
พระราชบัญญัตพิลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การอบรมและทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
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พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

(ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562)

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
(ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508
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ปัญหาของกฎหมายก่อนปี 2559

• กฎหมายเดิมท าให้บางกระบวนการเกิดความล่าช้า
- การออกใบอนุญาตโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ

• กฎหมายมีความไม่ครอบคลุม
- ไม่มีการยกเว้นในเรื่องการก ากับดูแล
- การก ากับดูแลทางนิวเคลียร์ครอบคลุมเพียงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เท่านั้น
- อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
- ไม่มีบทบัญญัติที่จะรองรับการเข้าเป็นภาคีหรือปฏิบัติตามสนธิสัญญา

ระหว่างประเทศ
- ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสีและเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

• กฎหมายมีปัญหาในเรื่องการบังคับใช้
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ปัญหาของการใช้บังคับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

• การก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีมีเพียงระบบอนุญาตและการยกเว้น

• เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์

• การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 

• อัตราโทษและดุลพินิจในการก าหนดโทษ

พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติพลังงานนวิเคลยีร์
เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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สิ่งที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ยานพาหนะทางทหารของต่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์
ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร

วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์

กากกัมมันตรังสี

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์

สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
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ระบบการก ากับดูแลตามกฎหมาย

การอนุญาต การแจ้ง

การยกเว้น
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วัสดุกัมมันตรังสี

- นิยามของวัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรา 4 หมายความว่า “ธาตุหรือสารประกอบใด ๆ ที่องค์ประกอบ
ส่วนหนึ่งมีโครงสร้างภายในอะตอมไม่คงตัว และสลายตัวโดยปลดปล่อยรังสีออกมา ทั้งที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติหรือเกิดจากการผลิต หรือการใช้วัสดุนิวเคลียร์ การผลิตจากเครื่องก าเนิดรังสี หรือกรรมวิธี
อื่นใด  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวัสดุกัมมันตรังสีที่มีลักษณะเป็นวัสดุนิวเคลียร์”

- นิยามของนิยามค าว่ารังสี หมายความว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาคใด ๆ ที่มีความเร็ว 
ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้ในตัวกลางที่ผ่านไป ”

แสงเลเซอร์คลื่นไมโครเวฟ
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วัสดุกัมมันตรังสี : ระบบการก ากับดูแล
ระบบการก ากับดูแล

แบ่งออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ ยกเว้นการก ากับดูแล (มาตรา 18) การแจ้ง (มาตรา 20) และ
ใบอนุญาต (มาตรา 19)

ยกเว้นการก ากับดูแล 
(มาตรา 18)

วั ส ดุ กั ม มั น ต รั ง สี ใ ดที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ า ย ใต้ ก า รค วบคุ มต าม
พระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ให้
ค านึงถึงระดับกัมมันตภาพ หรือลักษณะการครอบครองหรือการใช้
วัสดุกัมมันตรังสี
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วัสดุกัมมันตรังสี : ระบบการก ากับดูแล

การแจ้ง 
(มาตรา 20)

1. วัสดุกัมมันตรังสีใดที่ผู้ด าเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงระดับกัมมันตภาพหรือลักษณะการใช้
งานวัสดุกัมมันตรังสี
2. ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีต่อเลขาธิการ
3. การแจ้งการครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง

- กฎกระทรวงการแจ้งการครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. 2564
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วัสดุกัมมันตรังสี : ระบบการก ากับดูแล

ใ บ อ นุ ญ า ต 
(มาตรา 19)

(1) ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี
(2) น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี ต้องได้รับใบอนุญาตจาก

เลขาธิการส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ

อายุใบอนุญาต
- ผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ = 5 ปี
- น าเข้า ส่งออก น าผ่าน = ตามที่ก าหนดในใบอนุญาต แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน
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วัสดุกัมมันตรังสี : ระบบการก ากับดูแล

ใ บ อ นุ ญ า ต 
(มาตรา 19)

- ใบอนุญาตน าเข้า + ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีด้วย

- ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัยและ
ความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

- ใบอนุญาตน าผ่าน ขอรับใบอนุญาตการครอบครองหรือ
แจ้งการมีไว้ในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี

- จะต้องน าเข้า ส่งออก น าผ่าน ทางด่านศุลกากรที่เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ก าหนดเท่านั้น 
- ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นนิติบุคคล เว้นแต่วัสดุกัมมันตรังสีบางประเภทที่ผู้รับ
ใบอนุญาตจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

11



วัสดุกัมมันตรังสี : ระบบการก ากับดูแล

ใ บ อ นุ ญ า ต 
(มาตรา 19)

- มีหน้าที่วางหลักประกันตั้งแต่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่หนว่ยงานของรัฐตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

- การต่ออายุใบอนุญาต ต้องด าเนินการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และใช้ได้ต่อไปจนกว่าเลขาธิการ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎกระทรวง 

- การโอนใบอนุญาต มีได้ 2 แบบ 1. วิธีปกติ 
2. ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
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- มีค่าธรรมเนียมใบอนญุาต ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนยีม
ใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564

- ต้องจัดใหม้ีเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัทางรังส ี(RSO) ตามกฎกระทรวงการจัดให้มเีจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังส ีพ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 8 ธันวาคม 2564) 



สรุป

การ
อนุญาต

การแจ้ง

การ
ยกเว้น

RSO ค่าธรรมเนียม/หลักประกัน
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เครื่องก าเนิดรังสี

- นิยามของเครื่องก าเนิดรังสีตามมาตรา 4 หมายความว่า “เครื่องก ำเนิดรังสี” หมำยควำมว่ำ เครื่องหรือ
ระบบอุปกรณ์เมื่อมีกำรให้พลังงำนเข้ำไปแล้วจะก่อให้เกิดกำรปลดปล่อยรังสีออกมำ และอุปกรณ์ตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวงที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก ำเนิดรังสี”
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เครื่องก าเนิดรังสี : ระบบการก ากับดูแล
ระบบการก ากับดูแล

แบ่งออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ ยกเว้นการก ากับดูแล (มาตรา 25 ประกอบมาตรา 18) การแจ้ง 
(มาตรา 26/1 และมาตรา 26/2) และใบอนุญาต (มาตรา 26)

ยกเว้นการก ากับดูแล 
(มาตรา 25 ประกอบ

มาตรา 18)

กฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563
1. เครื่องก าเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้นไม่เกิน 5
กิโลอิเล็กตรอนโวลต์
2. เครื่องก าเนิดรังสีที่อุปกรณ์ก าเนิดรังสีภายในท างานที่ความต่าง
ศักดิ์ไม่เกิน 5 กิโลโวลต์
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เครื่องก าเนิดรังสี : ระบบการก ากับดูแล

มาตรา 26/1

การแจ้ง

❑ เครื่องก าเนิดรังสี
❑ เฉพาะส าหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์
❑ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ
❑ เพื่อใช้งานในสถานพยาบาล

ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ต่อ
ผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขมอบหมาย
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เครื่องก าเนิดรังสี : ระบบการก ากับดูแล
มาตรา 26/1การแจ้ง

➢ (ร่าง)กฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะ ส าหรับใช้เพื่อการวินิจฉัย
ทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และเพื่อใช้งานในสถานพยาบาลที่
ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ พ.ศ. .... 

➢ (ร่าง)กฎกระทรวงก าหนดระยะเวลาในการแจ้งการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้เครื่องก าเนิด
รังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ พ.ศ. ….

➢ (ร่าง)กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องก าเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทาง
การแพทย์ พ.ศ. …. 

(ร่าง)กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
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เครื่องก าเนิดรังสี : ระบบการก ากับดูแล
มาตรา 26/1การแจ้ง

เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
(General X-ray Machine)

เครื่องเอกซเรย์ฟัน
(Dental X-ray Machine)

เครื่องเอกซเรย์เต้านม 
(X-ray Mammography)
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เครื่องก าเนิดรังสี : ระบบการก ากับดูแล
มาตรา 26/1การแจ้ง

เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก 
(Bone Densitometer) 

เครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือด 
(Angiogram หรือ Digital Subtraction 

Angiography) 19



เครื่องก าเนิดรังสี : ระบบการก ากับดูแล

มาตรา 26/2การแจ้ง

❑นอกจากเครื่องก าเนิดรังสีตามมาตรา 26/1
❑ เครื่องก าเนิดรังสีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ต่อ
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

- กฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีที่ผู้ด าเนินการไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2563
- กฎกระทรวงการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 26/2 พ.ศ. 2564

แจ้ง ปส. ครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดจนกว่าจะยกเลิกการใช้งาน
แต่ต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบสภาพเครื่อง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

/ สทน. / ฯลฯ ให้ ปส. ทราบ (ทุก 2 ปี)
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เครื่องก าเนิดรังสี : ระบบการก ากับดูแล
มาตรา 26/2การแจ้ง

“ให้เครื่องก าเนิดรังสีดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่ผู้ด าเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 26 แต่ต้องแจ้งการ
ครอบครองหรือใช้ต่อเลขาธิการ
(1) เครื่องก าเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้นต่ ากว่า 1 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ หรือเครื่องก าเนิดรังสีที่อุปกรณ์
ก าเนิดรังสีภายในท างานที่ความต่างศักย์ต่ ากว่า 1 เมกะโวลต์ ที่มีลักษณะการใช้งานปิดมิดชิดและไม่ได้ใช้งานกับคน
(2) เครื่องเอกซเรย์กระเจิงกลับแบบมือถือส าหรับงานรักษาความมั่นคงปลอดภัย
(3) เครื่องเอกซเรย์ส าหรับงานวิเคราะห์แบบมือถือหรือพกพา
(4) เครื่องวัดทางอุตสาหกรรมด้วยรังสีเอกซ์แบบติดตั้งอยู่กับที่
(5) หลอดเอกซเรย์หรือหลอดเอกซเรย์พร้อมเรือนหลอด ส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีตาม (1) ถึง (4)”

กฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีที่ผู้ด าเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2563
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เครื่องก าเนิดรังสี : ระบบการก ากับดูแล
มาตรา 26/2การแจ้ง

เครื่องเอกซเรย์กระเจิงกลับแบบมือถือส าหรับงานรักษา
ความปลอดภัย (Handheld backscatter X-ray 

security inspection unit) 

เครื่องเอกซเรย์ส าหรับงานวิเคราะห์แบบมือถือ
หรือพกพา (Handheld or Portable X-ray 

analysis unit) 
เครื่องวัดทางอุตสาหกรรมด้วยรังสีเอกซแ์บบติด
ตั้งอยู่กับที่ (Fixed industrial X-ray Gauges)
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เครื่องก าเนิดรังสี : ระบบการก ากับดูแล

ใ บ อ นุ ญ า ต 
(มาตรา 26)

(1) ท าเครื่องก าเนิดรังสี
(2) มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี
(3) น าเข้าหรือส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี

ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เลขาธิการส านักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติอายุใบอนุญาต (มาตรา 21)
- ท า = 5 ปี
- มีไว้ในครอบครองหรือใช้ = 5 ปี
- น าเข้า ส่งออก = ตามที่ก าหนดในใบอนุญาต แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน

*ข้อสังเกตเพิ่มเติม เครื่องก ำเนิดรังสีไม่ต้องขออนุญำตน ำผ่ำน
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- ต้องจัดใหม้ีเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัทางรังส ี(RSO) ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจา้หน้าที่
ความปลอดภัยทางรังส ีพ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 8 ธันวาคม 2564) 



เครื่องก าเนิดรังสี : ระบบการก ากับดูแล

ใ บ อ นุ ญ า ต 
(มาตรา 26)

- ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัยของเครื่องก าเนิด
รังสี ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวงศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ
เครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. 2564 ประกาศ 30 ธ.ค. 2564)

- ผู้ขอรับใบอนุญาตจะตอ้งเป็นนิตบิุคคล เว้นแต่เครื่องก าเนิดรังสบีางประเภทที่ผู้รับใบอนุญาตจะ
เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

- มีหน้าทีว่างหลักประกันตั้งแต่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่หน่วยงานของรัฐตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

- การต่ออายุใบอนุญาต ต้องด าเนินการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และใช้ได้ต่อไปจนกว่าเลขาธิการ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎกระทรวง 

- การโอนใบอนุญาต มีได้ 2 แบบ ได้แก่ กรณีปกติ และกรณีตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือตกเป็น
บุคคลล้มละลาย
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- มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564



สรุป

เครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่ได้อยู่
ในความควบคุมของ พ.ร.บ. 
พลังงานนิวเคลียรเ์พ่ือสันติ 

พ.ศ. 2559

เครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเลขาธิการ 

เครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการ
ครอบครองหรือใช้ 

ต่อ ปส.

เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะ
ส าหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย์
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สรุป

การ
อนุญาต

การแจ้ง

การ
ยกเว้น

RSO ค่าธรรมเนียม/หลักประกัน

26



วัสดุนิวเคลียร์
นิยามของวัสดุนิวเคลียร์ ตามมาตรา 4 หมายความว่า

“(1) วัสดุต้นก าลัง ได้แก่
(ก) ยูเรเนียมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ ทอเรียม หรือวัสดุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ 

รวมถึงสารประกอบหรือสารผสมของธาตุหรือวัสดุดังกล่าวตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวงก าหนดสารประกอบ
หรือสารผสมของยูเรเนียมหรือทอเรียมเพื่อให้สารประกอบหรือสารผสมนั้นเป็นวัสดุต้นก าลัง พ .ศ. 2563 : ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 23 กรกฎาคม 2563)

(ข) แร่หรือสินแร่ซึ่งประกอบด้วยวัสดุตาม (ก) อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยมีอัตราความเข้มข้นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง
(2) วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ ได้แก่

(ก) พลูโทเนียม ยูเรเนียม 233 ยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะด้วยยูเรเนียม 233 หรือยูเรเนียม 235 หรือสารประกอบของ
ธาตุดังกล่าว

(ข) วัสดุใด ๆ ที่มีวัสดุตาม (ก) อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมเข้าไป
(ค) วัสดุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(3) วัสดุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง”
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วัสดุนิวเคลียร์

กฎกระทรวงก าหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมหรือทอเรียมเพื่อให้สารประกอบหรือสาร
ผสมนั้นเป็นวัสดุต้นก าลัง พ.ศ. 2563 : ประกาศ 23 กรกฎาคม 2563

“ข้อ 1  ให้สารประกอบหรือสารผสม ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะทางกายภาพใดเป็นวัสดุต้นก าลัง
(1) สารประกอบของยูเรเนียมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะหรือสารประกอบของทอเรียม
(2) สารผสมที่มียูเรเนียมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ ทอเรียม สารประกอบของยูเรเนียม
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ หรือสารประกอบของทอเรียม
ข้อ 2  สารประกอบหรือสารผสมตามข้อ 1 ไม่รวมถึงสารประกอบหรือสารผสมที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่อง
อุปโภคหรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถน ากลับมาใช้ในทางนิวเคลียร์ได้”
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วัสดุนิวเคลียร์ : ระบบการก ากับดูแล
ระบบการก ากับดูแล

แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ การแจ้ง (มาตรา 38) และ ใบอนุญาต (มาตรา 36)

การแจ้ง 
(มาตรา 38)

1. วัสดุนิวเคลียร์ใดที่ผู้ด าเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้ งนี้  ให้ค านึงถึงปริมาณ ความเข้มข้น และ
องค์ประกอบของวัสดุนิวเคลียร์หรือลักษณะการใช้งานวัสดุนิวเคลียร์
2. ต้องแจ้งปริมาณการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ต่อเลขาธิการ
3. การแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
ระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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วัสดุนิวเคลียร์ : ระบบการก ากับดูแล

ใ บ อ นุ ญ า ต 
(มาตรา 36)

(1) มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์
(2) น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านวัสดุนิวเคลียร์ ต้องได้รับใบอนุญาตจาก

เลขาธิการส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ

อายุใบอนุญาต (มาตรา 36)
- มีไว้ในครอบครองหรือใช้ = 5 ปี
- น าเข้า ส่งออก น าผ่าน = ตามที่ก าหนดในใบอนุญาต แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน
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วัสดุนิวเคลียร์ : ระบบการก ากับดูแล

ใ บ อ นุ ญ า ต 
(มาตรา 36 )

- ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัย ความมั่นคง
ปลอดภัยและการพิทักษ์ความปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์  ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
(กฎกระทรวงศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2564 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 31 ธ.ค. 2564)

