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 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิชาชีพรังสีเทคนิค พ.ศ. ....” 

 มาตรา  2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา  3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “วิชาชีพรังสีเทคนิค” หมายความว่า วิชาชีพที่กระท าหรือมุ่งหมายจะกระท าต่อมนุษย์โดยใช้
รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยโรค การบ าบัดโรคหรือการวิจัยด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา 
หรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศให้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา 
 “ผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคจากสภารังสีเทคนิค 
 “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคจากสภารังสีเทคนิค 
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภารังสีเทคนิค 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภารังสีเทคนิค 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภารังสีเทคนิค 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภารังสีเทคนิค 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา  4  ในกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือค าสั่งใดอ้างถึงการประกอบโรคศิลปะ 
สาขารังสีเทคนิค ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค หรือผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค  
ให้หมายความถึงการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค ผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค หรือผู้แทนสภารังสีเทคนิค  
ตามพระราชบัญญัตินี้  

 มาตรา  5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  
รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได ้
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หมวด 1 
สภารังสีเทคนิค 

 
 มาตรา  6  ให้มีสภารังสีเทคนิคเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ตามท่ีบัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 ตราหรือเครื่องหมายของสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับสภารังสีเทคนิค   

มาตรา  7  สภารังสีเทคนิค มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค 
 (2) ควบคุม ก ากับ ดูแล และก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ 
รังสีเทคนิค 
 (3) ควบคุมความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคให้เป็นไป 
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพรังสีเทคนิค               
 (4) ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอ่ืนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
รังสีเทคนิค และการสาธารณสุข 
 (5) ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับวิชาชีพรังสีเทคนิค และการสาธารณสุข 
 (6) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
 (7) ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
 (8) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคของประเทศไทย 

มาตรา  8  สภารังสีเทคนิคมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 (1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพรังสีเทคนิค 
 (2) ออกค าสั่งตามมาตรา 46 วรรคสี่ 
 (3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ในวิชาชีพรังสีเทคนิคของสถาบันต่างๆ  
เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก 
 (4) รับรองหลักสูตรส าหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ช านาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพรังสีเทคนิค 
ของสถาบันที่ท าการฝึกอบรมดังกล่าว 
 (5) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ท าการฝึกอบรมใน (4) 
 (6) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค 
สาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพรังสีเทคนิค 
 (7) จัดท าแผนการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อสภานายกพิเศษ 
อย่างน้อยปีละครั้ง 
 (8) ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภารังสีเทคนิค 
 (9) บริหารกิจการใดๆ ตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจน
กิจการอื่นใดของสภารังสีเทคนิค 

มาตรา  9  สภารังสีเทคนิคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
 (2) ค่าข้ึนทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ  
 (3) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในมาตรา 7 
 (4) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่สภารังสีเทคนิค 
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 (5) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (1) (2) (3) และ (4) 

มาตรา  10  ให้รัฐมนตรีด ารงต าแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภารังสีเทคนิคและมีอ านาจหน้าที่
ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด 2 
สมาชิก 

                             
มาตรา  11  สมาชิกสภารังสีเทคนิคต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

 (1) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
 (2) มีความรู้ในวิชาชีพรังสีเทคนิคโดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรเทียบเท่า
ปริญญาในสาขารังสี เทคนิค จากสถาบันการศึกษาที่สภารังสี เทคนิครับรอง และต้องสอบผ่านความรู้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับสภารังสีเทคนิค  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศที่สภารังสีเทคนิครับรอง ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย ต้องได้รับใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคจากประเทศที่ส าเร็จการศึกษาด้วย  
 (3) เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
 (4) เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าอาจจะน ามา 
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  
 (5) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
สภารังสีเทคนิค  

