเลเซีย (๘๐๐,๐๐๐ 
บาท) หรือจ�าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

กฎหมำย Australian Radiation Protection and 
Nuclear Safety Act ๑๙๙๘/๒๐๑๖
หน่วยงำนก�ำกบัดแูล Australian Radiation Protection 
and Nuclear Safety Agency (ARPANSA)
กำรขออนุญำตใช้เครื่องก�ำเนิดรังสี
เครื่องก�าเนิดรังสีต้องมีการประกันคุณภาพการใช้งาน
เจ้าของสถานประกอบการ ขอรับใบอนุญาตหรือ
ขึ้นทะเบียน (แล้วแต่รัฐและประเภทเครื่อง) ผู ้รับ 
ใบอนุญาตต้องแต่งตั้ง RSO ที่มีคุณสมบัติเพียงพอ 
และได้รับการรับรองจากหน่วยงานก�ากับดูแลและ
มีเครื่องวัดรังสีประจ�าบุคคลหรือใช้แผ่นฟิล์มอ้างอิง 
เคร่ืองก�าเนดิรงัส/ีอปุกรณ์ต่างๆ แพทย์หรอืทนัตแพทย์ 
หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีได้รับ 
การรับรอง
บทลงโทษ
การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วแต่รฐั สูงสดุประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลยี 
(๙ ล้านบาท)

กฎหมำย Radiation Protection Act ๒๐๐๗/๒๐๑๖
หน่วยงำนก�ำกับดูแล  The Radiation Protection 
& Nuclear Science Department (RPNSD - NEA)
กำรขออนุญำตใช้เครื่องก�ำเนิดรังสี
เครื่องก�าเนิดรังสีต้องมีการประกันคุณภาพการใช้งาน
เจ้าของสถานประกอบการ ต้องยื่นขอรับใบอนุญาต
ครอบครอง L๓ ต้องมีผู ้รับผิดชอบความปลอดภัย 
ในการใช้งานที่ได้รับอนุญาต L๕ และมีเคร่ืองวัดรังสี
ประจ�าบคุคลส�าหรับผูใ้ช้งาน เคร่ืองก�าเนดิรังสอีปุกรณ์
ต่างๆ ต้องขึ้นทะเบียน R๑ เพื่อปฏิบัติงาน
บทลงโทษ
การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์  
(๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท) หรือจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี  
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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สงสัยไหม....? ท�ำไมเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม 
ต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ท�ำไมต้องใช้กฎหมำยในกำรควบคุม

เคร่ืองเอกซเรย์ฟันเป็นการใช้รังสีพลังงานสูงกับประชาชน  
จึงต้องควบคุมให้มีการใช้งานอย่างมีมาตรฐานเท่านั้น และเพื่อให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเครื่องเอกซเรย ์ทันตกรรมอยู ่ภายใต ้ 
พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติมากว่า ๕๐ ปีแล้ว โดยเป็น พ.ร.บ. เดียว
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้รังสี ซ่ึงเม่ือปรับปรุงและเปล่ียนช่ือเป็น  
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
ก็ยังคงเจตนารมณ์เดิม

กฎหมายควบคุมเคร่ืองเอกซเรย์ฟันเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
กฎหมายก�ากบัดแูลอืน่ๆ เช่น พ.ร.บ. ขนส่งทางบก / พ.ร.บ. อาหารและยา /  
พ.ร.บ. วัตถุอันตราย เป็นต้น
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กำรออกใบอนุญำตเกี่ยวกับเครื่องก�ำเนิดรังสี

เดิมพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
พ.ศ. ๒๕๐๘ มีการก�ากับดูแลพลังงานปรมาณู ซึ่งหมายรวมถึงเครื่องก�าเนิดรังสีอยู ่แล้ว  
แต่มิได้ควบคุมตั้งแต่การน�าเข้า จึงไม่สามารถทราบได้ว่ามีการใช้งานเครื่องในแห่งใดบ้าง  
ต่อมาในช่วงก่อน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ปส. จึงมี 
กฎกระทรวงก�าหนดเงือ่นไขและวิธกีารขอรบัใบอนญุาต และออกใบอนญุาตตามพระราชบัญญตัิ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก�าหนดให้ยื่นเอกสารค�าขอรับใบอนุญาต
เคร่ืองก�าเนดิรงัสทีางการแพทย์ เครือ่งเอกซเรย์ท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) โดยอ�ำนำจ 
กำรออกใบอนุญำตเป็นของคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ชื่อเดิม) ซึ่งมี 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นฝ่ายเลขานุการ  
จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ออกกฎกระทรวงก�าหนดเง่ือนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต  
และการด�าเนนิการเกีย่วกบัวสัดนุวิเคลยีร์พเิศษ วสัดตุ้นก�าลงั วสัดพุลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู  
พ.ศ. ๒๕๕๐ พร้อมยกเลกิกฎกระทรวงเดมิ โดยได้ก�ำหนดให้มกีำรยืน่ค�ำขออนญุำตต่อพนกังำน
เจ้ำหน้ำที่ ณ ปส.

