
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อชี้แจงประเด็นคัดค้าน 
การบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

 

การก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรม 
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

(๑)  พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 เป็นกฎหมายปรับปรุงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2504  มีเจตนารมณ์ตามมาตรา 6 ในการใช้บังคับแก่การด าเนินการเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ 
เพ่ือควบคุมและก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรัง สีให้เกิดความปลอดภัย (safety) และความมั่นคง
ปลอดภัย (security) ต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และส่ิงแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ท้ังนี้ เคร่ืองก าเนิดรังสีทุก
ประเภทต้องมีกฎหมายก ากับดูแล  เว้นแต่เคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีไม่เป็นอันตรายซ่ึงให้รังสี ซ่ึงมีพลังงานสูงสุดไม่เกิน 5 กิโล
อิเล็กตรอนโวลต์ ตามมาตรฐานการยกเว้นของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ( IAEA)   

 

(๒)  การก ากับดูแลเคร่ืองก าเนิดรังสีทางทันตกรรมตามกฎหมายฉบับนี้  ไม่ใช่เร่ืองใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากเคร่ืองเอกซเรย์
ทางทันตกรรมตกอยู่ภายใต้การก ากับดูแลต้ังแต่พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2508 ซ่ึงต่อมาพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 
2559 เป็นกฎหมายท่ีปรับปรุงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ท่ีใ ช้บังคับอยู่เดิม ให้ทันสมัยและ
รองรับพันธกรณีระหว่างประเทศ อีกท้ัง  ยังคงหลักการเดิมท่ีเป็นกฎหมายเพียงฉบับเดียวในประเทศไทยในการก ากับดูแล
การครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี และเป็นไปตามหลักการเดียวกันกับนานาประเทศ 

 

(๓)  เคร่ืองก าเนิดรังสีทางทันตกรรมจ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลตามกฎหมาย เนื่องจากปริมาณรังสีท่ีปลดปล่อยออกมา
จากเคร่ืองก าเนิดรัง สีไปยังบุคคลจะได้รับเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีจะยกเว้นการก ากับดูแลได้  ปริมาณรังสีตามท่ีผู้
ร้องเรียนอ้างมานั้น เป็นปริมาณรังสีจากการถ่ายเอกซเรย์เพียงคร้ังเดียว (one shot) แต่โดยปกติแล้วนั้นย่อมมีโอกาสท่ี
จะมีการถ่ายเอกซเรย์ซ้ ามากกว่า 1 คร้ัง เช่น  
   ๑. เคร่ืองเอกซเรย์ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้พลังงานรังสีท่ีออกมาเกินหรือต่ ากว่าค่าท่ีต้ังไว้ 
   ๒. เคร่ืองเอกซเรย์ได้มาตรฐานแต่บางคลินิกไม่มีอุปกรณ์ส ารองไฟ (uninterruptible power supply : UPS) และ
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (surge protection) อาจส่งผลต่อเคร่ืองเอกซเรย์ หากเกิดไฟตกหรือไฟกระชาก  
   ๓. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความช านาญในการถ่ายภาพเอกซเรย์  
   ๔. น้ ายาล้างฟิล์มเอกซเรย์ไม่มีการทดสอบคุณภาพ (QC) ส่งผลให้ภาพท่ีถ่ายไม่ชัดเจน  
   ๕. การถ่ายภาพเอกซเรย์ผิดพลาด เช่น การถ่ายฟันผิดซ่ีหรือการถ่ายผิดคน 
   ๖. ปัจจัยจากผู้ป่วยเอง เช่น ลักษณะปากและฟันของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ท าให้ต้องถ่ายภาพเอกซเรย์ซ้ า หรือผู้ป่วย
ขยับท าให้ต าแหน่งการถ่ายภาพคลาดเคล่ือน เป็นต้น 
สาเหตุข้างต้นอาจท าให้ต้องมีการฉายเอกซเรย์ซ้ า ซ่ึงท าให้ผลรวมของปริมาณรังสี เกินกว่า 10 ไมโครซีเวิร์ต ท่ี IAEA 
ก าหนดไว้ส าหรับการยกเว้นไม่ก ากับดูแลการใช้รังสี  ดังนั้น การมีไว้ในครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสีทางทันตกรรม
จึงต้องอยู่ในการก ากับดูแลตามกฎหมาย 

    ชี้แจง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๔)  ทันตแพทย์ท่ีขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสีมีภาระเพ่ิมเติมเร่ืองค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน คือ 
   ๑. ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาต 1,000 บาทต่อห้าปี ช าระท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
   ๒.ค่าใช้เคร่ืองบันทึกผลการได้รับรังสีแผ่นละ 1,000 บาทต่อปี  ช าระท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   ๓. ค่าตรวจสภาพเคร่ืองละ 1,000 บาทต่อสองปี  ช าระท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะตกเป็นรายได้ของแผ่นดิน 