มาตรา  12  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค ขอหนังสืออนุมัติ 
หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคสาขาต่างๆ หรือขอหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน          
ในวิชาชีพรังสีเทคนิค โดยปฏิบัติตามข้อบังคับสภารังสีเทคนิคว่าด้วยการนั้น 
 (2) แสดงความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภารังสีเทคนิคส่งไปยังคณะกรรมการ      
เพ่ือพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกร่วมกันตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับ
กิจการของสภารังสีเทคนิค คณะกรรมการต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ เสนอทราบภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันได้รับเรื่อง 
 (3) เลือก รับเลือก หรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
 (4) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  13  สมาชิกภาพของสมาชิกนั้นสิ้นสุดลงเมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 11 (1) หรือ (2)  
 (4) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ เพราะเห็นว่าเป็นผู้น ามาซึ่งความเสื่อมเสีย 
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามมาตรา 11 (3) หรือ (4)  
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 (5) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 (5) และผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมซึ่งมีคุณสมบัติตามคณะกรรมการประกาศก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนลงความเห็นว่า
ไม่สามารถบ าบัดรักษาให้หายเป็นปกติได้ หรือต้องใช้ระยะเวลาในการบ าบัดรักษาเกินกว่าสองปี  
 ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 (5) แต่ยังไม่ถึงขนาดที่สมาชิกภาพ 
สิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง (5) คณะกรรมการอาจมีมติให้พักใช้ใบอนุญาตของสมาชิกผู้นั้นได้ โดยมีก าหนดเวลา  
ตามท่ีเห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี และให้น าความในมาตรา 29 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 

หมวด 3  
คณะกรรมการ 

 
 มาตรา  14  ให้คณะกรรมการสภารังสีเทคนิค ประกอบด้วย 
 (1) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                       
 (2) กรรมการซึ่งเป็นคณบดีคณะรังสีเทคนิค หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณบดี หรือหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
หรือสถาบันการศึกษาของเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งละหนึ่งคน  
เลือกกันเองให้เหลือห้าคน 
 (3) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพรังสีเทคนิคแห่งละหนึ่งคน
เลือกกันเองให้เหลือสองคน ในจ านวนนี้จะต้องมาจากผู้แทนสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยหนึ่งคน  
 (4) กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจ านวนเท่ากับจ านวนกรรมการใน (1) (2) และ (3) 
รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว 

มาตรา  15  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาได้ และให้มีอ านาจถอดถอน     
ที่ปรึกษาด้วย 

ให้ที่ปรึกษาด ารงต าแหน่งตามวาระของกรรมการตามมาตรา 14 (4) 

มาตรา  16  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการจากมาตรา 14 (4) ภายในสามสิบวันนับจาก 
วันเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 14 (4) เพ่ือด ารงต าแหน่งนายกสภารังสีเทคนิค อุปนายกสภารังสีเทคนิค 
คนที่หนึ่งและอุปนายกสภารังสีเทคนิคคนที่สอง ต าแหน่งละหนึ่งคน 

ให้นายกสภารังสีเทคนิคเลือกกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ ์
และเหรัญญิก ต าแหน่งละหนึ่งคน และอาจเลือกกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งอ่ืนได้ตามความจ าเป็น ทั้งนี้  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ                                                                                                                       

ให้นายกสภารังสีเทคนิคมีอ านาจถอดถอนเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก 
และผู้ด ารงต าแหน่งอื่นตามวรรคสองออกจากต าแหน่งได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ให้นายกสภารังสีเทคนิค อุปนายกสภารังสีเทคนิคคนที่หนึ่งและอุปนายกสภารังสีเทคนิค 
คนที่สองด ารงต าแหน่งตามวาระของกรรมการตามมาตรา 14 (4)  

เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภารังสีเทคนิคพ้นจากหน้าที่ ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ 
เหรัญญิก และผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามวรรคสองพ้นจากต าแหน่งด้วย 

 

 



 

 

-5- 

มาตรา  17  การเลือกกรรมการตามมาตรา 14 (2) และ (3) การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา   
14 (4) การแต่งตั้งที่ปรึกษาตามมาตรา 15 การเลือกกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งต่างๆ ตามมาตรา 16  
การเลือกกรรมการตามมาตรา 21 และการเลื่อนหรือการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 22 ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับสภารังสีเทคนิค 

มาตรา  18  กรรมการตามมาตรา 14 (3) และ (4) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค 
 (2) เป็นผู้เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
 (3) เป็นบุคคลล้มละลาย 

มาตรา  19  กรรมการตามมาตรา 14 (2) (3) และ (4) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
และอาจได้รับเลือกหรือได้รับเลือกตั้งใหม่ได้แล้วแต่กรณี แต่จะด ารงต าแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
กรรมการขึ้นมาใหม ่

มาตรา  20  นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา 14 (2)  (3) และ (4)    
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 13 ยกเว้นมาตรา 14 (2) 
 (4) ขาดคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 18  
 (5) พ้นจากต าแหน่งคณบดีคณะรังสีเทคนิค หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 
เทียบเท่าคณบดี หรือหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยกเว้นมาตรา 14 (3) 
และ (4) 

