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การดาเนินงานตามข้อคัดค้าน
และขอยกเว้นการควบคุมเครื่องกาเนิดรังสี
รวมทั้งประเด็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
การเรียกร้องให้เครื่องกาเนิดรังสีทางทันตกรรมไม่ อยู่ภายใต้การควบคุม จากพระราชบั ญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
กลุ่มทั นตแพทย์แสดงความไม่เห็น ด้วย และเรีย กร้องให้มีการออกกฎกระทรวงให้ มีการยกเว้นเครื่อ ง
กาเนิดรังสีทางทันตกรรมไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ โดยมีเหตุผลหลักคือ
๑. เครื่ องกาเนิดรัง สีทางทั นตกรรมมีค วามปลอดภั ยอยู่แ ล้ว และไม่จาเป็นต้ องขออนุญาตครอบครอง
หรือใช้ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ
๒. บทกาหนดโทษในพระราชบัญญัติฯ รุนแรงเกินไป
กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีได้ พิจ ารณาข้ อเรีย กร้ องเหล่า นี้ และได้มีก ารประชุมเพื่อชี้ แจง
หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติฯ กับทุกฝ่ายเรื่อยมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วิเคราะห์และชี้แจงเกี่ยวกับประเด็ นข้อเรี ยกร้องของทันตแพทยสภาและกลุ่มทัน ตแพทย์
ประเด็ น ที่ ๑ เครื่อ งก าเนิ ด รั งสี ดั ง กล่า วมี ป ริ มาณรั ง สี ในระดั บ ต่าใช้ โดยทั น ตแพทย์ ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
อันตรายต่อประชาชน
ข้อชี้แจง แม้ปริมาณของรังสีที่ ได้รับจากการเอกซเรย์ ฟันจะมีปริมาณน้อย แต่เป็นการใช้ รังสีกับมนุษย์ซึ่งมี
ความเสี่ ยงที่ ไม่อาจหลีกเลี่ ยงได้ (no risk free) และมี ความจาเป็นต้องมีการกากั บดู แลการใช้งานให้เกิ ดความปลอดภั ยแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้มากที่ สุด ทั้งนี้ เครื่องกาเนิดรังสีทุกประเภทไม่ ว่าจะเป็นเพื่อทางการแพทย์ ทางอุตสาหกรรม หรื อ
ทางการศึกษาวิ จัย จะต้องมีกฎหมายในการกากับดูแล เว้นแต่ เครื่องกาเนิดรังสีที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งให้รังสีซึ่งมีพลังงานสูงสุ ด
ไม่เกิน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ตามมาตรฐานการยกเว้นของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)
เครื่องกาเนิ ดรังสี ทางทันตกรรมจาเป็ นต้องมีการกากั บดูแลตามกฎหมาย เนื่องจากปริมาณรังสี ที่
ปลดปล่อยออกมาจากเครื่องก าเนิดรังสีไ ปยังบุคคลจะได้รับเกิ นกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่จะยกเว้นการก ากับ ดูแลได้
นอกจากนี้ โดยปกติแล้วนั้นย่อมมีโอกาสที่จะมีการถ่ายเอกซเรย์ซ้ามากกว่า ๑ ครั้ง อันอาจมีสาเหตุจาก
๑. เครื่องเอกซเรย์ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้พลังงานรังสีที่ออกมาเกินหรือต่ากว่าค่าที่ตั้ งไว้
๒. เครื่ อ งเอกซเรย์ ได้ มาตรฐานแต่บ างคลิ นิ กไม่ มีอุ ป กรณ์ ส ารองไฟ (uninterruptible power
supply : UPS) และอุป กรณ์ ป้อ งกัน ไฟกระชาก (surge protection) อาจส่ งผลต่อ เครื่องเอกซเรย์ หากเกิ ดไฟ
ตกหรือไฟกระชาก
๓. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความชานาญในการถ่ายภาพเอกซเรย์
๔. น้ายาล้างฟิล์มเอกซเรย์ไม่มีการทดสอบคุณภาพ (QC) ส่งผลให้ภาพที่ถ่ายไม่ชัดเจน
๕. การถ่ายภาพเอกซเรย์ผิดพลาด เช่น การถ่ายฟันผิดซี่หรือการถ่ายผิดคน
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๖. ปั จจั ยจากผู้ ป่วยเอง เช่ น ลั กษณะปากและฟัน ของแต่ ละคนไม่ เหมือนกัน ทาให้ต้ องถ่ายภาพ
เอกซเรย์ซ้า หรือผู้ป่วยขยับทาให้ตาแหน่งการถ่ายภาพคลาดเคลื่อน เป็นต้น
สาเหตุ ข้า งต้น อาจท าให้ ต้อ งมี การฉายเอกซเรย์ซ้ า ซึ่ งท าให้ ผลรวมของปริมาณรัง สีเกิ นกว่า ๑๐
ไมโครซีเวิร์ต ที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศกาหนดไว้สาหรับการยกเว้นไม่กากับดูแลการใช้รังสี
ประเด็ นที่ ๒ มี กฎหมายควบคุ มก ากับเครื่องกาเนิ ดรั งสี ทางทันตกรรมหลายฉบั บซึ่งเป็นการซ้ าซ้ อนกัน คื อ
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้น
ข้อชี้แจง การกากับ ดูแลเครื่อ งกาเนิดรั งสีทางทัน ตกรรมตามกฎหมายฉบับนี้ไ ม่เป็นการซ้าซ้อนกั บ
กฎหมายอื่ น เช่น พระราชบั ญ ญั ติส ถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ค วบคุ มการจั ด ตั้ง สถานพยาบาลและการ
ประกอบกิ จการเกี่ ยวกั บสถานพยาบาล หรื อ พระราชบั ญญั ติ เครื่อ งมื อ แพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ค วบคุ มเฉพาะ
ผู้ผลิตและผู้น าเข้า เครื่องมือแพทย์เท่ านั้น โดยมิไ ด้มีการควบคุ มผู้มีไ ว้ในครอบครองหรื อใช้เครื่องก าเนิดรั งสีเป็ น
การเฉพาะแต่อย่า งใด และการกากั บดูแลการใช้ประโยชน์เครื่องกาเนิดรังสีข องประเทศไทยเป็ นไปตามหลักการ
เดีย วกัน กับ นานาประเทศ เช่น ประเทศเนเธอร์ แลนด์ โดย Authority for Nuclear Safety and Radiation
Protection (ANVS)หรื อ ประเทศมาเลเซี ย โดย Atomic Energy Licensing Board (AELB)ซึ่ ง มีลั ก ษณะการ
กากับ ดูแลคล้ายคลึงกั บสานั กงานปรมาณูเพื่ อสันติ คือ เป็นองค์กรเดียวที่กากั บดูแ ลการมีไว้ใ นครอบครองหรื อ
ใช้เครื่องกาเนิดรังสีทางการแพทย์ ทางอุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย เป็นต้น
ประเด็ นที่ ๓ การก ากับดู แลโดยการขอรับใบอนุญาตไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศที่กาหนดให้ขึ้นทะเบียน (registration)
ข้ อชี้ แจง ทบวงการพลั ง งาน ปรมาณู ร ะหว่ า งประเทศ (IAEA)ได้ ก าหนดให้ ก ารขึ้ น ทะเบี ย น