ขั้นตอนขออนุญาตน�าเข้าเครื่องก�ำเนิดรังสี

ยื่นเอกสำร

เข้ำสู่กำรพิจำรณำ

หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล 
(กรณีนิติบุคคล)
เอกสารแสดงศักยภาพทางเทคนิค
ที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น
- สถานทีเ่กบ็ชัว่คราวมีความเหมาะสม
- บคุลากร (สอดคล้องกรณขีอครอบครอง)
เอกสารแสดงการจ�าหน่าย 
(กรณีจ�าหน่ายให้ผู้อื่น)
เอกสารใบรับรองความปลอดภัย
ของเครื่องจากต่างประเทศ
ส�าเนาใบอนุญาตครอบครองหรือใช้

น�ำเข้ำประชุมคณะท�ำงำนกลั่นกรองฯ

เสนอ

เลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
***คณะท�างาน ฯ ประชมุทกุสปัดาห์***

เลขำธิกำร
ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
ลงนำมออกใบอนุญำต

๑

๒

๓

๔

๕

ลงนำม-รับใบอนุญำต

โดยไม่ต้องตรวจเครื่อง



กำรน�ำเข้ำตำมพระรำชบัญญัติฯ เป็นหน้ำที่ของใคร 

กำรยกเว้นวัสดุกัมมันตรังสี หรือเครื่องก�ำเนิดรังสี ที่ไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมตำม
พระรำชบัญญัตินี้ (มำตรำ ๑๘ และ มำตรำ ๒๕)

ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ แยกได้เป็น ๒ กรณี คือ

ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง ทัง้นี ้ให้ค�านงึถงึระดับกัมมันตภำพ หรือลกัษณะ
การครอบครอง หรือใช้ อาทิ หากเห็นว่าเครื่องก�าเนิดรังสีนั้นมีความปลอดภัยและไม่สามารถ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ผู้ใช้ สิ่งแวดล้อมได้อย่ำงแน่นอน ก็สามารถด�าเนินการได้ 
แต่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติค�านึงถึงความปลอดภัยต่อประชาชน และผู้ใช้เครื่องก�าเนิดรังส ี
เป็นหลกั รวมท้ังอ้างองิตามมาตรฐาน IAEA : GSR Part ๓ หน้า ๑๐๕ – ๑๐๖ จงึก�าหนดให้ยกเว้น 
เครื่องก�าเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดไม่เกิน ๕ keV เท่านั้น
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กรณีที่น�ำเข้ำด้วยตนเอง  
ไม่ผ่านบริษัทตวัแทนจ�าหน่าย 
ให้ผูใ้ช้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต 
น�าเข้าครอบครองหรือใช้
ด้วยตนเอง

กรณทีีซ่ือ้ผ่ำนตวัแทนจ�ำหน่ำย 
ให้บริษัทตัวแทนจ�าหน่ายยื่น
ค�าขอรับใบอนุญาตน�าเข้าครอบ
ครองฯ เมื่อน�าเข้ามาแล้วจึง
ส่งต่อให้กับผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ต้องยื่น
ค�าขอรับใบอนุญาตครอบครอง
หรือใช้ด้วย

ไม่เกิน ๕ keV 



กรณียกเลิกใช้เครื่องก�ำเนิดรังสี

ท�าให้เคร่ืองก�าเนิดรังสีหรือเคร่ืองเอกซเรย์
ใช้งานไม่ได้ เช่น แยกชิ้นส่วน แล้วจัดการเป็น 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นกลับมาแจ้งยกเลิก
ใบอนุญาตกับ ปส.

กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้จะน�าเข้ากรมบัญชีกลาง เป็นรายได้ของแผ่นดิน
การเก็บค่าธรรมเนียม มาจากต้นทุนการบริการสาธารณะ ซ่ึงภาครัฐก็มีค่าใช้จ่าย  
โดย ปส. มีการออกตรวจสถานประกอบการรังสีทั่วประเทศ เพื่อน�าไปประกอบ 
การพจิารณาออกใบอนญุาตให้แก่สถานประกอบการทางรงัสี ในแต่ละครัง้จะมต้ีนทนุ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกตรวจ
รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียม จะปรากฏอยู่ในร่างกฎกระทรวงก�าหนดอัตรา 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... ซึ่งสามารถแสดง
ข้อคิดเห็นได้ผ่านเว็บไซต์ www.oap.go.th
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กำรวำงหลักประกัน ...ช�ำระได้ทำงใดบ้ำง 

สถำนประกอบกำรเปิดท�ำกำรตลอด ๒๔ ชม. แต่มีเจำ้หน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี 
(RSO) ๑ ท่ำน 

