ร่าง
กฎกระทรวง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
7 มิถุนายน 2562

กำหนดระยะเวลำในกำรแจ้งกำรมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเพื่อกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์
พ.ศ. ....
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่งและวรรคสำม และมำตรำ ๒๖/๑ วรรคสำม
แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕59 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติพลังงำน
นิว เคลี ย ร์เพื่อสั น ติ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. ๒๕62 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุ ข ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบแจ้งครอบครอง” หมำยควำมว่ำ ใบแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบ
มำเฉพำะสำหรับใช้เพื่อกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งำนใน
สถำนพยำบำล
“เครื่ องกำเนิ ดรั งสี ” หมำยควำมว่ำ เครื่อ งกำเนิ ดรังสี ที่ ออกแบบมำเฉพำะส ำหรับ ใช้
เพื่อกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งำนในสถำนพยำบำล
ตำมกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ 26/1 วรรคหนึ่ง
“ผู้ แ จ้ ง ” หมำยควำมว่ ำ บุ ค คลธรรมดำ หรื อ นิ ติ บุ ค คล หรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมำยที่
ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีตำมกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ 26/1 วรรคหนึ่ง
“ผู้ รั บ แจ้ ง” หมำยควำมว่ำ กรมวิท ยำศำสตร์กำรแพทย์ โดยเป็ น ผู้ ที่ รัฐ มนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขมอบหมำยให้เป็นผู้รับแจ้งกำรครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี ตำมกฎกระทรวงที่
ออกตำมมำตรำ 26/1 วรรคหนึ่ง
ข้อ ๒ ให้ผู้แจ้ง ยื่นแจ้งกำรครอบครองหรือใช้ เครื่องกำเนิดรังสี ก่อนกำรใช้งำนครั้งแรก
ต่อผู้รับแจ้งภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ ตำมแบบคำขอแจ้งกำรครอบครองหรือใช้
เครื่องกำเนิดรังสี พร้อมด้วยเอกสำรหรือหลักฐำนตำมที่ระบุไว้แบบคำขอ
กำรยื่นแจ้งกำรครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี ผู้แจ้งสำมำรถยื่น แบบคำขอ พร้อม
เอกสำรหลักฐำนต่อผู้รับแจ้งด้วยตนเอง หรือทำงไปรษณีย์ หรือผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำร
และเงื่อนไขทีผ่ ู้รับแจ้งประกำศกำหนด
ข้อ ๓ ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคำขอ พร้อมเอกสำรหลักฐำนให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
แบบคำขอ หรือเอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้รับแจ้งแจ้งต่อผู้แจ้งทรำบและดำเนินกำร
แก้ไขหรือส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภำยในสำมสิบวัน
ในกรณี ที่ ค ำขอ พร้ อ มเอกสำรหลั ก ฐำนถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น หรือ ได้ ยื่ น เอกสำรหลั ก ฐำน
เพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว ให้ผู้รับแจ้งดำเนินกำรออกใบแจ้งครอบครองให้แก่ผู้แจ้งภำยในสิบวันนับตั้งแต่ที่ผู้รับ
แจ้งได้รับ คำขอ เอกสำรหลักฐำนที่ถูกต้องและครบถ้วน
ใบแจ้งครอบครองให้เป็นไปตำมแบบท้ำยกฎกระทรวงนี้

ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือดำเนินกำรยื่นเอกสำรหลักฐำนไม่แล้วเสร็จ
ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำคำขอตกไป
ข้อ ๔ ผู้แจ้งที่ประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบแจ้งครอบครอง ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
ข้อมูล รำยกำรเครื่องกำเนิดรังสีที่แจ้งครอบครองหรือใช้ ให้ ยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบแจ้ง
ครอบครองต่อผู้รับแจ้งภำยในสำมสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล พร้อมด้วยเอกสำร
หรือหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบคำขอ และให้ผู้รับแจ้งดำเนินกำรออกใบแจ้งครอบครองฉบับใหม่ให้กับผู้
แจ้งภำยในสิบห้ำวัน
ข้อ ๕ ในกรณีที่ใบแจ้งครอบครองชำรุดในสำระสำคัญ สูญหำย หรือถูกทำลำย ให้ผู้แจ้ง
ยื่นคำขอรับใบแทนใบแจ้งครอบครองต่อผู้รับแจ้ง พร้อมด้วยเอกสำรหรือหลักฐำนตำมที่ ระบุไว้ในแบบคำ
ขอรับใบแทนใบแจ้งครอบครองภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทรำบถึงกำรชำรุดในสำระสำคัญ สูญหำย
หรือถูกทำลำย
ให้นำควำมในข้อ 4 มำใช้บังคับแก่กำรพิจำรณำคำขอรับใบแทนใบแจ้งครอบครองด้วย
โดยอนุโลม
ใบแทนใบแจ้ ง ครอบครองให้ ใ ช้ แ บบใบแจ้ ง ครอบครอง โดยระบุ ค ำว่ ำ “ใบแทน”
ด้วยตัวอักษรสีแดงไว้ด้ำนบนของใบแจ้งครอบครอง
ข้อ ๖ ในกรณี ผู้แจ้งมีควำมประสงค์จะยกเลิกกำรครอบครองหรือใช้ เครื่องกำเนิดรังสี
ตำมที่ได้แจ้งไว้ ให้ผู้แจ้งยื่นคำขอยกเลิกกำรครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี ต่อผู้รับแจ้งภำยในสำมสิบ
วันนับตั้งแต่วันที่ทรำบถึงเหตุแห่งกำรยกเลิก พร้อมด้วยเอกสำรหรือหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบคำขอ
ดังกล่ำว
กรณี ตำมวรรคหนึ่ ง ผู้แจ้งที่ ประสงค์ขอยกเลิกกำรครอบครองหรือใช้ เครื่องกำเนิดรังสี
ต้องดำเนินกำรจัดกำรเครื่องกำเนิดรังสี ตำมวิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง นับแต่วันที่ได้รับหนังสือตอบรับกำร
ยกเลิกกำรครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีจำกผู้รับแจ้งภำยในเก้ำสิบวัน ดังต่อไปนี้
(๑) จัดกำรเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร
ขยะอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ส่งออกเครื่องกำเนิดรังสีที่ขอยกเลิกกำรครอบครองหรือใช้
(๓) จำหน่ำยหรือส่งต่อให้ผู้ที่ประสงค์จะครอบครองหรือใช้รำยอื่น
ข้อ ๗ กรณีเครื่องกำเนิดรังสีตำมที่ได้แจ้งครอบครองหรือใช้ เกิดสูญหำย ให้ผู้แจ้งแจ้งต่อ
ผู้รับแจ้งภำยในสิบวันนับแต่วันที่ทรำบเหตุแห่งกำรสูญหำย พร้อมด้วยเอกสำรหรือหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ใน
แบบแจ้งเครื่องกำเนิดรังสีเกิดสูญหำย และให้ผู้รับแจ้งดำเนินกำรแก้ไขเอกสำรแนบท้ำยใบแจ้งครอบครอง
ให้กับผู้แจ้งภำยในสิบห้ำวัน
ข้อ ๘ แบบคำขอแจ้ ง กำรครอบครองหรือใช้ เครื่อ งกำเนิ ดรังสี แบบคำขอแก้ไขใบแจ้ง
ครอบครองหรื อ ใช้ เครื่ อ งก ำเนิ ด รั ง สี แบบค ำขอรั บ ใบแทนใบแจ้ งครอบครอง แบบค ำขอยกเลิ ก กำร
ครอบครองหรือใช้ เครื่องกำเนิดรังสี แบบคำขอเพิ่มรำยกำรครอบครองหรือใช้ เครื่องกำเนิดรังสี และแบบ
แจ้งเครื่องกำเนิดรังสีสูญหำย ให้เป็นไปตำมทีผ่ ู้รับแจ้งประกำศกำหนด
แบบคำขอตำมวรรคหนึ่งให้ผู้แจ้งยื่นตำมวิธีกำรกำหนดตำมข้อ 2 และให้นำควำมในข้อ ๒
และข้อ 4 มำใช้บังคับแก่กำรพิจำรณำคำขอด้วยโดยอนุโลม

ข้อ ๙ ให้ ผู้ รั บ แจ้ ง รำยงำนข้ อมู ลกำรแจ้ ง กำรครอบครองหรือ ใช้ เครื่ อ งก ำเนิ ด รังสี ต่ อ
คณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ. ....