(registration)คื อ การอนุ ญ าต(authorization)อย่ างหนึ่ง และการอนุ ญ าตตามกฎหมายไทยจะอยู่ ในรูป ของ
ใบอนุญาต (licensing) ซึ่งเป็นการอนุญาต (authorization)เช่นกัน
ประเด็นที่ ๔ การตรวจสอบเครื่องกาเนิดรังสีทางทันตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ข้อ ชี้แ จง กรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ไม่มีอานาจตามกฎหมายในการ
กากับ ดูแลและออกใบอนุญ าตให้แก่ผู้ ใช้ป ระโยชน์เครื่องก าเนิด รังสีท างการแพทย์ กรมวิท ยาศาสตร์ การแพทย์
ทางานในลักษณะที่ เป็นหน่วยงานสนับสนุน (Technical Support Organization : TSO) โดยเป็นผู้ ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องก าเนิ ด รัง สี ทางทั น ตกรรมให้ไ ด้มาตรฐาน ซึ่ งการขอตรวจสอบคุ ณภาพเครื่อ งก าเนิ ดรั ง สีท าง
ทันตกรรมดังกล่าวจะขึ้นอยู่ กับความสมัค รใจของผู้มีไว้ใ นครอบครองหรือใช้ เครื่องก าเนิดรั งสีทางทันตกรรม อี ก
ทั้ง ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อ ง ข้ อปฏิ บัติ การควบคุมคุณภาพเอกซเรย์วินิ จฉัย ไม่มีสภาพบั งคั บ
กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว
ประเด็นที่ ๕ การก ากับดูแลเครื่องกาเนิ ดรังสีทางทั นตกรรมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิว เคลียร์เพื่ อ
สันติ พ.ศ. 2559
ข้อชี้แจง
(๑) พระร าชบั ญ ญั ติ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ เพื่ อ สั น ติ พ.ศ. 2559 เป็ น กฎหมายปรั บ ปรุ ง
พระราชบั ญ ญั ติ พลั งงานปรมาณู เพื่ อ สัน ติ พ.ศ. 2504 มี เจตนารมณ์ ต ามมาตรา 6 ใน การใช้ บั ง คับ แก่
การดาเนินการเกี่ ยวกับ พลังงานนิว เคลีย ร์และรังสีในทางสั นติ เพื่อควบคุมและก ากับดู แลการใช้ป ระโยชน์จาก
พลัง งานนิว เคลี ยร์ และรังสี ให้ เกิด ความปลอดภัย (safety)และความมั่น คงปลอดภั ย (security)ต่อ ผู้ปฏิ บัติ งาน
ประชาชน และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งนี้ เครื่องก าเนิดรังสีทุก ประเภทต้องมี กฎหมายกากั บ
ดูแล เว้น แต่เครื่องกาเนิ ดรัง สีที่ไ ม่เป็น อัน ตรายซึ่งให้รัง สีซึ่งมี พลัง งานสูงสุ ดไม่เ กิน 5 กิโ ลอิเล็ กตรอนโ วลต์ ตาม
มาตรฐานการยกเว้นของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)
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(๒) การก ากั บ ดูแ ลเครื่อ งก าเนิด รัง สี ทางทั น ตกรรมตามกฎหมายฉบับ นี้ ไม่ใ ช่เ รื่อ งใหม่ แ ต่
อย่า งใด เนื่อ งจากเครื่ องกาเนิด รัง สีท างทัน ตกรรมตกอยู่ ภ ายใต้ก ารกากับ ดูแ ลตั้ งแต่พระราชบัญ ญั ติพลัง งาน
ปรมาณู เพื่ อ สัน ติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไ ขเพิ่มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติพลั งงานปรมาณู เพื่ อสั น ติ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.
2508 ซึ่ ง ต่ อ มาพระรา ชบั ญ ญั ติ พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ เ พื่ อ สั น ติ พ.ศ. 2559 เป็ น กฎหมา ยที่ ป รั บ ปรุ ง
พระราชบั ญ ญั ติ พลัง งานปรมาณู เ พื่อ สั น ติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่ ใ ช้ บัง คั บ อยู่เ ดิมให้ ทัน สมั ย และรองรั บ พัน ธกรณี
ระหว่างประเทศ อี กทั้ง ยัง คงหลัก การเดิมที่เ ป็นกฎหมายเพี ยงฉบับ เดีย วในประเทศไทยในการกากับ ดูแลการ
ครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี และเป็นไปตามหลักการเดียวกันกับนานาประเทศ
ประเด็นที่ ๖ การออกกฎกระทรวงบังคับให้ทันตแพทย์เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภั ยทางรังสี
ข้อชี้แ จง พระราชบัญญั ติพลัง งานนิ วเคลีย ร์เพื่อสั นติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบร่างกฎกระทรวง
เกี่ยวกับเจ้ าหน้าที่ความปลอดภั ยทางรังสี ไม่ได้บังคั บให้ทันตแพทย์เป็นเจ้าหน้าที่ค วามปลอดภัยทางรั งสีแต่อย่า ง
ใด ทัน ตแพทย์ที่ ครอบครองหรื อใช้เครื่อ งเอกซเรย์ สามารถหาบุค คลใดก็ได้ ที่ไ ด้รั บใบอนุญ าตเจ้ าหน้า ที่ค วาม
ปลอดภั ยทางรังสี มาประจ าที่ คลินิ กตนได้ ทั้ง นี้ เพื่อ ให้ การปฏิ บัติ ตามพระราชบัญ ญั ติพลังงานนิว เคลี ยร์ เพื่ อ
สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้ อยและอ านวยความสะดวกแก่ ผู้ข อรับใบอนุญาต สานักงานปรมาณู
เพื่อสัน ติซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่บัง คับใช้พระราชบัญญั ติพลั งงานนิ วเคลี ยร์เพื่อ สันติ พ.ศ. 2559 จึงได้ หารือ ร่วมกั บ
กระทรวงสาธารณสุ ข และจั ด ตั้ง คณะท างานบู รณาการการท างานระหว่า งหน่ว ยงานของรั ฐ โดยก าหนดให้
ผู้ข อรั บ ใบอนุ ญ าตเกี่ ย วกั บเครื่ อ งก าเนิ ด รัง สีท างการแพทย์ทั้ ง หมด รวมถึ งเครื่ องกาเนิ ดรั งสี ท างทัน ตกรรม
สามารถยื่ นเอกสารหลั กฐานในการขอรับ ใบอนุญ าต ณ จุ ดเดี ยว (one stop service) ได้ ที่ก รมวิท ยาศาสตร์
การแพทย์ และเห็ น ชอบในการก าหนดให้ บุ ค ลากรใน ๕ สาขาวิช าชี พ สามารถยื่ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น
เจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยทางรังสีได้ โดยไม่ ต้องผ่า นการทดสอบ ซึ่งได้ แก่ แพทย์ ทัน ตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิ ค
การแพทย์ (เทคนิครั งสี) และฟิสิกส์ การแพทย์ เนื่องจากได้มีก ารเรีย นรู้เรื่อ งความปลอดภั ยทางรังสีมาเพียงพอ
กับการใช้เครื่องกาเนิดรังสีแต่ละประเภทแล้ว