เงินสด, พันธบัตรของรัฐบาลไทย, Bank Guarantee, Stand By Letter of Credit, 
สัญญาค�้าประกันของธนาคาร หรือหลักประกันอื่นใดตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

ระหว่างการปฏิบัติงานหากตรวจไม่พบ RSO ประจ�าอยู่ ถือว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้รับใบอนุญำต
จะมคีวามผดิตามมาตรา ๑๒๓ ซึง่อาจถูกพกัใช้หรอืเพกิถอนใบอนญุาตได้ดงันัน้ผูร้บัใบอนุญำต
ควรจัดให้มี RSO ตามกฎหมาย

 อย่างไรก็ตามจะเลือกใช้มำตรกำรทำงปกครองก่อนที่จะบังคับใช้บทลงโทษ  
โดยหากจะมีการเข้าตรวจจะแจ้งล่วงหน้าทกุครัง้ และหากพบว่ามกีารกระท�าผดิกจ็ะตกัเตือนก่อน  
หากครบ ๓ ครัง้จึงเข้าสูก่ารด�าเนนิคดอีาญาโดยการแจ้งความร้องทกุข์ต่อพนกังานต�ารวจต่อไป
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กำรได้รับรังสีน้อยปลอดภัยจริงหรือ ? 

กรณีต้องกำรโอนหรือควบรวมกิจกำร มีแนวทำงโอนใบอนุญำต อย่ำงไร

เป็นที่รู ้กันดีว่ามีหลายปัจจัยส่งผลให้เป็นโรคมะเร็ง๑ แต่เม่ือมีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
ขึ้นมาแล้ว จะไม่มีใครสามารถยืนยันถึงสาเหตุการป่วยเป็นโรคมะเร็งในแต่ละกรณีได้อย่าง
แน่ชัด จึงไม่น่าแปลกใจว่าจะไม่เคยมีรายงานว่า มีการเป็นมะเร็งเน่ืองจากการได้รับรังสี 
จากการเอกซเรย์ นอกจากนี้ยังไม่มีรายงานอีกว่า ปริมาณรังสีจากการเอกซเรย์ตามปกติด้วย 
เครือ่งก�าเนดิรงัสทีีไ่ด้มาตรฐานแต่ละครัง้ทีป่ระมาณ ๐.๐๐๕ – ๐.๐๑๐ mSv ถอืว่าเป็นปรมิาณ
ที่น้อยมาก แต่ก่อให้เกิดผลต่อร่างกายทันทีที่เรียกว่า Deterministic Effect 

อย่างไรก็ตาม การได้รับรังสีในปริมาณน้อยแต่ละครั้งถือเป็นการรับรังสีแบบสะสม๒ 

ซึ่งจะมีผลต่อร่างกายท่ีเรียกว่า Stochastic Effect ซ่ึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดความ 
ผดิปกตทิางพนัธกุรรม หรอืโอกาสการเป็นโรคมะเรง็ หากพจิารณาเชิงสถติแิละปัจจยัเส่ียงอืน่ ๆ   
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันแล้วอาจมองได้ว่า เป็นการเพิ่มควำมเสี่ยงให้กับบุคคลนั้น ๆ ดังนั้น
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเน้นให้ก�ากับดูแลความปลอดภัย 
ในเร่ืองดงักล่าวให้กบัประชาชน โดยผูใ้ช้งานต้องตระหนกัในความปลอดภัยทางรงัสี “ประชำชน
ต้องไม่อยู่บนควำมเสี่ยงที่จะได้รับรังสีนอกเหนือจำกที่ได้รับตำมธรรมชำติ” ประชาชนควร
ได้รับรังสีเท่าที่จ�าเป็น เพื่อให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และได้รับการคุ้มครองตาม
มาตรฐานสากล 

โอนโดยปกติ ผู้รับโอนต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือ
มากกว่าผู้โอน
โอนโดยผลของกฎหมำย เช่น บริษัทปิดกิจการต้องม ี
ผู ้ช�าระบัญชีเข้ามาเก่ียวข้อง ถ้าล้มละลายต้องมี 
เจ้าพนักงานผู้พิทักษ์ทรัพย์ เข้ามาสวมสิทธิ์แทน 
ผู้รับใบอนุญาตเดิมเสมือนเป็นผู้รับใบอนุญาต

๑ Global Cancer Statistics, CA: A Cancer Journal for Clinicians Volume ๖๑ Issue ๒, ๔ Feb ๒๐๑๑
๒ INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, ๒๐๐๗ Recommendations of 
the ICRP, Publication ๑๐๓, Pergamon Press, Oxford ๒๐๐๗
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จุดยื่นค�ำขอรับใบอนุญำต 