- จะต้องน าเข้า ส่งออก น าผ่าน ทางด่านศุลกากรที่เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติก าหนดเท่านั้น 
- ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นนิติบุคคล เว้นแต่วัสดุนิวเคลียร์บางประเภทที่ผู้รับใบอนุญาตจะเป็น
บุคคลธรรมดาก็ได้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

- การโอนใบอนุญาต มีได้ 2 แบบ ได้แก่ กรณีปกติ และกรณีตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือตกเป็น
บุคคลล้มละลาย
- น าเรื่องหลักประกันและการต่ออายุใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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- มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564



สรุป

การ
อนุญาต

การแจ้ง

NMTO ค่าธรรมเนียม/หลักประกัน
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สถานประกอบการทางนิวเคลียร์

นิยามของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามมาตรา 4 มี 6 ประเภท

สถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อ
การผลิตพลังงาน แต่ไม่รวมถึง

ยานพาหนะที่ใช้
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิต

พลังงานส าหรับการขับเคลื่อน

สถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย 

สถานที่แต่งแร่เพื่อให้ได้มาซึ่ง
วัสดุนิวเคลียร์

สถานที่เปลี่ยนรูปหรือ
เสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์

สถานที่ประกอบหรือจัดเก็บ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

สถานที่จัดเก็บหรือแปรสภาพ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
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สถานประกอบการทางนิวเคลียร์: ระบบการก ากับดูแล

ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ

ใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

การอนุญาตให้บรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

ใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

ใบอนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
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กากกัมมันตรังสี

นิยามของกากกัมมันตรังสีตามมาตรา 4 หมายความว่า วัสดุไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ดังต่อไปนี้

(1) วัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดาที่ไม่อาจ
ใช้งานได้ตามสภาพอีกต่อไป

(2) วัสดุที่ประกอบหรือปนเปื้อนด้วยวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่
ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ วัสดุที่ประกอบหรือปนเปื้อนดังกล่าว
ต้องมีค่ากัมมันตภาพต่อปริมาณหรือกัมมันตภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ปลอดภัยที่
คณะกรรมการก าหนด

(3) วัสดุอื่นใดที่มีกัมมันตภาพตามที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
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กากกัมมันตรังสี

หลัก “ผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีมี
หน้าที่จัดการกากกัมมันตรังสี”

ต้องส่งกากกัมมันตรังสีของตนให้ผู้ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสีหรือหน่วยงานของรัฐจัดการ

*เว้นแต่เป็นกากกัมมันตรังสีที่สามารถด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีได้เอง

น าเข้าหรือส่งออกกากกัมมันตรังสี
ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เลขาธิการส านักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ

- ห้ามน าเข้ากากกัมมันตรังสี ยกเว้นกากกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
- สามารถปล่อยกากกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อมได้ในกรณีที่เป็นกากกัมมันตรังสีที่มีระดับค่ากัมมันตภาพ
และค่าครึ่งชีวิตตามเกณฑ์ปลอดภัย
- วัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึกที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หากไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน 
= เป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่ผู้รับใบอนุญาตเลิกใช้และต้องจัดการกากกัมมันตรังสี
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เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

- นิยามของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วตามมาตรา 4 หมายความว่า “เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ผ่านการ
ใช้งานในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แล้ว และไม่น าไปใช้งานในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อีก”

หลัก “ผู้ก่อให้เกิดเชื้อเพลิงนิวเคลียรใ์ช้แลว้”
ต้องเก็บรักษาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในสถานประกอบการ

เว้นแตไ่ด้จัดส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ท า
หน้าที่เก็บรักษาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว หรือส่งไปจัดการนอก
ราชอาณาจักร หรือส่งกลับคืนแก่ประเทศผู้ขายหรือผู้ให้เช่าซึ่ง

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

น าเข้าหรือส่งออกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
ต้องได้รับใบอนุญาตจาก

เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ
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ความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย

• ผู้ รับ ใบอนุญาตตามมาตรา 19 ซึ่ งครอบครองวัสดุกัมมันตรั งสีและผู้ รับใบอนุญาตตาม
มาตรา 36 ซึ่งครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ ยื่นรายงานปริมาณการครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีและ
วัสดุนิวเคลียร์ตามเวลาที่ก าหนด

• แจ้งการวิจัยและพัฒนาวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ถึงแม้ไม่ใช้วัสดุนิวเคลียร์
• แจ้งการด าเนินกิจการทางทางนิวเคลียร์ให้เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบ
• ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและ

ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ได้แก่
- กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2564
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ความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย

• การจัดให้มีเจ้าหน้าทีต่่าง ๆ
1. ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบหรือใช้ วัสดุกัมมันตรังสี
ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบหรือใช้ เครื่องก าเนิดรังสี
= ต้องจัดให้มเีจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสใีนสถานที่ท าการ (ตามกฎกระทรวงการจัดให้มี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2564) 

2. ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ น าเข้า ส่งออก น าผ่าน วัสดุนิวเคลียร์
= ต้องจัดให้มเีจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ในสถานที่ท าการ

3.ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
= ต้องจัดให้มเีจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ในสถานที่ท าการ
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การวางหลักประกัน

หลักประกัน อาจจะเป็นเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย สัญญาค้ าประกัน
ของธนาคารหรือหลักประกันอื่นใด

1. ผู้รับใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์
2. ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

มีหน้าที่วางหลักประกันตั้งแต่ได้รับใบอนุญาต เพื่อเป็นหลักประกันในการ
จัดการกากกัมมันตรังสี และในการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่
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เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

ในกรณีที่เกิดอันตรายหรือความเสียหาย
อันเกิดจากการประกอบกิจการตามใบอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่
1. ระงับ เหตุ ใน เบื้ องต้นตามแผนป้องกัน
อันตรายจากรังสี และ
2. ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบทันที รวมทั้งต้องให้ข้อมูลและให้ความ
ร่วมมือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข บรรเทา 
หรือระงับซึ่งอันตรายหรือความเสียหายนั้น

ให้เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีอ านาจเข้ าระงับ เหตุแห่ งความเสียหาย
สาธารณะนั้นได้ทันที รวมทั้งมีอ านาจประกาศ
มาตรการเพื่อประโยชน์ในการระงับเหตุนั้น 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ

ความเสียหายมีลักษณะ
หรือขยายขอบเขตเป็น
ความเสียหายสาธารณะ 
หรือในกรณีที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่พบว่าการ
ประกอบกิจการตาม

ใบอนุญาตอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายสาธารณะ 41



การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาตที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงหรือประกาศที่
ออกตามพระราชบัญญัติ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาตให้เลขาธิการมีอ านาจ
ด าเนินการ ดังนี้
1. สั่งระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน แก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2. หากผู้รับใบอนุญาตใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งภายในก าหนดเวลาดังกล่าว เลขาธิการอาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ (โดยมีก าหนดครั้งละไม่เกิน 120 วัน)
*ในกรณีที่การออกใบอนุญาตต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การสั่งพักใช้ใบอนุญาตก็
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย*

3. หากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต เลขาธิการอาจมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
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การอุทธรณ์ค าสั่ง 

• กรณีไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของเลขาธิการหรือค าสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
(หากไม่ได้อุทธรณ์ค าสั่งจะไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง)
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ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

• กรณีไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
- มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง



บทก าหนดโทษ

• โทษในทางอาญาเป็นโทษจ าคุก และโทษปรับ
*พระราชบัญญัตินี้ไม่มีความรับผิดทางแพ่ง เพื่อใช้ในการเยียวยาผู้เสียหายจากกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติ

• ความผิดที่มีโทษปรบัสถานเดยีว หรือ 
มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกนิ 

100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี >> มีอ านาจเปรียบเทยีบคดี
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (กรณีเครื่องก าเนิดรังสีมาตรา 26/1 =

ผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย) + ผู้แทนส านักงาน
อัยการสูงสุด + ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ
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บทก าหนดโทษ

• กรณีไม่ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี กากกัมมันตรังสี 
= มีความผิดตามมาตรา 116 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 

200,000 บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ

• กรณีไม่แจ้งการครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก าเนิดรังสี ตามมาตรา 20 วรรคสอง 
มาตรา 26/1 วรรคสอง มาตรา 26/2 วรรคสอง