การรับฟังความคิดเห็นต่ อร่างพระราชบั ญญั ติพลังงานนิวเคลียร์เ พื่อสันติ พ.ศ. ...
กฎหมายฉบับ นี้ไ ด้มีการเสนอแก้ ไขเพิ่มเติมช่ว งปี พ.ศ. 2549 โดยผ่ านการรับ ฟัง ความคิ ดเห็น จากผู้ มี
ส่วนได้เสี ย ตามที่ กาหนดไว้ในแบบความจ าเป็นในการตรากฎหมายที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ากาหนด
ไว้ ช่ วงนั้ นกาหนดหลัก เกณฑ์ไ ว้ว่า ต้องผ่านการรับฟั งความคิ ดเห็ น จากผู้มี ส่วนได้เสียเท่ านั้ น ก็ถื อว่า ครบถ้ว น
ตามกระบวนการที่ กาหนดไว้ในช่วงนั้ นแล้ ว ปส. ได้ดาเนินการรับฟั งความคิดเห็ นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ ยวกั บ
เครื่องกาเนิ ดรังสี เช่น กรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่ อ
สันติ (ในขณะนั้นมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์) กรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ วิปประสานงานรัฐบาลกับ สนช.
ประธานกรรมาธิการพลังงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ ในสมั ยรัฐ บาลท่ านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จัน โอชา ในชั้ นคณะรัฐ มนตรี ได้ มีการ
เวียนร่ างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อ รับฟัง ความคิ ดเห็น จากทุ กกระทรวงก่ อนที่ จะเสนอ สนช. ด้ว ยเมื่อย้ อนไปช่วงยก
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธี การ เงื่ อนไขในการขอรับใบอนุ ญาตฯ เกี่ย วกั บการใช้ พลั งงานปรมาณู
จากเครื่อ งกาเนิด รังสี ปี พ.ศ. 2550 นั้น ปส. ได้เ ชิญผู้ แทนจากทัน ตแพทยสมาคมแห่ง ประเทศไทย (ในขณะ
นั้น) มาร่ วมเป็ นอนุกรรมการยกร่า งด้วย จากข้อ เท็จ จริง นี้ ถื อได้ว่ าทัน ตแพทย์ ทราบเกี่ ยวกั บการกากับเครื่อ ง
กาเนิดรังสีทางทันตกรรมมาตั้งแต่ก่อนจะมีทันตแพทยสภาอี กด้วย
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การรับฟังความคิดเห็นต่ อร่างกฎหมายตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๗๗ รัฐพึ งจั ดให้ มีก ฎหมายเพีย งเท่ าที่ จาเป็น และยกเลิก หรื อปรับ ปรุ งกฎหมาย ที่ หมดความ
จาเป็ นหรือ ไม่ส อดคล้อ งกับ สภาพการณ์ หรือ ที่เป็ นอุป สรรคต่ อการด ารงชีวิต หรื อการประกอบอาชี พ โดยไม่
ชักช้าเพื่ อไม่ให้ เป็นภาระแก่ ประชาชน และดาเนิ นการให้ป ระชาชนเข้าถึงตั วบทกฎหมายต่า ง ๆ ได้โดยสะดวก
และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่ อปฏิบัติต ามกฎหมายได้อย่า งถู กต้อง ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึ ง
จัดให้ มีก ารรับฟัง ความคิ ดเห็น ของผู้ เกี่ ยวข้อ ง วิ เคราะห์ ผลกระทบที่อ าจเกิ ดขึ้ นจากกฎหมายอย่ างรอบ
ด้า นและเป็ น ระบบ รวมทั้ ง เปิ ดเผยผลการรับฟั งความคิ ดเห็ น และการวิ เคราะห์นั้ น ต่ อประชาชน และ
นามาประกอบการพิจ ารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุก ขั้น ตอน เมื่ อกฎหมายมีผ ลใช้ บังคั บแล้ ว รั ฐพึ ง
จัดให้ มีการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ข องกฎหมายทุ กรอบระยะเวลาที่ กาหนด โดยรั บฟัง ความคิด เห็นของผู้ เกี่ย วข้อ ง
ประกอบด้วย เพื่อพั ฒนากฎหมายทุกฉบับให้ส อดคล้ องและเหมาะสม กั บบริบ ทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐพึ ง
ใช้ ระบบอนุ ญ าตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณี ที่ จ าเป็น พึ ง กาหนดหลั ก เกณฑ์ การใช้
ดุลพิ นิจ ของเจ้ าหน้า ที่ข องรัฐและระยะเวลาในการด าเนิ นการตามขั้น ตอนต่ าง ๆ ที่บั ญญั ติ ไว้ ในกฎหมายให้
ชัดเจน และพึงกาหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง …
ต่อมามีมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อ วันที่ 4 เมษายน 2560 เห็นชอบแนวทางการจั ดทาและการเสนอร่า ง
กฎหมายตามบทบั ญญั ติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย ที่ สานั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ร่ว มกั บส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าจั ดท าขึ้ น โดยก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางเกี่ ยวกั บ การ ร่ า ง
กฎหมาย การตรวจพิจารณาร่า งกฎหมาย และแนวทางการรับ ฟังความคิ ดเห็น ประกอบการจัด ทาร่างกฎหมาย
รวมทั้ งการวิเคราะห์ ผ ลกระทบที่ อาจเกิ ด ขึ้น จากกฎหมาย และให้ หน่ ว ยงานของรั ฐถื อปฏิบั ติ อย่ างเคร่งครั ด
ต่อไป
โดยมีส่ว นที่ 2 แนวทางการรับฟัง ความคิ ดเห็ นประกอบการจัดทาร่า งกฎหมาย และการวิ เคราะห์
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ดขึ้ น จากกฎหมาย ระบุ ว่ า ...ให้ หน่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ให้ มีก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ
ประกอบการจัด ทาร่างกฎหมายในระดั บพระราชบั ญญั ติ โดยในการรับฟั งความคิดเห็น อย่า งน้อ ยต้อ งรั บฟั ง
ผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของหน่ว ยงานของรั ฐนั้น หรื อผ่ านเว็ บไซต์ www.lawamendment.go.th
หรือจะใช้วิธีอื่นใดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ต้องไม่น้ อยกว่าสิ บห้าวั น