ยื่นด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) อาคาร ๑ ช้ัน ๑ 
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ราชการก�าหนด) 
ตัง้แต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ (มพีกัเทีย่ง) โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๑ 
และศูนย์ปรมาณูภูมิภาค ทั้ง ๔ ภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ระยอง ชลบุรี 
และสงขลา (ศูนย์ปรมาณูภูมิภาค โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๕๙๖๙)

ยื่นทำงไปรษณีย์ ระบุหน้าซอง เรียน เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขที่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ วงเล็บมุมซอง (ขอรับใบอนุญาต)

๒

๑
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ประชำชนได้อะไรจำกกฎหมำยฉบับนี้ 

58

ประชาชนได้ประโยชน์อะไร
จำกกำรบังคับใช้ พ.ร.บ.พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประชำชนปลอดภัยมำกขึ้น.....?

มีการก�ากับดูแลความปลอดภัยตามมาตรฐาน IAEA

ใช้หลัก ALARA (As Low As Reasonably Achievable) 
(การได้รับรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้)

มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ดูแลด้านความปลอดภัยประจ�า
ขณะใช้งานรังสี

มีข้อมูลการครอบครอง ใช้ น�าเข้า ส่งออก และผู้รับผิดชอบทั่วประเทศ

มีข้อมูลประวัติการได้รับปริมาณรังสีจากภายนอกร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน 
ทางรังสีแบบสะสมตลอดไป

มกีารวดัปรมิาณรงัสีที่ได้มาตรฐานอา้งองิระดบัชาติ เพิม่ความเชือ่มั่นให้ผูป่้วย 
ที่ใช้บริการตรวจรักษาตามสถานพยาบาลที่มีบริการฉายเอกซเรย์ทุกแห่ง 
เพราะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

IAEA : ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
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สรุป

หำกไม่มีกฎหมำย...ส่งผลกระทบต่อประชำชน...?

มุ่งมั่นพัฒนากฎหมายด้านนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ปลอดภัย และได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากล

พระราชบญัญติัฯ ยดึตามมาตรฐาน IAEA และปรบัให้เข้ากบัวถิทีางวฒันธรรมไทย

เรามองถึงภาพรวมของประเทศ มิใช่เพียงแต่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นส�าคัญ

ไม่มีกฎหมายใดก�ากับดูแลความปลอดภัย

อันตราย...! อาจมีการใช้งานเครื่องก�าเนิดรังสีที่ไม่มีคุณภาพใช้งานไม่ถูกต้อง

อาจมีการน�าเข้าเครือ่งมอื หรอืเครือ่งมอืสองจากต่างประเทศทีไ่ม่ได้มาตรฐาน 
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

เครื่องเอกซเรย์บางชนิดใช้กับร่างกายมนุษย์โดยตรง ต้องดูแล ทั้งผู้ปฏิบัติงาน
และผู้รับการรักษา ให้มีความปลอดภัย

ประชาชนจะเสี่ยงต่อการได้รับรังสี และอาจท�าให้ได้รับผลข้างเคียง หรือเป็น
โรงมะเร็งที่พิสูจน์หาสาเหตุได้ยาก
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มาตรา ๑๐๐ ในกรณทีีเ่กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการประกอบ
กิจการตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าท่ีระงับเหตุในเบื้องต้นตามแผนป้องกัน
อันตรายจากรังสี และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที รวมทั้ง
ต้องให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ไข บรรเทา หรือระงับ
ซึ่งอันตรายหรือความเสียหายนั้น

มาตรา ๑๐๑ ในกรณทีีอ่นัตรายหรอืความเสยีหายตามมาตรา ๑๐๐ มลีกัษณะ
หรือขยายขอบเขตเป็นความเสียหายสาธารณะ หรือในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบ
ว่าการประกอบกิจการตามใบอนุญาต อาจก่อให้เกิดความเสียหายสาธารณะ ให้เจ้า
หน้าทีท่ีม่อี�านาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย มีอ�านาจเข้า
ระงับเหตุแห่งความเสียหายสาธารณะนั้นได้ทันที รวมทั้งมีอ�านาจประกาศมาตรการ 
เพื่อประโยชน์ในการระงับเหตุนั้น

เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี 
ภำยใต ้พ.ร.บ.พลงังำนนวิเคลยีรเ์พื่อสนัต ิพ.ศ.๒๕๕๙
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พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคล�ยร�เพ�อ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
เน�นกำกับดูแลความปลอดภัยด�านพลังงานนิวเคล�ยร�และรังส�ให�กับประชาชน

โดยผู�ใช�งานต�องตระหนักในความปลอดภัยทางรังส�

ประชาชนควรได�รับรังส�เท�าท่ีจำเป�นเพ�อ่ให�มีคุณภาพชีว�ตท่ีดี
มีความปลอดภัย และได�รับการคุ�มครองตามมาตรฐานสากล
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