มาตรา  21  เมื่อต าแหน่งกรรมการตามมาตรา 14 (2)  หรือ (3) ว่างลงก่อนครบวาระ  
ให้คณะกรรมการด าเนินการให้มีการเลือกกันเอง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการนั้นว่างลง  

ถ้าวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน คณะกรรมการจะให้มีการเลือก
กรรมการแทนหรือไม่ก็ได ้

ให้ผู้ซึ่งเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา  22  เมื่อต าแหน่งกรรมการตามมาตรา 14 (4) ว่างลงไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการดังกล่าวทั้งหมดก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการเลื่อนสมาชิกผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม   
ตามมาตรา 18 และได้รับคะแนนจากการเลือกตั้งตามมาตรา 14 (4) ในล าดับถัดไปขึ้นเป็นกรรมการแทน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ต าแหน่งกรรมการนั้นว่างลง  

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลง รวมกันเกินหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ    
ซึ่งได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นเป็นกรรมการแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่  
วันที่จ านวนกรรมการดังกล่าวได้ว่างลงเกินหนึ่งในสาม 

ในกรณีไม่มีผู้ ใดได้รับการเลื่อนขึ้นเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ยังไม่ครบ 
ตามจ านวนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ถ้าวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยู่ ไม่ถึงเก้าสิบวัน ไม่ต้องเลื่อนหรือเลือกตั้ง  
กรรมการแทน 

ให้ผู้ซึ่งเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา  23  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) บริหารและด าเนินกิจการสภารังสีเทคนิคตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด 
ในมาตรา 7 และมาตรา 8 รวมทั้งการบริหารเงินรายได้ตามมาตรา 9 
 (2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสอบสวน และคณะอนุกรรมการอ่ืน 
เพ่ือท ากิจการหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ และอ านาจหน้าที่ของสภารังสีเทคนิค 
 (3) ก าหนดแผนการด าเนินงานและงบประมาณของสภารังสีเทคนิค 
 (4) ออกข้อบังคับสภารังสีเทคนิคว่าด้วย 
  (ก) การเป็นสมาชิก 
  (ข) การก าหนดตราหรือเครื่องหมายของสภารังสีเทคนิค 
  (ค) การก าหนดโรคตามมาตรา 11 (5)  
  (ง) การก าหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมอ่ืน นอกจากที่ก าหนด 
ไว้ในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
  (จ) การเลือก การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน 
การแต่งตั้งที่ปรึกษา และการเลือกกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งต่างๆ ตามมาตรา 17 
  (ฉ) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะที่ปรึกษา 
  (ช) การก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาตามมาตรา 15 
  (ซ) การก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามมาตรา 16 วรรคสอง 
  (ฌ)คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคตามมาตรา 34 
  (ญ)แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน 
การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต 
  (ฎ) หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคสาขาต่างๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพรังสีเทคนิค 
  (ฏ) หลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
  (ฐ) หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ 
  (ฑ) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพรังสีเทคนิค 
  (ฒ)การจัดตั้ง การด าเนินการและการเลิกสถาบันที่ท าการฝึกอบรมเป็นผู้ช านาญการ 
ในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพรังสีเทคนิค รวมถึงการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง  
ของผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการประกอบวิชาชีพ 
  (ณ)หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ตามมาตรา 11 (2)  
  (ด) หลักเกณฑ์และวิธีการกล่าวหากล่าวโทษ การสืบสวนหาข้อเท็จจริงและการสอบสวน 
  (ต) ข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค 
  (ถ) ก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค 
  (ท) เรื่องอ่ืนๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์หรืออยู่ในอ านาจหน้าที่ ของสภารังสี
เทคนิคตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ภายใต้บังคับมาตรา 29 ข้อบังคับสภารังสีเทคนิคเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ให้ใช้บังคับได ้
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 มาตรา  24  นายกสภารังสีเทคนิค อุปนายกสภารังสีเทคนิคคนที่หนึ่ง อุปนายกสภารังสีเทคนิค 
คนที่สอง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก ที่ปรึกษาและผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
 (1) นายกสภารังสีเทคนิค มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) บริหารและด าเนินกิจการของสภารังสีเทคนิคให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือ 
ตามมติของคณะกรรมการ 
  (ข) เป็นผู้แทนสภารังสีเทคนิคในกิจการต่างๆ 
  (ค) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 
 นายกสภารังสีเทคนิคอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทน  ตามที่
เห็นสมควร 
 (2) อุปนายกสภารังสี เทคนิคคนที่หนึ่ง เป็นผู้ช่วยนายกสภารังสี เทคนิคในกิจการอันอยู่ ใน 
อ านาจหน้าที่ของนายกสภารังสี เทคนิคตามที่นายกสภารังสี เทคนิคมอบหมาย และเป็นผู้ท าการแทน 
นายกสภารังสีเทคนิคเม่ือนายกสภารังสีเทคนิคไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 (3) อุปนายกสภารังสี เทคนิคคนที่สอง  เป็นผู้ช่วยนายกสภารังสี เทคนิคในกิจการอันอยู่ ใน 
อ านาจหน้าที่ของนายกสภารังสี เทคนิคตามที่นายกสภารังสี เทคนิคมอบหมาย และเป็นผู้ท าการแ ทน 
นายกสภารังสีเทคนิคเม่ือนายกสภารังสีเทคนิคและอุปนายกสภารังสีเทคนิคคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้
 (4) เลขาธิการ มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สภารังสีเทคนิคทุกระดับ 
  (ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภารังสีเทคนิค 
  (ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค  
และทะเบียนอื่นๆ ของสภารังสีเทคนิค 
  (ง) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสภารังสีเทคนิค 
  (จ) เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
 (5) รองเลขาธิการ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการในกิจการอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการ  
ตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย และเป็นผู้ท าการแทนเลขาธิการ เมื่อเลขาธิการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 (6) ประชาสัมพันธ์ มีอ านาจหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ แนะน า และเผยแพร่กิจการ 
ของสภารังสีเทคนิคแก่ประชาชนและองค์กรอ่ืน 
 (7) เหรัญญิก มีอ านาจหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงินและงบประมาณ 
ของสภารังสีเทคนิค 
 (8) ผู้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาตามมาตรา 15 ให้มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (9) ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามมาตรา 16 วรรคสอง ให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
 

