
ร่างฯ ทีผ่่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ในวาระที่สาม 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 
๑. แก้ไขเพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตาม

กฎหมายร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และก าหนดอ านาจหน้าที่ 
ของรัฐมนตรีดังกล่าว (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑๒) 

๒. แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจในการออกกฎกระทรวงของรัฐมนตรีโดยค าแนะน า 
ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ (๖) และ (๑๘)  
และเพ่ิมมาตรา ๘ (๑๘/๑)) 

๓. แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓ (๗)) 

๔. เพ่ิมกลไกการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีโดยระบบการแจ้งการครอบครอง 
หรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัย 
ทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและใช้งานในสถานพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลสัตว์ และเครื่องก าเนิดรังสีอื่น (เพ่ิมมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒) 

๕. ก าหนดให้ผู้แจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  
และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย  
แล้วแต่กรณี (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙๑) 

๖. แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
เจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓  
และมาตรา ๙๔) 

๗. แก้ไขเพ่ิมเติมอายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่
ด าเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง) 

๘. แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค าสั่ง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐๕ 
วรรคหนึ่ง) 

๙. แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๒๒  
และเพ่ิมมาตรา ๑๒๒/๑) 

 



๒ 
 

๑๐. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ศาลลงโทษผู้กระท าความผิดโดยค านึงถึงปริมาณหรือระดับ 
กัมมันตภาพส าหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
และค านึงถึงพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้น ปริมาณรังสีที่ได้รับ หรือลักษณะการใช้งานส าหรับ 
เครื่องก าเนิดรังสี (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๐) 

๑๑. แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ 
 

เหตุผล 
 

โดยที่การก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีในปัจจุบันมีเพียงระบบอนุญาต ซึ่งมีกลไก 
ในการก ากับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีบางประเภท 
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะ
เครื่องก าเนดิรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสี
เป็นส่วนประกอบและใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์  ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดภาระ 
แก่ผู้ที่ด าเนินการเก่ียวกับเครื่องก าเนิดรังสีประเภทดังกล่าว สมควรก าหนดเพิ่มระบบการแจ้ง 
การครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีประเภทดังกล่าวเป็นอีกระบบหนึ่งในการก ากับดูแล  
โดยก าหนดให้กระทรวงสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสี   
นอกจากนี้ สมควรแก้ไขให้การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
ทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นไปโดย
สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของสถานที่ท าการแต่ละประเภท ตลอดจนสมควรแก้ไขอัตราโทษ
และดุลพินิจในการก าหนดโทษให้มีความเหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท าความผิดมากยิ่งขึ้น  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
 

....................................................................................................................................
.......................................... 

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือให้การก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
โดยมุ่งหมายให้เกิดความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยอย่างเพียงพอที่จะป้องกันอันตรายจาก
ผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 
............................................................................................................................. .......

.......................................... 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ 

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 



๒ 
 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอ านาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืน  ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
และออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๙๑ วรรคสอง 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง จะก าหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน  
โดยค านึงถึงประเภท ชนิด ขนาด หรือระดับกัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี  
วัสดุนิวเคลียร์ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หรือกากกัมมันตรังสีก็ได้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้” 
 
มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๖) ก าหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง 

ก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามมาตรา ๒๖/๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖/๒ 
วรรคหนึ่ง หรือก าหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง” 

 
มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความใน (๑๘) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๑๘) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับความปลอดภัยและความมั่นคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ที่ผู้รับใบอนุญาต 
หรือผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง และหลักเกณฑ์เก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัย 
ที่ผู้แจ้งตามมาตรา ๒๖/๑ ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง” 

 
มาตรา ๖  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๑๘/๑) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“(๑๘/๑) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามมาตรา ๙๒ 

หลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา ๙๓  
และหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามมาตรา ๙๔” 

 
มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๗) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของเลขาธิการหรือค าสั่งของผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้” 
 
มาตรา ๘  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒  

แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“มาตรา ๒๖/๑  ให้เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัย

ทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและใช้งานในสถานพยาบาล ตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง เป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่ผู้ด าเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ 



๓ 
 

ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีต่อผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 

การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งอาจก าหนดอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบเป็นเครื่องก าเนิดรังสี
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นเครื่องก าเนิดรังสีตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลและสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และให้หมายความ
รวมถึงสถานพยาบาลและสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