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี หมายความถึงบุคคล
ประเภทใด และมีขอบเขตหน้าท่ีการปฏิบัติงานเพียงใด 

      เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี หมายถึง บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีตาม
มาตรา 92  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  หรือผู้ได้รับใบรับรองให้เป็นเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยทางรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 ท่ีใบรับรองยังไม่ส้ินอายุหลังจาก
วันท่ีพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  มีผลใช้บังคับ 
     เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี มีหน้าท่ีในการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการใช้งานเคร่ืองก าเนดิรังสี 
ควบคุมการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและให้ค าแนะน าแก่ผู้รับ
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามความสามารถในการดูแลความปลอดภัย
การใช้งาน คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง 

    ชี้แจง 

การออกกฎกระทรวงบังคับให้ทันตแพทย์เป็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบร่างกฎกระทรวงเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ทางรังสีไม่ได้บังคับให้ทันตแพทย์เป็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีแต่อย่างใด  ทันตแพทย์ท่ีครอบครองหรือใช้
เคร่ืองเอกซเรย์สามารถหาบุคคลใดก็ได้ท่ีได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีมาประจ าท่ีคลินิกตนได้  
ท้ังนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีบังคับใช้พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 จึงได้หารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และจัดต้ังคณะท างานบูรณาการการ
ท างานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับเคร่ืองก าเนิดรังสีทางการแพทย์ท้ังหมด  
รวมถึงเคร่ืองก าเนิดรังสีทางทันตกรรม  สามารถย่ืนเอกสารหลักฐานในการขอรับใบอนุญาต ณ จุดเดียว (one stop 
service) ได้ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเห็นชอบในการก าหนดให้บุคลากรใน ๕ สาขาวิชาชีพ สามารถย่ืน
ขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีได้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบ ซ่ึงได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ 
สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ (เทคนิครังสี) และฟิสิกส์การแพทย์  เนื่องจากได้มีการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภัยทาง
รังสีมาเพียงพอกับการใช้เคร่ืองก าเนิดรังสีแต่ละประเภทแล้ว 

    ชี้แจง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองก าเนิดรังสีทางทันตกรรม เมื่อมีการให้พลังงานไฟฟ้าเข้าไปแล้วจะสามารถปล่อยรังสีออกมาได้ จึงเป็นแหล่งก าเนิด
รังสีอย่างหนึ่งไม่ต่างจากวัสดุกัมมันตรังสี  เพียงแต่เคร่ืองก าเนิดรังสีทางทันตกรรมจะให้รังสีได้ก็ต่อเมื่อมีพลังงานไฟฟ้า
เข้าไปเท่านั้น  ส่วนวัสดุกัมมันตรังสีสามารถให้รังสีได้ตลอดเวลาจึงต้องมีการควบคุมให้เกิดความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากเคร่ืองก าเนิดรังสีตามมาตรฐานสากล และผู้ใช้เคร่ืองก าเนิดรังสีทางทันตกรรมไม่ได้มีเพียงทันตแพทย์
เท่านั้น บุคลากรซ่ึงเป็นผู้ใช้เคร่ืองก าเนิดรังสีส่วนใหญ่จะเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ซ่ึงอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอใน
การป้องกันอันตรายจากรังสี  เนื่องจากไม่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรดังเช่น ทันตแพทย์  จึงเป็นหน้าท่ีของ ปส. ท่ีต้อง
ก ากับดูแลไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับปริมาณรังสีเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 

    ชี้แจง 

เครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมเป็นแหล่งก าเนิดรังสี (radiation source) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ไม่มีอ านาจตามกฎหมายในการก ากับดูแลและ
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์เคร่ืองก าเนิดรังสีทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ท างานในลักษณะท่ีเป็นหน่วยงานสนับสนุน (Technical Support Organization : TSO) โดยเป็นผู้
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองก าเนิดรังสีทางทันตกรรมให้ได้มาตรฐาน ซ่ึงการขอตรวจสอบคุณภาพเคร่ือง
ก าเนิดรังสีทางทันตกรรมดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับความสมัครใจของผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เคร่ือง
ก าเนิดรังสีทางทันตกรรม อีกท้ัง ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่ือง ข้อปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพเอกซเรย์วินิจฉัยไม่มีสภาพบังคับกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว 

    ชี้แจง 

การตรวจสอบเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ( IAEA) ได้ก าหนดให้การข้ึนทะเบียน คือ 
การอนุญาต (authorization) อย่างหนึ่ง และการอนุญาตตามกฎหมายไทยจะอยู่
ในรูปของใบอนุญาต (licensing) ซ่ึงเป็นการอนุญาต (authorization) เช่นกัน 

    ชี้แจง 

การข้ึนทะเบียนเครื่องก าเนิดรังสีคืออะไร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 เป็นการก าหนด
เพดานขั้นสูง ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติไม่เกินอัตราท่ีก าหนดและขณะนี้อยู่ในขณะการยกร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว 

    ชี้แจง 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสูงมากอันเป็นการก่อภาระเกินสมควรแก่ทันตแพทย์ 

การก าหนดอัตราโทษตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 นั้น เป็นการก าหนดโดยใช้อัตราส่วน
โทษจ าคุกกับโทษปรับ ในอัตราจ าคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาท  ซ่ึงเทียบเคียงจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 ซ่ึงมีลักษณะการบังคับใช้กฎหมายท่ีคล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  

 

    ชี้แจง 

อัตราโทษตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 สูงกว่า
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และบางบทบัญญัติ
ก าหนดอัตราโทษปรับสูงกว่าโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 
2541 และพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕) เห็นว่า มาตรา ๒๕ ประกอบมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีไมอ่ยู่ภายใต้การ
ควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยค านึงถึงระดับกัมมันตภาพ หรือ
ลักษณะการใช้งานเคร่ืองก าเนิดรังสี  ดังนั้น การก าหนดให้เคร่ืองก าเนิดรังสีใดไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  หากการใช้งานเคร่ืองก าเนิดรังสีดังกล่าวมีลักษณะการ
ใช้งานท่ีมีความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยอย่างเพียงพอท่ีจะป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางรังสีต่อ
ประชาชนและส่ิงแวดล้อมแล้ว ก็สามารถก าหนดให้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมได้ และสามารถก าหนดเงื่อนไขท่ี
เก่ียวกับลักษณะการครอบครองหรือการใช้งานเคร่ืองก าเนิดรังสีได้ เช่น ก าหนดให้ต้องแจ้งการครอบครอง การ
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเคร่ืองก าเนิดรังสี และการก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย เป็นต้น แต่การก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนซ่ึงไม่มีหน้าท่ีตามกฎหมายในการควบคุมก ากับดูแลเคร่ืองก าเนิด
รังสีไปก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมนั้น อาจมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในการมอบอ านาจต่อให้หนว่ยงานอ่ืนไป
ก าหนดกฎเกณฑ์ซ่ึงเป็นสาระส าคัญในการควบคุมดูแลข้ึนใหม่ ซ่ึงในช้ันนี้คณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่อาจ
พิจารณาประเด็นการมอบอ านาจให้ได้ จนกว่าจะมีการยกร่างกฎกระทรวงและก าหนดเงื่อนไขท่ีชัดเจนแน่นอน
เสียก่อน  ส าหรับประเด็นสภาพบังคับ คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า หากผู้ครอบครองหรือใช้งานเคร่ืองก าเนิด
รังสีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดลักษณะการครอบครองหรือการใช้งานเคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก็มีอ านาจตาม
กฎหมายท่ีจะตรวจสอบการด าเนินการดังกล่าวได้ และหากปรากฏว่าการครอบครองหรือการใช้งานเคร่ืองก าเนิด
รังสีไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในเงือ่นไขดังกล่าวแล้ว  จะมีผลท าให้เคร่ืองก าเนิดรังสีนั้นไม่ได้รับยกเว้นการควบคุม
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ อันจะส่งผลท าให้บุคคลท่ีด าเนินการเก่ียวกับเคร่ือง
ก าเนิดรังสีนั้นต้องได้รับใบอนุญาตตามท่ีกฎหมายก าหนดเสียก่อนจึงจะด าเนินการตามนั้นได้ 

    ชี้แจง 

การออกกฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีท่ีไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะก าหนดให้เครื่องก าเนิดรังสี
ใดไม่อยู่ภายใต้การควบคุมเฉพาะบางกรณีและก าหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติ ได้หรือไม่ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕) เห็นว่า โดยท่ีกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๒๕ ประกอบมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการก าหนดเพ่ือให้เคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีมีลักษณะการใช้งานท่ี
มีความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยอย่างเพียงพอในการป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนและ
ส่ิงแวดล้อมไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ หากสภาพของเคร่ือง
ก าเนิดรังสียังคงมีลักษณะการใช้งานเช่นว่านั้นแล้ว ย่อมไม่อาจก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกฎกระทรวงได้   

    ชี้แจง 

การออกกฎกระทรวงยกเว้นไม่ควบคุมเครื่องก าเนิดรังสีบางชนิด
โดยก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของกฎกระทรวง จะกระท าได้หรือไม่ 