หมวด 4 
การด าเนินการของคณะกรรมการ 

 
 มาตรา  25  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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 มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ในการลงคะแนนกรรมการคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่ ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 มติของที่ประชุมในกรณีให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา 13 (4) ให้ถือคะแนนเสียง    
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น 
 การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 การประชุมคณะที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภารังสีเทคนิค 

 มาตรา  26  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการหรืออนุกรรมการ  
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา  27  ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีอ านาจเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค า  
หรือแจ้งให้บุคคลใดๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุที่จ าเป็นแก่การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ 

หนังสือเรียกมาให้ถ้อยค า หรือหนังสือแจ้งให้ส่งเอกสารหรือวัตถุตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุ 
ด้วยว่าจะให้มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือวัตถุในเรื่องใด 

 มาตรา  28  สภานายกพิเศษจะเข้าฟังการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือจะส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยังสภารังสีเทคนิคในเรื่องใดๆ ก็ได้ 
 สภานายกพิเศษ มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 54  
และมาตรา 55 

 มาตรา  29  มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องต่อไปนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากสภานายกพิเศษก่อน จึงจะด าเนินการตามมตินั้นได้ 
 (1) การออกข้อบังคับ 
 (2) การก าหนดแผนการด าเนินงานและงบประมาณของสภารังสีเทคนิค 
 (3) การให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา 13 (4) 
 (4) การวินิจฉัยชี้ขาดให้พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 46 วรรคสาม (4) 
หรือ (5)  

ให้นายกสภารังสีเทคนิคเสนอมติตามวรรคหนึ่งต่อสภานายกพิเศษโดยไม่ชักช้า สภานายกพิเศษ
อาจมีค าสั่งยับยั้งมตินั้นได้ ในกรณีที่มิได้ยับยั้งตามวรรคหนึ่ง (1) ภายในสามสิบวันหรือมิได้ ยับยั้งตามวรรคหนึ่ง 
(2) (3) หรือ (4) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับมติที่นายกสภารังสีเทคนิคเสนอ ให้ถือว่าสภานายกพิเศษ  
ให้ความเห็นชอบมตินั้น 