มาตรา ๒๖/๒  เครื่องก าเนิดรังสีอื่นนอกจากเครื่องก าเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑  
ที่ผู้ด าเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงค่าระดับพลังงานหรือลักษณะการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี 

ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีต่อเลขาธิการ 

การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ 

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๑  ภายใต้บังคับวรรคสอง ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามพระราชบัญญัตินี้

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้แจ้งตามมาตรา ๒๖/๑ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ 

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๒  ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี  

และผูร้ับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท าการของผู้รับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๑๑  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๓  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ (๑) และ (๒) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่

ด าเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท าการของผู้รับใบอนุญาต  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 



๔ 
 

มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๔  ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้ 
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานที่ท าการของผู้รับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๖  ใบอนุญาตตามมาตรา ๙๕ ให้มีอายุไม่เกินห้าปี” 
 
มาตรา ๑๔  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๐๕  ผู้รับค าสั่งของเลขาธิการหรือค าสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าว  
ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด” 

 
มาตรา ๑๕  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด แล้วแต่กรณี” 
 
มาตรา ๑๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๑๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๖/๑ วรรคสอง  

มาตรา ๒๖/๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท” 
 
มาตรา ๑๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๒๒  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
 
มาตรา ๑๘  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“มาตรา ๑๒๒/๑  ผู้แจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 
 



๕ 
 

มาตรา ๑๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔๐  ความผิดตามหมวดนี้ ให้ศาลลงโทษผู้กระท าความผิดโดยค านึงถึง
ปริมาณหรือระดับกัมมันตภาพส าหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว และค านึงถึงพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้น ปริมาณรังสีที่ได้รับ หรือลักษณะการใช้งาน
ส าหรับเครื่องก าเนิดรังสี” 

 
มาตรา ๒๐  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๓๑/๑) และ (๓๑/๒) ของอัตราค่าธรรมเนียม

ท้ายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“(๓๑/๑) การโอนใบอนุญาต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๓๑/๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท” 
 
มาตรา ๒๑  ให้ยกเลิกความใน (๓๒) (๓๓) (๓๔) และ (๓๕) ของอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“เจ้าหน้าที่ทางนิวเคลียร์และรังสี 
(๓๒) ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๓๓) ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิค 

เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๓๔) ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง 

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๓๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท” 
 
มาตรา ๒๒  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๓๕/๑) และ (๓๕/๒) ของอัตราค่าธรรมเนียม

ท้ายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“(๓๕/๑) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 

 ส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 
(๓๕/๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท” 
 
มาตรา ๒๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๔๑/๑) ของอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“(๔๑/๑) การโอนใบอนุญาต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท” 
 
มาตรา ๒๔  ให้ใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณู 

จากเครื่องก าเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔  
และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒  
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ถือเป็นใบรับแจ้งการครอบครอง 



๖ 
 

หรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี จนกว่าจะถึงก าหนด 
ตามอายุของใบอนุญาตเดิม 

ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถือเป็นใบรับแจ้งตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้
เครื่องก าเนิดรังสีดังกล่าวต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ 
แล้วแต่กรณี ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ถึงก าหนดอายุตามใบอนุญาตเดิม หรือนับแต่วันที่กฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 
 

มาตรา ๒๕  ให้ด าเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖/๑ มาตรา ๒๖/๒ 
มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

เมื่อกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งที่ออกตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒  
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับแล้ว ให้ผู้ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีตามมาตราดังกล่าวซึ่งมิได้ขอรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ แจ้งการครอบครองหรือใช้ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ แล้วแต่กรณี  เมื่อได้แจ้งแล้ว ให้การครอบครองหรือใช้
เครื่องก าเนิดรังสีนั้นไม่เป็นความผิด และให้ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีนั้นได้ต่อไปจนกว่า 
จะได้รับค าสั่งไม่รับแจ้งจากผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ 
แล้วแต่กรณี 

เมื่อกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งที่ออกตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔  
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับแล้ว ถ้าผู้รับใบอนุญาตได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
ทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์ หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี 
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท าการของผู้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นไม่ต้องรับโทษ 

 
มาตรา ๒๖  ค าขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 

ตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นการแจ้ง
การครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีดังกล่าวต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 



๗ 
 

มาตรา ๒๗  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 
 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 

......................................... 
นายกรัฐมนตรี 