การรับฟังความคิดเห็นต่ อร่างกฎหมายลาดับรองที่ออกตามพระราชบั ญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกากั บดูแลความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบการคลินิ ก
ที่มีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องกาเนิดรังสี ทั่วทุกภูมิภาค จานวน ๙ ครั้ง
2. การประชุมเชิงปฏิ บัติการแนวทางการเตรี ยมความพร้อ มของสถานประกอบการก่อนการบั งคับใช้
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 จานวน 6 ครั้ง
3. การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์สานักงานปรมาณูเ พื่อสัน ติ www.oap.go.th
4. การรั บฟัง ความคิด เห็น ทางไปรษณีย์ ไปยัง หน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้ องกั บร่า งกฎกระทรวงต่างๆ จ านวน
รวม 35 หน่วยงาน
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5. จัด การสั มมนาโครงการวิจั ย การจั ด ท ารายละเอี ย ดทางเทคนิ ค เพื่ อ เป็ น แนวทางในการออก
กฎหมายล าดับ รองตามความในพระราชบั ญญัติ พลัง งานนิวเคลียร์ เพื่อสั นติ พ.ศ. 2559 เมื่ อวัน ที่
20 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ที เคพาเลช ห้องสุพรรณิการ์มีผู้เข้าร่วม จานวน 100 คน