ถ้าสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับการยับยั้ง ในการประชุมนั้น ถ้ามีเสียงยืนยันมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ 
ที่มีอยู่ ในขณะนั้น ก็ให้ด าเนินการตามมตินั้นได้ 
 

หมวด 5 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค 

 
มาตรา  30  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคท าการประกอบวิชาชีพ 

รังสีเทคนิค หรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิท าการประกอบวิชาชีพดังกล่าว เว้นแต่  ในกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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 (1) การประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคที่กระท าต่อตนเอง 
 (2) การช่วยเหลือแก่ผู้ปุวยตามหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยาโดยมิได้รับประโยชน์
ตอบแทน 

(3)  นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ได้รับการฝึกอบรม ซึ่งท าการฝึกหัดหรืออบรมในความควบคุม
ของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสาขารังสีเทคนิคของรัฐหรือของเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ         
ให้จัดตั้ง สถาบันทางการแพทย์ของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือสถาบันทางการแพทย์อ่ืนที่สภารังสีเทคนิค
รับรอง ภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกหัดหรือผู้ให้การฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค      
หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของสภารังสีเทคนิค  

(4)  บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร  
ส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอ่ืน ตามที่กฎหมายก าหนด        
หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพรังสีเทคนิค ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(5)  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระท าการ
ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา                                                                                                                      

(6)  การประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืน 
ตามข้อจ ากัดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

(7)  การประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการหรือผู้สอน  
ในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคของต่างประเทศ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุมัติ  
จากคณะกรรมการ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา  31  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ค า หรือข้อความด้วยอักษรไทยหรืออักษรต่างประเทศว่ารังสี
เทคนิค หรือนักรังสีเทคนิค หรือใช้อักษรย่อของค าดังกล่าว หรือใช้ค าแสดงคุณวุฒิการศึกษาทางรังสีเทคนิค หรือ
ใช้อักษรย่อของวุฒิดังกล่าว ประกอบกับชื่อหรือชื่อสกุลของตน หรือใช้ค าหรือข้อความอ่ืนใดที่มีความหมาย
ท านองเดียวกัน หรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ซึ่งท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค ทั้งนี้ รวมถึง  
การใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการดังกล่าวให้แก่ตน เว้นแต่ผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
ในวิชาชีพรังสีเทคนิคหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค แล้วแต่กรณี 

มาตรา  32  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ตราหรือเครื่องหมายของสภารังสีเทคนิค หรือเครื่องหมายอ่ืนใด 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึง หรือท าให้เข้าใจว่าเป็นตราหรือเครื่องหมายของสภารังสีเทคนิค โดยไม่ได้รับความยินยอม
จากสภารังสีเทคนิค ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภารังสีเทคนิค หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

มาตรา  33  ห้ามมิให้ผู้ ใดใช้ค าหรือข้อความที่แสดงให้ผู้ อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีคว ามรู้ 
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคสาขาต่างๆ ทั้งนี้ รวมถึงการใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อ่ืน
กระท าการดังกล่าวให้แก่ตน เว้นแต่ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรว่าเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ ในการ
ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคสาขานั้นๆ จากสภารังสีเทคนิคหรือที่สภารังสีเทคนิครับรอง หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
รังสีเทคนิคซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อบังคับสภารังสีเทคนิค 
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มาตรา  34  การข้ึนทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติ 
หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคสาขาต่างๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน     
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้ด าเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เว้นแต่ 
มีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับ
สภารังสีเทคนิค 

การด าเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้กับการกล่าวหา การกล่าวโทษ  
การเรียกหรือแจ้งบุคคล การแจ้งค าสั่งหรือการด าเนินการอ่ืนใดที่ต้องท าเป็นหนังสือตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
โดยอนุโลม  

มาตรา  35  ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องสมัครเป็นสมาชิกสภารังสีเทคนิคและ           
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับสภารังสีเทคนิค  

เมื่อสมาชิกภาพของผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคผู้ใดสิ้นสุดลงตามมาตรา 13 ให้ใบอนุญาตของ 
ผู้นั้นสิ้นสุดลง  

ให้ผู้ซึ่งใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวรรคสอง ส่งคืนใบอนุญาตต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ใบอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

มาตรา  36  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ 5 
นับแต่ปีถัดจากปีที่ออกใบอนุญาต  

การต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอแล้วให้ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ  

มาตรา  37  ผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่งข้อจ ากัด 
และเงื่อนไขและต้องรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพรังสีเทคนิคตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับสภารังสีเทคนิค  

มาตรา  38  บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเพราะผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคฝุาฝืนมาตรา 36    
มีสิทธิกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคผู้นั้นโดยท าค ากล่าวหาเป็นหนังสือยื่นต่อสภารังสีเทคนิค 

บุคคลอ่ืนซึ่งพบหรือทราบว่าผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคฝุาฝืนมาตรา 36 มีสิทธิกล่าวโทษ      
ผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคโดยท าค ากล่าวโทษเป็นหนังสือยื่นต่อสภารังสีเทคนิค 

กรรมการมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคที่ฝุาฝืนมาตรา  36 โดยแจ้งเรื่อง 
ต่อสภารังสีเทคนิค 

สิทธิกล่าวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิกล่าวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพ้นหนึ่งปี  นับแต่ 
วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่อง และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด แต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่มีการประพฤติผิด
ในเรื่องดังกล่าว 

การถอนเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษที่ได้ยื่นหรือแจ้งไว้แล้วนั้นไม่เป็นเหตุให้ระงับ  
การด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  39  เมื่อสภารังสีเทคนิคได้รับเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษตามมาตรา 37  
หรือในกรณีที่คณะกรรมการมีมติว่ามีพฤติการณ์อันสมควรให้มีการพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
ของผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค ให้เลขาธิการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ  
โดยไม่ชักช้า 

มาตรา  40  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณจากสมาชิกหรือที่ปรึกษา
ประกอบด้วยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าสามคน มีอ านาจหน้าที่สืบสวนหา
ข้อเท็จจริงในเรื่องที่ได้รับตามมาตรา 39 แล้วท ารายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
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คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเกินกว่าหนึ่งคณะก็ได้ 
ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดใน วรรคหนึ่ ง 

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนครบก าหนด  
เวลาดังกล่าว ในการนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาด าเนินการออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่  
วันที่ครบก าหนดเวลา 

มาตรา  41  เมื่ อคณะกรรมการได้ รั บรายงานและความเห็ นของคณะอนุ กรรมการ 
จรรยาบรรณแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกล่าว แล้วมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณา 
 (2) ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนในกรณีที่เห็นว่าค ากล่าวหาหรือค ากล่าวโทษ
นั้นมีมูล 
 (3) ให้ยกค ากล่าวหาหรือค ากล่าวโทษในกรณีที่เห็นว่าค ากล่าวหาหรือค ากล่าวโทษนั้นไม่มีมูล 

มาตรา  42  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนจากสมาชิกประกอบด้วย
ประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าสามคน มีอ านาจหน้าที่สอบสวนและเสนอส านวน
การสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเกินกว่าหนึ่งคณะก็ได้  
ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนดให้ประธานอนุกรรมการสอบสวนแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาด าเนินการออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลา 

มาตรา  43  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อนุกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มีอ านาจออกหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าและมีหนังสือแจ้งให้บุคคลใดๆ ส่งเอกสาร  
หรือวัตถุที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการดังกล่าว 

หนังสือเรียกมาให้ถ้อยค า หรือหนังสือแจ้งให้ส่งเอกสารหรือวัตถุตามวรรคหนึ่งต้องระบุด้วย 
ว่าจะมาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือวัตถุในเรื่องใด 

มาตรา  44  ให้ประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ 
พร้อมทั้งส่งส าเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษ ให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
ก่อนวันเริ่มท าการสอบสวน 

ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษมีสิทธิท าค าชี้แจงหรือน าพยานหลักฐานใดๆ มาแสดง 
ต่อคณะอนุกรรมการสอบสวน 

ค าชี้แจงหรือพยานหลักฐานให้ยื่นต่อประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในก าหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายเวลาให้ 

 มาตรา 45  หลักเกณฑ์และวิธีการ กล่าวหา กล่าวโทษ การสืบสวนหาข้อเท็จจริง และการ
สอบสวนให้เป็นไปตามข้อบังคับสภารังสีเทคนิค 

มาตรา  46  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้เสนอส านวน 
การสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการโดยไม่ชักช้าเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 
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มาตรา  47  เมื่อคณะกรรมการได้รับส านวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการ
สอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาส านวนและความเห็นดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