= มีความผิดตามมาตรา 117 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

• กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามมาตรา 95
= มีความผิดตามมาตรา 124 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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วัสดุกัมมันตรังสี
1. ผลิต
2. มีไว้ในครอบครองหรือใช้
3. น าเข้า
4. ส่งออก
5. น าผ่าน

เครื่องก าเนิดรังสี
1. ท าเครื่อง
2. มีไว้ในครอบครองหรือใช้
3. น าเข้า
4. ส่งออก

** เครื่องก าเนิดรังสไีม่ต้องขอ
อนุญาตน าผ่าน

วัสดุนิวเคลียร์
1. มีไว้ในครอบครองหรือใช้
2. น าเข้า
3. ส่งออก
4. น าผ่าน

** ไม่มีใบอนุญาตผลิตวัสดุ
นิวเคลียร์

สรุป ใบอนุญาต
ออกโดย เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

***เดิมพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 
ไม่มีการออกใบอนุญาตน าผ่าน
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สรุป การแจ้งการครอบครอง

มาตรา 26/1 เครื่องก าเนิดรังสี
ส าหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์
ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ

และเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล

มาตรา 26/2 เครื่องก าเนิดรังสีอื่น
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

- ไม่ต้องมีRSO
- ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
- ไม่ต้องวางหลักประกัน
- เข้าสู่การเปรียบเทียบคดีได้

**แจ้ง ปส. ครั้งเดียว 
ใช้ได้ตลอดจนกว่าจะยกเลิกการใช้งาน

- ส่งรายงานการครอบครองหรือใช้ ให้ ปส. ทราบ 
ทุก 2 ปี

- กฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีที่
ผู้ด าเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2563
- กฎกระทรวงการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่อง
ก าเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 
26/2 พ.ศ. 2564

แจ้งต่อ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แจ้งต่อ เลขาธิการ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2565

48



กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การเป็นเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยทางรังสี RSO
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO

พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504

กฎกระทรวง พ.ศ. 2546

ต้องมี
“ผู้รับผิดชอบด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี”

ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ทางรังสีออกตามความพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2548
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO

กฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาตและการด าเนินการ
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงาน

ปรมาณู พ.ศ. 2550

ผู้ใดผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่ง
วัสดุพลอยไดห้รือพลังงานปรมาณูจากเครื่อง

ก าเนิดรังสี

ผู้ใดน าเข้าส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่ง
วัสดุพลอยได้

ต้องมีผู้รับผิดชอบด าเนินการทางเทคนิค
เกี่ยวกับรังสี
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ผู้รับผิดชอบด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี 
(กฎหมายเก่า)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO

ผู้รับผิดชอบด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี
(ที่มชีื่ออยู่ตามใบอนุญาตตามกฎกระทรวง ปี 50)

ผู้ได้รับใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
“ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี”

ผู้ขอรับใบอนุญาต 

วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี

ต้องมี “ศักยภาพทางเทคนิค” ม. 29

ผู้รับใบอนุญาต  

มีหน้าที่ต้องจัดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ม. 92
(กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2564)

- สถานที่จัดเก็บ/สถานที่ประกอบการ - เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องใช้
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี - แผนป้องกันอันตรายจากรังสี

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 กฎหมายใหม่
(1 กุมภาพันธ์ 2560)
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ประเภท หลักเกณฑ์การจัด

วัสดุกัมมันตรังสี
ประเภท 1 ตลอดเวลาที่ผลิตหรือใช/้

ไม่ได้มีการผลิตหรือใช้ พร้อมปฏิบัติหน้าที่เมื่อเรียกหา

ประเภท 2 3 4 พร้อมปฏิบัติหน้าที่เม่ือเรียกหา

เครื่องก าเนิดรังสี
ประเภท 1 ตลอดเวลาที่ผลิตหรือใช/้

ไม่ได้มีการผลิตหรือใช้ พร้อมปฏิบัติหน้าที่เมื่อเรียกหา

ประเภท 2 พร้อมปฏิบัติหน้าที่เม่ือเรียกหา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO

มีหน้าที่ต้องจัดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ม. 92
กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัทางรังสี พ.ศ. 2564

(8 ธันวาคม 2564) 

 อาจท าโดยการถ่ายทอดภาพและเสียงโดยใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น 
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การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO

กฎกระทรวงก าหนดการแบ่งระดับ การก าหนดคุณวุฒิ และ
การอนุญาตเป็นเจ้าหน้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563

(23 กรกฎาคม 2563)
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เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

ระดับ คุณวุฒิ

ระดับต้น

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
หรือ

ไม่ต่ ากว่า ปวช. หรือเทียบเท่า + ผ่านการอบรม / 
มีประสบการณ์ท างาน 1 ปี

ระดับกลาง
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

หรือ
ระดับต้นซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี + ผ่านการอบรม

ระดับสูง

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า + 
ผ่านการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี / 

ผ่านการอบรม / มีประสบการณ์ท างาน 1 ปี
หรือ

ระดับกลางซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี + ผ่านการอบรม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO
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3 ช่องทาง

ประกาศส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563

(8 สิงหาคม 2563)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO

1.การเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ/
ผู้ประกอบวิชาชีพ

2.การเทียบหลักสูตร
การศึกษา

3.การทดสอบความรู้
ความสามารถ
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1.การเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ/
ผู้ประกอบวิชาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO

• ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
โรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

• ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
- สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
- สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

• ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ท าการ
ประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์
ฟิสิกส์การแพทย์

ระดับต้น ทุกประเภท
ระดับกลาง ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี

ระดับต้น ทุกประเภท
ระดับกลาง ทุกประเภท
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2.การเทียบหลักสูตร
การศึกษา

3.การทดสอบความรู้
ความสามารถ

*เทียบได้เพียงครั้งเดียว

ทุกระดับ ทุกประเภท

การต่ออายุใบอนุญาต
ต้องผ่านอบรมและการทดสอบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO

ระดับต้น ทุกประเภท
ระดับกลาง ทุกประเภท

ภาคทฤษฎี + ปฏิบัติ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO

หลักสูตรการศกึษา การเทยีบหลักสูตรตามกฎกระทรวง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทียบได้ระดับกลาง
ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทียบได้ระดับกลาง
ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทียบได้ระดับกลาง
ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี

ประกาศส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง หลักสูตรการศึกษาที่ผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษา เพ่ือขอรับใบอนุญาต

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ฉบับ 1 และ ฉบับ 2
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO

ประกาศส านักงานปรมาณูสันติ 
เรื่อง แบบค าขอรับใบอนุญาต ใบรับค าขอ ใบอนุญาต ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ค าขอต่ออายุ

ใบอนุญาต และค าขอรับใบแทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 
(27 ตุลาคม 2563)

แบบใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ด้านหน้า
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO

ประกาศส านักงานปรมาณูสันติ 
เรื่อง แบบค าขอรับใบอนุญาต ใบรับค าขอ ใบอนุญาต ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาต และค าขอรับใบแทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 

(27 ตุลาคม 2563)

แบบใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ด้านหลัง

ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ

ว่าด้วยความรับผิดชอบและสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

พ.ศ. 2564

วิธีการเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี
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ระเบียบคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

ว่าด้วย
ความรับผิดชอบ

และ
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี 

พ.ศ. 2564

ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

ระดับ ประเภท ความรับผิดชอบ

ระดับต้น

ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
• วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 4 ชนิดปิดผนึก
• วัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้

ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี
• เครื่องก าเนิดรังสีประเภท 1 2 ที่มีไว้ในครอบครองเพื่อ

จ าหน่าย
• เครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้

ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและ
เครื่องก าเนิดรังสี

รับผิดชอบได้ทั้งหมดของระดับต้น

ระดับกลาง

ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี • วัสดุกัมมันตรังสีได้ทุกประเภท ยกเว้นประเภท 1

ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี

• เครื่องก าเนิดรังสีประเภท 1 ที่มีไว้ในครอบครองเพื่อการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย

• เครื่องก าเนิดรังสีประเภท 2

• เครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้
ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและ

เครื่องก าเนิดรังสี
รับผิดชอบได้ทั้งหมดของระดับกลาง

ระดับสูง

ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี • วัสดุกัมมันตรังสีได้ ทุกประเภท
ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี • เครื่องก าเนิดรังสีได้ ทุกประเภท

ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและ
เครื่องก าเนิดรังสี
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