การหารือร่วมกับส่วนต่าง ๆ
คณะกรรมการพลังงานนิ วเคลี ยร์ เพื่ อสั นติ พิจารณาและประชุมหารือในประเด็ นเกี่ ยวกั บการโต้ แย้ งคั ดค้ าน
เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกาเนิดรัง สีของทัน ตแพทยสภาและกลุ่มทัน ตแพทย์
๑) การประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
๒) การประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖๐
๓) การประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน 2560
๔) การประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
๕) การประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
๖) การประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม ๒๕60
๗) การประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
คณะกรรมการพลัง งานนิ วเคลีย ร์ เพื่ อ สัน ติ ได้ มีก ารประชุ มพิ จ ารณาประเด็ น ที่เ รีย กร้ องและมี มติ
ในคราวการประชุ มที่ 4/2560 เมื่ อวั นที่ 30 พฤษภาคม 2560 ว่ าในทางวิช าการสามารถยกเว้น เครื่อ ง
กาเนิด รังสีที่ มีค่าพลังงานสูงสุ ดไม่เ กิน 5 กิโลอิ เล็กตรอนโวลต์เ ท่านั้น แต่ เพื่อให้ การบั งคับ ใช้กฎหมายฉบับ นี้
เป็ น ไปด้ ว ยความสงบเรี ย บร้อ ย จึ ง อาจก าหนดยกเว้ น ไม่ ค วบคุ มเครื่ อ งก าเนิ ด รัง สี ท างทั น ตกรรมชนิ ด
intraoral dental radiography แต่ผู้มีไว้ใ นครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรั งสีช นิด ดังกล่า วต้อ งปฏิ บัติ ตาม
วิธีก ารและเงื่ อนไขที่ก าหนด โดยให้ ปส. ในฐานะฝ่า ยเลขานุก ารของคณะกรรมการพลั งงานนิว เคลี ยร์ เพื่ อ
สันติ หารือในประเด็นข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ดังนี้
ประเด็น ที่ ๑ การยกเว้ น ไม่ ค วบคุ มเครื่ อ งก าเนิ ด รัง สี ต ามมาตรา 25 ประกอบมาตรา 18 แห่ ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
(๑) สา มารถก าหนดยกเว้ น ไม่ ค วบคุ มเครื่ อ งก าเนิ ด รั ง สี ท างทั น ตกรรมชนิ ด intraoral dental
radiographyโดยที่จะมีก ารก าหนดเงื่อนไขให้ผู้มีไว้ใ นครอบครองหรือใช้ต้อ งแจ้งการมี ไว้ใ นครอบครองหรือใช้
ต่อเลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดัง ต่อไปนี้ ได้หรือไม่
๑) การแจ้งการครอบครอง (registration)กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ ปส.
๒) ตรวจ สอบคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของเครื่ อ งก า เนิ ด รั ง สี ณ กรมวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ตามระยะเวลาที่กาหนด
๓) ต้อ งปฏิบั ติ ตามมาตรฐานความปลอดภั ยที่ กรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ และ ปส. จะก าหนด
ร่วมกัน
(๒) หากสามารถก าหนดตาม (๑) จะใช้ อานาจตามบทบั ญ ญั ติ มาตราใดในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ
กฎหมายอื่น ที่จะกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว
(๓) หากสามารถด าเนิ นการตาม (๑) ได้ ผู้มีไว้ ในครอบครองหรือ ใช้ เครื่ องกาเนิด รัง สีที่ ฝ่า ฝืน หรื อไม่
ปฏิ บั ติต ามเงื่ อนไขเช่น ว่า นั้ นแล้ ว พนัก งานเจ้ าหน้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติพลั งงานนิ วเคลี ยร์ เพื่ อ สัน ติ พ.ศ.
๒๕๕๙ จะสามารถบังคับหรือดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายได้หรือไม่ อย่างไร
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ประเด็น ที่ ๒ การออกกฎกระทรวงยกเว้นไม่ค วบคุ มเครื่อ งกาเนิ ดรัง สีบ างชนิด โดยกาหนดระยะเวลา
สิ้นสุดของกฎกระทรวง
มาตรา 25 ประกอบมาตรา 18 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ พลั ง งานนิ ว เคลีย ร์ เ พื่ อ สั น ติ พ.ศ. 2559
รัฐมนตรีว่า การกระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีโ ดยคาแนะนาของคณะกรร มการพลัง งานนิว เคลี ยร์ เพื่ อ
สันติ สามารถออกกฎกระทรวงกาหนดยกเว้นไม่ ควบคุ มเครื่อ งกาเนิ ดรังสีท างทันตกรรมชนิด intraoral dental
radiographyโดยมี เงื่ อนเวลาสิ้ นสุ ดของกฎกระทรวงได้ห รื อไม่ เพื่ อให้ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องได้ เตรีย มความพร้ อ มที่ จ ะ
ปฏิบัติตามกฎหมายและเข้าสู่ระบบการควบคุมต่อไป
ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) ได้มีห นังสือ แจ้งผลการพิจารณาการตอบข้อหารือดั งกล่า ว
แล้ว สรุปได้ดังนี้
๑) สามารถยกเว้ นไม่ ควบคุมเครื่อ งกาเนิดรั งสีช นิด intraoral ได้ หากการใช้ง านเครื่อ งกาเนิด รังสี มี
ลัก ษณะการใช้ ง านที่ มีค วามปลอดภั ย และความมั่ น คงปลอดภั ย อย่ า งเพี ยงพอที่ จ ะป้อ งกั น อั น ตรายจาก
ผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อ ม
๒) สามารถกาหนดเงื่อ นไขให้ ต้อ งปฏิ บัติ ได้ เช่น ก าหนดให้ต้อ งแจ้งการครอบครอง การตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภั ยของเครื่องกาเนิดรังสี และกาหนดให้ต้อ งปฏิบัติ ตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็ น
ต้น หากไม่ ป ฏิบั ติ ตามเงื่ อนไขดั งกล่า ว จะมีผ ลท าให้เ ครื่ องกาเนิ ดรั งสี นั้น ไม่ ได้ รับ ยกเว้ น การควบคุม และ
บุค คลที่ด าเนิน การเกี่ย วกั บ เครื่ องกาเนิ ดรั งสี นั้น ต้ องได้รั บ ใบอนุ ญาตตามที่ กฎหมายก าหนดเสี ยก่ อนจึ งจะ
ดาเนินการตามนั้นได้
๓) ไม่ สามารถกาหนดระยะเวลาสิ้น สุดของกฎกระทรวงที่ก าหนดยกเว้ นไม่ค วบคุมเครื่องกาเนิ ดรังสี ที่
มีลั กษณะการใช้ง านเช่ นว่ านั้ น ได้ เนื่ องจากสภาพของเครื่อ งก าเนิด รัง สียั งคงมี ลัก ษณะการใช้ง านที่มีค วาม
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย อย่า งเพีย งพอในการป้อ งกันอั นตรายจากผลกระทบทางรั งสีต่อ ประชาชน
และสิ่งแวดล้อม
๔) การออกกฎกระทรวงกาหนดยกเว้ นการควบคุ มเครื่อ งก าเนิ ด รังสี ทางทั นตกรรมชนิ ด intraoral
ควรพิจ ารณาถึงเครื่ องกาเนิดรังสี ประเภทอื่น ๆ ด้ว ยว่ามีค วามเหมาะสมที่ควรได้รับ การยกเว้ นอี กหรือ ไม่ โดย
ไม่ควรกาหนดเพียงเฉพาะกรณีที่มีการเรียกร้อง
เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่ อสันติ ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลี ยร์เพื่อสัน ติ
ได้เสนอร่า งกฎกระทรวงก าหนดเครื่อ งกาเนิดรั งสีที่ไ ม่อยู่ภ ายใต้ การควบคุ ม พ.ศ. .... ซึ่งยกร่างตามผลการตอบ
ข้อหารื อของคณะกรรมการกฤษฎี กา เข้ าสู่ก ารพิจ ารณาของคณะกรรมการพลังงานนิว เคลี ยร์ เพื่อ สัน ติแ ละที่
ประชุมมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้ง ที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖๐

การชี้แจงข้อมูลไปยังส่วนต่าง ๆ
มีการชี้ แจงประเด็นคั ดค้านไปยัง ส านักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาเครือ ข่ายทั นตแพทย์ภาครัฐและ
เอกชน ทั นตะอาสา ชมรมรั งสี การแพทย์ชุ มชนแห่ งประเทศไทย ภาคี สภาวิ ชาชีพ สานัก งานปลัด สานั ก
นายกรั ฐมนตรี สานั กเลขาธิก ารนายกรัฐมนตรี ตอบข้ อร้ องเรีย นต่ อรองนายกรัฐ มนตรี (พล.อ.อ.ประจิ นฯ)
เป็นต้น
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เหตุผลที่ต้องควบคุมเครื่องกาเนิดรังสีทางทั นตกรรม
เครื่ องก าเนิ ด รั งสี ท างทั น ตกรรมจั ด อยู่ ใ นเครื่ อ งกาเนิ ดรั ง สี ระดั บ พลั ง งานต่ าถึ งกลางเช่ น เดี ย วกั บ
เครื่อ งเอกซเรย์วิ นิจฉั ยทั่ วไป และเครื่องแมมโมแกรม อย่ างไรก็ต ามมี จานวนเครื่ องและจ านวนครั้งของการใช้
งานสู งที่สุ ดในทางการแพทย์ ซึ่งเมื่ อพิจ ารณาตามหลั กความปลอดภั ยและความเสี่ ยงนั้ น ในการใช้งานที่เ ป็นไป
ตามมาตรฐานของเครื่อ งแบบ Intra-Oral ผู้ป่ วยจะได้รับ ปริ มาณรัง สีที่ไ ม่สู ง แต่ในกรณี ของผู้ใ ช้เครื่อ งนั้น จะมี
โอกาสได้รั บรั งสี สะสม โดยเฉพาะกรณี ของเครื่อ งประเภท Handheld ซึ่ง ทัน ตแพทย์ห รือ ผู้ช่ วยแพทย์ จะต้อ ง
เป็นผู้ถือเครื่องไว้ตลอดเวลาทาให้ได้รับปริมาณรั งสีบ่อยครั้งและสะสมสูง กว่าผู้ป่วยมาก
ทั้งนี้ยัง ต้องพิจ ารณาถึงกรณี มีการใช้งานอย่างไม่ ถูกต้อ งหรือการใช้ง านเครื่ องที่ไม่ มีมาตรฐานซึ่ งจะเป็ น
การเพิ่ มความเสี่ยงและปริ มาณ Dose ที่ผทู้ ี่เกี่ ยวข้อ งได้รับ อย่างไม่สมเหตุสมผลหรือ มีโอกาสก่อให้ เกิดการได้รั บ
รังสีสูงและอาจเกิ นกว่าค่ า Dose Limit ต่อผู้ ใช้และประชาชนทั่วไป ทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่า งประเทศ
จึงมีมาตรฐานที่กาหนดให้ เครื่อ งกาเนิดรั งสีท างทั นตกรรมอยู่ภ ายใต้กระบวนการอนุ ญาต (Authorization by
Licensing or Registration)และทุ กๆประเทศสมาชิกจึงต้ องมีหน่ วยงานกากับดู แลที่มีค วามอิสระจากผู้ ใช้งานมี
กฎหมา ย กระบวน กา รอนุ ญ าต กา รบั ง คั บ ใช้ และบทลงโทษ เพื่ อ ควบคุ มให้ ก าร ใช้ ง าน เป็ น ไปตา ม
มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย เช่น
- ประเทศสหรัฐอเมริกา กาหนดให้ Food and Drugs Administration (FDA) เป็นผู้กาหนดมาตรฐาน
สาหรับ ตัวเครื่ องและอุปกรณ์ สาหรับผู้ผ ลิตและผู้จัดจ าหน่าย ตาม Code of Federal Regulations Title 21
Part 872 และให้ รัฐบาลมลรัฐ เป็น ผู้ดาเนิน การให้อ นุญาตผู้ค รอบครองและใช้ งาน รวมถึงการตรวจสอบและ
บังคับใช้กฎหมาย
- ประเทศใน เครื อ สหภาพ ยุ โ รป มี รู ป แบบกา รก ากั บ ดู แ ลตาม EURATOM Council Directive
2013/59 ซึ่ งกาหนดให้ ประเทศสมาชิก EU มี หน่วยงานกากับดูแ ลที่เป็ นอิสระจากผู้ ใช้งาน ทาหน้าที่อ นุญาต
การใช้ เครื่ อ งก าเนิ ด รั ง สี ท างการแพทย์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารออกใบอนุ ญ าต ( Licensing) หรื อ วิ ธี ก ารลงทะเบี ย น
(Registration)
- ประเทศมาเลเซี ย กากับดูแ ลภายใต้ Atomic Energy Licensing ACT1984 โดยอานาจสูง สุดเป็ น
ของ Atomic Energy Licensing Boardผู้ ใช้ เครื่ องกาเนิ ดรั งสี ทางทั นตกรรมจะต้อ งด าเนิน การขอใบอนุญ าต
Class C License ผ่านMinistry of Health
- ประเทศสิง คโปร์ เครื่อ งเอกซเรย์ทั นตกรรมอยู่ ภายใต้ Radiation Protection Actและมี Radiation
Protection & Nuclear Science Department ภายใต้ National Environment Agencyเป็ น ผู้ ด าเนิ น การ
พิจารณาออกใบอนุญาตและตรวจสอบการใช้งาน
- ประเทศออสเตรเลีย มี หน่ วยงานทางนิว เคลีย ร์และรังสี ของรัฐบาลกลางคื อ Australian Radiation
Protection and Nuclear Safety Agency เป็ น ผู้ก าหนดมาตรฐานการกากับ ดูแ ลเครื่อ งเอกซเรย์ทั น ตกรรม
และให้รัฐบาลแต่ละมลรัฐเป็นผู้ออกกฎหมาย อนุญาตการใช้งาน และบังคับใช้กฎหมาย
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สาหรับประเทศไทย การกากับ ดูแลเครื่ องกาเนิ ดรังสีทางทันตกรรม มีมาตั้งแต่ พระราชบัญญัติ พลังงาน
ปรมาณู เพื่ อ สัน ติ พ.ศ.๒๕๐๔ ฉบั บแก้ ไข พ.ศ.2508 การควบคุ มการใช้เ ครื่ อ งก าเนิด รั งสี จึ งไม่ใ ช่เ รื่อ งใหม่
แต่อ ย่างใด โดยในพระราชบัญ ญัติ ฉบั บปัจ จุบัน ปส. ก ากั บดูแ ลการใช้ พลัง งานจากเครื่ องก าเนิด รังสี โดยแบ่ ง
เครื่อ งกาเนิดรั งสีและกาหนดค่าธรรมเนียม ออกเป็น ๓ ประเภท ตามค่ าพลั งงานและลักษณะการใช้ งานได้แ ก่
ประเภทที่ 1 มี ค่าพลั งงานสู งสุดเกิน 1 MeV เช่น เครื่ องเร่งอนุภาค ค่าธรรมเนียมเครื่องละ 2,000 บาท/5 ปี
ประเภทที่ 2 พลังงานสู งสุด ต่ากว่า 1 MeV และมีก ารใช้ง านกั บคน เช่ น เครื่ องเอกซเรย์ ทางการแพทย์ทั่ วไป
รวมถึง เครื่ อ งเอกซเรย์ ฟัน ค่ าธรรมเนี ย มเครื่ องละ 1,000 บาท/5 ปี ประเภทที่ 3 พลั ง งานสู งสุ ด ต่ากว่ า
1 MeV ซึ่ งใช้ งานทางอื่ น ๆ เช่น เครื่ อ งเอกซเรย์ ทางอุ ตสาหกรรม เครื่อ งเอกซเรย์ ที่ ใช้ ในการตรวจสัมภาระ
คิดอัตราค่าธรรมเนียมเครื่องละ 500 บาท/5 ปี