คณะกรรมการอาจให้คณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนการวินิจฉัยชี้ขาดได้ 
คณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (1) ยกค ากล่าวหาหรือค ากล่าวโทษ 
 (2) ว่ากล่าวตักเตือน 
 (3) ภาคทัณฑ์ 
 (4) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี 
 (5) เพิกถอนใบอนุญาต 
 ภายใต้บังคับมาตรา 29 ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ ให้ท าเป็นค าสั่ง  
สภารังสีเทคนิคพร้อมด้วยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

มาตรา  48  ให้เลขาธิการแจ้งค าสั่งสภารังสีเทคนิคตามมาตรา 47 ไปยังผู้ถูกกล่าวหาหรือ 
ผู้ถูกกล่าวโทษเพ่ือทราบ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว และให้บันทึกข้อความตามค าสั่งนั้น  
ไว้ในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค 

ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ หรือผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษดังกล่าว
ไม่ยอมรับหนังสือแจ้งค าสั่งสภารังสีเทคนิคตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดค าวินิจฉัยนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ ภูมิล าเนา  
หรือสถานที่ท าการของผู้นั้น และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบค าวินิจฉัยแล้วตั้งแต่วันที่ได้ปิดค าวินิจฉัย 

ให้เลขาธิการจัดพิมพ์ค าวินิจฉัยที่ส าคัญของสภารังสีเทคนิคเพ่ือ เผยแพร่ไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือทราบ 

มาตรา  49  ภายใต้บังคับมาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค ซึ่งอยู่ในระหว่าง    
ถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค แสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
ว่าตนเป็นผู้มีสิทธิท าการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค นับแต่วันที่ทราบค าสั่งสภารังสีเทคนิคที่สั่งพักใช้ใบอนุญาต
หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น  

มาตรา  50  ผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคซึ่งอยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต ผู้ใดกระท าการ   
ฝุาฝืนตามมาตรา 49 และถูกศาลพิพากษาลงโทษตามมาตรา 60 คดีถึงที่สุดแล้วให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตของผู้นั้นโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด 

มาตรา  51  ผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีก
ได้เมื่อพ้นสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต แต่เมื่อคณะกรรมการได้ พิจารณาค าขอรับใบอนุญาต 
และปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผู้นั้นจะยื่นค าขอรับใบอนุญาตในครั้งต่อๆ ไปได้อีกต่อเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งปี  
นับแต่วันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต 

 
                                      หมวดที่ 6 
                                 พนักงานเจ้าหน้าที่ 
                                
มาตรา  52  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังนี้ 

 (1) เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค ในระหว่างเวลาที่ท าการ  
เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 (2) เข้าไปในสถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า จะมีการกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท าการของสถานที่
นั้นเพื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรือสิ่งของ ที่อาจใช้เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนข้อเท็จจริ งหรือด าเนินคดี 
การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (ก) เมื่อได้เข้าไปและลงมือท าการตรวจสอบในเวลากลางวันถ้ายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  
จะกระท าต่อในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการก็ได้ หรือ 
  (ข) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง จะกระท าการตรวจสอบในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการก็ได้ 
 (3) ยึดหรืออายัด เอกสารหลักฐานหรือสิ่ งของที่ เกี่ ยวข้องกับการกระท าความผิด  
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือด าเนินคดี 
 (4) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสาร หลักฐาน หรือสิ่งของที่จ าเป็น
เพ่ือประกอบการพิจารณาหรือด าเนินคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นอ านวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร  

มาตรา  53  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัว 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา  54  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด 7 

         การอุทธรณ์ 
     

มาตรา  55  ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าสั่งไม่รับขึ้นทะเบี ยนและออกใบอนุญาตให้แก่ 
ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสี เทคนิค ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อสภานายกพิเศษ  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต 

ค าวินิจฉัยของสภานายกพิเศษให้เป็นที่สุด 

มาตรา  56  ผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อสภานายกพิเศษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือค าสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต 

ค าวินิจฉัยของสภานายกพิเศษให้เป็นที่สุด 

มาตรา  57  หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 5 5  
และมาตรา 56 ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในข้อบังคับสภารังสีเทคนิค 

 
หมวด 8 

      บทก าหนดโทษ 
                                   
มาตรา  58  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือหนังสือแจ้งที่ออกตามมาตรา 27 มาตรา 43  