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข

แบบ วพ.-สรส.2 ก

–––
.

เลขที่ใบแจ้ง..................................

ใบแจ้งครอบครองหรือใช้
เครื่องกาเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสาหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์
ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล
วันที่…..….เดือน...............พ.ศ……….....
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 26/1 แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อนุญาตให้ …………………………………………………………………………………………....
โดย…………………………………………………………..อายุ………………………สัญชาติ…………………..…………………..…….….
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………...….
สถานที่ทาการ...................................................................................................................... ...................................
.................................................................................................................................................................................
มีไว้ในครอบครองหรือใช้ เครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมำเฉพำะสำหรับใช้เพื่อกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์
ซึง่ ไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และเพื่อใช้งำนในสถำนพยำบำล
ตามเลขรับคาขอ เลขที่…………………………………….….……….ลงวันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ.…………....
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เลขที.่ ..................................................................จานวน......................หน้า
สถานที่ติดตั้ง..........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อผู้ควบคุมใช้งานเครื่องกาเนิดรังสี.....................................................................................................................
แจ้งครอบครองหรือใช้ตั้งแต่วันที่……………………………………………………………………………………………….….………..
.

(…………………………………………..)
อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ประทับตรำกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ไว้เป็นสำคัญ

เงื่อนไข
1. ใบแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี ฯ นี้ใช้ได้เฉพำะเครื่องที่ได้แจ้งครอบครองหรือใช้
และผู้ที่ระบุชื่อไว้เท่ำนั้น
2. ห้ ำมน ำใบแจ้ ง ครอบครองหรื อ ใช้ เครื่อ งก ำเนิ ด รั งสี ฯ นี้ ไปคั ด ลอกหรือ ตั ด ทอนเฉพำะ
บำงส่วนโดยไม่ได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร
3. กรณีเกิดอุบัติเหตุจำกรังสีหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรครอบครองหรือใช้เครื่อง
กำเนิดรังสี ฯ ให้ผู้แจ้งเป็นผู้รับผิดชอบ
4. ใบแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี ฯ นี้ ไม่มีวันหมดอำยุ ผู้แจ้งต้องส่งสำเนำรำยงำน
ผลกำรทดสอบเครื่องกำเนิดรังสีที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
กำหนด ต่อผู้รับแจ้งทุก 2 ปี
5. กรณีใบแจ้งครอบครองหรือใช้ชำรุดในสำระสำคัญ สูญหำย หรือถูกทำลำย ให้ผู้แจ้งยื่นคำขอ
ใบแทนใบแจ้งครอบครองต่อผู้รับแจ้ง พร้อมด้วยเอกสำรหรือหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบ
คำขอรับ ใบแทนใบแจ้งครอบครองภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทรำบถึงกำรช ำรุ ดใน
สำระสำคัญ สูญหำย หรือถูกทำลำย

เลขที่ วพ........................
หน้ำ......ของ......หน้ำ
เอกสารแนบท้ายใบแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี แบบ วพ.-สรส.2
ชื่อ (สถานพยาบาล)......................................................
รายการเครื่องกาเนิดรังสีที่แจ้งครอบครองหรือใช้
รายการที่

รายละเอียดเครื่องกาเนิดรังสี
ชนิด

ผูผ้ ลิต

รุ่น

หมายเลขเครื่อง

กาลังสูงสุด

สถานะ

วันที่ตรวจสอบสถานะ

(……………………………………..)
อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