หน่วยงานของรัฐที่บังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานสากล
พระราชบั ญญั ติ พลัง งานปรมาณูเ พื่อ สั นติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๙ กาหนดให้ มีสานั กงานพลั ง งาน
ปรมาณูเ พื่อ สัน ติ (ชื่อ เดิ ม) โดยจั ดตั้ งขึ้ นตามกฎหมายว่ าด้ วยการจั ดระเบี ยบราชการสานัก นายกรั ฐมนตรี มี
หน้ าที่ ด าเนิ น กิจ การให้ เป็ นไปตามมติข องคณะกรรมการ และปฏิ บั ติง านธุร การอื่ น ๆกฎกระทรวงแบ่ งส่ ว น
ราชการส านั ก งานปรมาณู เพื่ อ สัน ติ กระทรวง วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุ ให้ สานั กงาน
ปรมาณูเ พื่อ สัน ติ (ปส.) ดาเนิ นการเกี่ย วกั บกฎหมาย กฎระเบีย บ มาตรฐาน ข้อ บัง คับ และแนวปฏิบั ติ ด้า น
ความปลอดภัยทางนิวเคลี ยร์และรั งสีสานัก งานปรมาณูเพื่อ สันติ จึงเป็นหน่ว ยงานเดีย วของประเทศ ที่ ทาหน้า ที่
กากับดูแลความปลอดภั ยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิว เคลีย ร์และรังสี โดยออกใบอนุญาตผลิต ครอบครอง
ใช้ น าเข้า ส่งออก วัสดุกั มมัน ตรัง สี วั สดุนิ วเคลี ยร์ เครื่ องก าเนิด รังสี การตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลีย ร์
การควบคุมเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว รวมถึงการจัดการกากกัมมันตรังสี
ส่วนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) อยู่ในสถานะของหน่วยงานสนับสนุนการกากับดูแลซึ่งมีศักยภาพ
ในการให้บริการตรวจสภาพเครื่อง แต่ไม่มีกฎหมายในการกากับดูแลความปลอดภัยในเรื่องดังกล่า วจึงไม่มีอานาจ
บังคับให้ผู้ประกอบการดาเนินการตามมาตรฐานได้
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แนวทางการกากับดูแลเครื่องกาเนิ ดรังสีทางทันตกรรม
ของ ปส.