และมาตรา 52 (4) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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มาตรา  59  ผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค ผู้ใดท าการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค  
อันเป็นการฝุาฝืนมาตรา 30 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ                                       

ผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคแสดงด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ 
ท าการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค อันเป็นการฝุาฝืนมาตรา 30 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน   
หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา  60  ผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกสั่ง 
เพิกถอนใบอนุญาต ผู้ใดท าการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค อันเป็นการฝุาฝืน มาตรา 49 ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคผู้ใดซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตแสดงด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิท าการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค อันเป็นการ  
ฝุาฝืนมาตรา 49 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา  61  ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 31 มาตรา 32 หรือมาตรา 33 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา  62  ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 35 วรรคสามหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามมาตรา 52 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

 
บทเฉพาะกาล 

         
มาตรา  63  ผู้ใดได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค  

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และใบอนุญาตนั้นยังคงใช้ได้ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นสมาชิกสภารังสีเทคนิคตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา  64  ผู้ใดได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 
ที่ไม่มีอายุใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และใบอนุญาตนั้นยังคงใช้ได้ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค 
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่มีการก าหนดอายุใบอนุญาตดังเดิม แต่ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องมีการ 
พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ  ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก าหนด 
ในข้อบังคับสภารังสีเทคนิค 

ส าหรับผู้ที่ ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสี เทคนิค 
ที่มีการก าหนดอายุใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และใบอนุญาตนั้นยังคงใช้ได้ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค 
ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยใบอนุญาตให้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่  5 นับแต่ปีถัดจากปี 
ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้น าความในมาตรา 36 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคตามวรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง ยื่นค าขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
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มาตรา  65  ในระยะเริ่มแรกที่ยั งมิ ได้ เลือกตั้ งสมาชิกสภารั งสี เทคนิคเป็นกรรมการ 
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นนายกสภารังสีเทคนิค อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย และผู้ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา  
14 (2) เป็นกรรมการ การแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ  

ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลือกกรรมการตามวรรคหนึ่ง ท าหน้าที่เลขาธิการ รองเลขาธิการ 
และเหรัญญิก ต าแหน่งละหนึ่งคน ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวตามมาตรา 16 วรรคสอง  

การเลือกตั้งสมาชิกสภารังสีเทคนิคเป็นกรรมการตามมาตรา 14 (4) ให้กระท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา  66  ให้ถือว่าการกระท าผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพหรือข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการ
ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพรังสีเทคนิค  
ซึ่งได้กระท าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่มีการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ  
โรคศิลปะ เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพรังสีเทคนิคตามพระราชบัญญัตินี้ และการด าเนินการ
ต่อไป ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีการด าเนินการกับผู้กระท าผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพหรือข้อจ ากัดและเงื่อนไข  
ในการประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ถือว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และการด าเนินการต่อไป  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  67  ค าขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค  
และค าขออ่ืนใดที่ได้ยื่นไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ถือเป็นค าขอที่ได้ยื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ด าเนินการเก่ียวกับค าขอดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  68  การสอบสวน และการพิจารณาเพ่ือวินิจฉัยสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
โรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ที่อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และการด าเนินการ
ยังไม่สิ้นสุด ให้การด าเนินการการสอบสวน และการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  69  ในระยะเริ่มแรกที่ยังไม่สามารถด าเนินการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต  
การต่ออายุใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
รังสีเทคนิคสาขาต่างๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใน
วิชาชีพรังสีเทคนิค โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง ได้ ให้ด าเนินการโดยวิธีการยื่นค าขอ        
เป็นหนังสือ และด าเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพรังสีเทคนิคสาขาต่างๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน ใบแทนใบอนุญาตเป็นหนังสือ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปี  
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  

มาตรา  70  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔2 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ให้ยังคงใช้บังคับได้ ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกประกาศหรือข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการ
ได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  



 

 

-16- 

 
 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
..................................... 
      นายกรัฐมนตรี 
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          อัตราค่าธรรมเนียม  

 
 

(1) ค่าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค ฉบับละ  10,000   บาท 
(2) ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค ฉบับละ    1,000   บาท 
(3) ค่าหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 

 ในการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค ฉบับละ    5,000  บาท 
(4) ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ    1,000  บาท 
(5) ค่าใบแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค ฉบับละ    1,000 บาท 
(6) ค่าต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค ฉบับละ    5,000  บาท 

  