ปส.ได้มีการจั ดทาคู่ มือประชาชนเพื่ออธิบายขั้นตอนและวิ ธีการการขอรับใบอนุญาต โดยกระบวนการ
ขอใบอนุญาตสามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 45 วัน

ทั้งนี้เพื่อ รองรับ การขออนุญาตเครื่องกาเนิด รังสีทัน ตกรรมและเครื่ องกาเนิดรังสี วินิจฉัย อื่น ๆ ที่ จะต้อ ง
เข้า สู่ร ะบบเพิ่ มขึ้ นภายหลัง จากพระราชบั ญ ญัติ ฯ มี การบั งคั บใช้ ปส. และกรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ได้ มี
การบู ร ณาการเพื่ อ อ านวยความสะดวกต่ อ ผู้ ข อใบอนุ ญ าตให้ ส ามารถด าเนิ น การขอแล ะต่ อ ใบอนุ ญ าตที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายหลังจากที่มีการตรวจสภาพเครื่องแล้ วได้ โดย วพ. และ ปส. จะมีก ารประสาน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานเอง
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ขั้นตอนการดาเนินงานออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีทางการแพทย์

.

.

.

.

E-mail
.

(

)

.

(

)

การตรวจสอบสถานปฏิบั ติก ารทางรังสี ตามรอบการขออนุ ญาต ปส. มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. การตรวจสถานประกอบการของ ปส. เป็น การตรวจสอบการปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ความปลอดภั ย
45
ซึ่งมี การตรวจสอบ 6 ด้ าน ดังนี้ (1) ข้ อมูล ใบอนุญ าต (2) การตรวจพิสู จน์ ระบบความปลอดภัยทางรังสี ของ
เครื่ องก าเนิ ดรั งสี (3) การตรวจพิสู จน์ การป้อ งกั นอัน ตรายจากรัง สีสาหรั บผู้ ปฏิ บัติ งาน (4) การตรวจพิ สูจ น์
ความปลอดภัยของสาธารณะชน (5) การตรวจสอบความพร้อ มเมื่อ เกิดเหตุฉุก เฉินทางรั งสี (6) การตรวจสอบ
ระบบประกันคุณภาพการใช้รังสีและเครื่องกาเนิดรังสี
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2. การตรวจสถานประกอบการของ ปส. เป็นการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ IAEA ให้คาแนะนา
3. ปส. จะส่งหนังสือแจ้งการเข้าตรวจล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อนัดหมาย
4. หากพบว่า สถานประกอบการกระทาผิด หลัก เกณฑ์ ความปลอดภั ย พนั กงานเจ้ าหน้า ที่จ ะแจ้ งให้
ปรับปรุงแก้ไขโดยกาหนดระยะเวลาตามสมควรแก่ลั กษณะการกระทาผิดหลั กเกณฑ์
5. ให้ส ถานประกอบการด าเนิ นการให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ค วามปลอดภั ย ที่พนั กงานเจ้ า หน้ า ที่
แนะนาแล้วแจ้งการดาเนินการมายัง ปส.
6. หากพนักงานเจ้าหน้าที่ป ระเมินแล้ว พบว่ายังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ความปลอดภั ยอีก พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง

