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(ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)

มาตรา ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำช
บัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น
กำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป

 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

มำตรำ ๓ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๕ แห่ง
 เห็นด้วย
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  ไม่เห็นด้วย
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
“มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงวิ ท ยำ
ศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวง
สำธำรณสุ ข รั ก ษำกำรตำมพระรำชบั ญ ญั ติ นี้ ในส่ ว นที่
เกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ของตน
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มีอำนำจแต่งตั้ งพนั กงำนเจ้ ำหน้ ำ ที่และออก
กฎกระทรวงก ำหนดค่ ำ ธรรมเนี ย มไม่ เ กิ น อั ต รำท้ ำ ย
พระรำชบั ญ ญั ติ นี้ ลดหรื อ ยกเว้ น ค่ ำ ธรรมเนี ย ม และ
ก ำหนดกิ จ กำรอื่ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ำรให้ เ ป็ น ไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ำ กำรกระทรวงสำธำรณสุ ข มีอ ำนำจ
แต่ ง ตั้ ง พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ แ ละออกกฎกระทรวงตำม
มำตรำ ๒๖/๑ และมำตรำ ๙๑ วรรคสอง
กำรออกกฎกระทรวงตำมวรรคสอง จะก ำหนด
ค่ำธรรมเนี ย มให้ แตกต่ำงกัน โดยคำนึ งถึงประเภท ชนิด
ขนำด หรือระดับกัมมันตภำพของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่อง
สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

- ๒/๑๘ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)

ก ำเนิ ด รั ง สี วั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ สถำนประกอบกำรทำง
นิวเคลียร์ หรือกำกกัมมันตรังสีก็ได้
กฎกระทรวงนั้ น เมื่ อ ได้ ป ระกำศในรำชกิ จ จำ
นุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้”
คาอธิบาย
๑. เพิ่มรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขให้รักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งพระรำชบัญญัติเดิมมีเพียงรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ
๒. แบ่งแยกอำนำจกำรกำกับดูแลของ ๒ รัฐมนตรี คือ
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนำจแต่งตั้งพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ และออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบ
มำเฉพำะสำหรับใช้เพื่อกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์
- รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ มี อ ำนำจแต่ งตั้ ง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีอื่น
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มำตรำ ๕ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอำนำจแต่งตั้ง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมไม่
เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม และ
กำหนดกิจกำรอื่น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบตั ิกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้
กำรออกกฎกระทรวงตำมวรรคหนึง่ จะกำหนด
ค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกัน โดยคำนึงถึงประเภทชนิด ขนำด หรือ
ระดับกัมมันตภำพของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุ
นิวเคลียร์ สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ หรือกำกกัมมันตรังสีก็
ได้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
ให้ใช้บังคับได้

สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

- ๓/๑๘ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)

มำตรำ ๔ ให้ยกเลิกควำมใน (๖) ของมำตรำ ๘ แห่ง  เห็นด้วย
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  ไม่เห็นด้วย
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
“(๖) ก ำหนดวั ส ดุ กั ม มั น ตรั ง สี ที่ ต้ อ งแจ้ ง กำร
ครอบครองหรื อ ใช้ ต ำมมำตรำ ๒๐ วรรคหนึ่ ง ก ำหนด
เครื่องกำเนิ ดรั งสี ที่ต้องแจ้ ง กำรครอบครองหรื อ ใช้ ต ำม
มำตรำ ๒๖/๑ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๒๖/๒ วรรคหนึ่ง
หรือกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งกำรครอบครองตำม
มำตรำ ๓๘ วรรคหนึ่ง”

คาอธิบาย มำตรำนี้บัญญัติให้กฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิด
รั ง สี ที่ ต้ อ งแจ้ ง กำรครอบครอง เป็ น กฎกระทรวงที่ ต้ อ งผ่ ำ น
คำแนะนำของคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติด้วย
อนุมำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติ พลั งงำนนิ วเคลียร์เพื่ อสันติ พ.ศ.
๒๕๕๙
มำตรำ ๘ เพื่ อ ประโยชน์ใ นกำรปฏิบั ติก ำรให้ เป็ นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรมี
อำนำจออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
(๖) กำหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งกำรครอบครองหรือ
ใช้ตำมมำตรำ ๒๐ วรรคหนึ่งหรือกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้ง
กำรครอบครองตำมมำตรำ ๓๘ วรรคหนึ่ง

มำตรำ ๕ ให้ยกเลิกควำมใน (๑๘) ของมำตรำ ๘  เห็นด้วย
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ พ ลั ง งำนนิ ว เคลี ย ร์ เ พื่ อ สั น ติ พ.ศ.  ไม่เห็นด้วย
๒๕๕๙ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“(๑๘) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับควำม ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ปลอดภัยและควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี
และกำรพิ ทั ก ษ์ ค วำมปลอดภั ย ทำงนิ ว เคลี ย ร์ ที่ ผู้ รั บ
ใบอนุญำตหรือผู้แจ้งต้องปฏิบัติตำมมำตรำ ๙๑ วรรคหนึ่ง
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ผู้ แจ้ง
ตำมมำตรำ ๒๖/๑ ต้องปฏิบัติตำมมำตรำ ๙๑ วรรคสอง”
ค าอธิ บ าย มำตรำนี้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ฎกระทรวงก ำหนดหลัก เกณฑ์
เกี่ยวกับมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ผู้แจ้งกำรครอบครองเครื่อง
สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

- ๔/๑๘ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)
กำเนิดรังสีที่ออกแบบมำสำหรับกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ฯ ต้อง
ปฏิบัติ เป็นกฎกระทรวงที่ต้องผ่ำนคำแนะนำของคณะกรรมกำร
พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติด้วย
อนุมำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติ พลั งงำนนิ วเคลียร์เพื่ อสันติ พ.ศ.
๒๕๕๙
มำตรำ ๘ เพื่ อ ประโยชน์ใ นกำรปฏิบั ติก ำรให้ เป็ นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรมี
อำนำจออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
(๑๘) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัย และ
ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี และกำรพิทักษ์ควำม
ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ ที่ผู้รับใบอนุญำตหรือผู้แจ้งต้องปฏิบัติตำม
มำตรำ ๙๑

มำตรำ ๖ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็น (๑๘/๑) ของ
 เห็นด้วย
มำตรำ ๘ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ  ไม่เห็นด้วย
พ.ศ. ๒๕๕๙
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
“(๑๘/๑) กำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่
ควำมปลอดภัยทำงรังสีตำมมำตรำ ๙๒ หลักเกณฑ์กำรจัด
ให้ มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ด ำเนิ น กำรทำงเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ
นิ ว เคลี ย ร์ ต ำมมำตรำ ๙๓ และหลั ก เกณฑ์ ก ำรจั ด ให้ มี
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนเดิ น เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ นิ ว เคลี ย ร์ ต ำม
มำตรำ ๙๔”
คาอธิบาย มำตรำนี้บัญญัติให้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์กำร
จั ด ให้ มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ค วำมปลอดภั ย ทำงรั งสี เจ้ ำ หน้ ำ ที่
ด ำเนิ น กำรทำงเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ และเจ้ ำ หน้ ำ ที่
ปฏิบัติงำนเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นกฎกระทรวงที่ต้อง
ผ่ำนคำแนะนำของคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติด้วย

สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

- ๕/๑๘ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)

มำตรำ ๗ ให้ยกเลิกควำมใน (๗) ของมำตรำ ๑๓  เห็นด้วย
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ พ ลั ง งำนนิ ว เคลี ย ร์ เ พื่ อ สั น ติ พ.ศ.  ไม่เห็นด้วย
๒๕๕๙ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
“(๗) พิ จ ำรณำและวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ค ำสั่ ง ของ
เลขำธิ ก ำรหรื อ ค ำสั่ ง ของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยจำก
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ตำมพระรำชบัญญัติ
นี้”
ค าอธิ บ าย มำตรำนี้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ อ ำนำจคณะกรรมกำรพลั ง งำน
นิ ว เคลี ย ร์ เ พื่ อ สั น ติ ในกำรพิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ คำสั่ งของผู้ ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขด้วย
อนุมำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติ พลั งงำนนิ วเคลียร์เพื่ อสันติ พ.ศ.
๒๕๕๙
มำตรำ ๑๓ คณะกรรมกำรมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๗) พิ จ ำรณำและวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ค ำสั่ ง ของเลขำธิ ก ำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้

มำตรำ ๘ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นมำตรำ ๒๖/๑
 เห็นด้วย
และมำตรำ ๒๖/๒ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์  ไม่เห็นด้วย
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
“มาตรา ๒๖/๑ ให้เครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมำ
เฉพำะสำหรับใช้เพื่อกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและใช้งำนในสถำนพยำบำล
ตำมที่ ก ำหนดในกฎกระทรวง เป็ น เครื่ อ งก ำเนิ ด รั ง สี ที่
ผู้ดำเนินกำรไม่ต้องขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๖
ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี ที่ไม่
ต้ อ งขอรั บ ใบอนุ ญ ำตตำมวรรคหนึ่ ง ต้ อ งแจ้ ง กำร
ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีต่อผู้ที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขมอบหมำย
กำรแจ้งกำรครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีตำม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และ
ระยะเวลำที่กำหนดในกฎกระทรวง

สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

- ๖/๑๘ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)

กฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่งอำจกำหนดอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบเป็นเครื่องกำเนิดรังสีตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็น
เครื่องกำเนิดรังสีตำมวรรคหนึ่งก็ได้
สถำนพยำบำลตำมวรรคหนึ่ ง หมำยควำมว่ ำ
สถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยสถำนพยำบำลและ
สถำนพยำบำลสั ตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล
สั ต ว์ และให้ ห มำยควำมรวมถึ ง สถำนพยำบำลและ
สถำนพยำบำลสัตว์ของหน่วยงำนของรัฐด้วย”
คาอธิบาย
๑. ผู้ มี ไ ว้ ใ นครอบครองหรื อ ใช้ เ ครื่ อ งก ำเนิ ด รั งสี ที่ อ อกแบบมำ
เฉพำะส ำหรั บ ใช้ เ พื่ อ กำรวิ นิ จ ฉั ย ทำงกำรแพทย์ ซึ่ ง ไม่ มี วั ส ดุ
กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและใช้งำนในสถำนพยำบำล ไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญำต แต่ต้องแจ้งกำรครอบครองต่อผู้ที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขมอบหมำย
๒. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขมีอำนำจออกกฎกระทรวง
กำหนดเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมำเฉพำะสำหรับใช้เพื่อกำร
วินิจฉัยทำงกำรแพทย์ รวมทั้งอำจกำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
เป็นเครื่องกำเนิดรังสี ให้ถือเป็นเครื่องกำเนิดรังสีก็ได้
๓. รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงสำธำรณสุ ข มี อ ำนำจก ำหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร เงื่ อ นไข และระยะเวลำในกำรแจ้ ง กำร
ครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีดังกล่ำว ในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๖/๒ เครื่องกำเนิดรังสีอื่นนอกจำกเครื่อง  เห็นด้วย
กำเนิดรังสีตำมมำตรำ ๒๖/๑ ที่ผู้ดำเนินกำรไม่ต้องขอรับ  ไม่เห็นด้วย
ใบอนุ ญ ำตตำมมำตรำ ๒๖ ให้ เ ป็ น ไปตำมที่ ก ำหนดใน ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
กฎกระทรวง ทั้ ง นี้ ให้ ค ำนึ ง ถึ ง ค่ ำ ระดั บ พลั ง งำนหรื อ
ลักษณะกำรใช้งำนเครื่องกำเนิดรังสี
ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี ที่ไม่
ต้ อ งขอรั บ ใบอนุ ญ ำตตำมวรรคหนึ่ ง ต้ อ งแจ้ ง กำร
ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีต่อเลขำธิกำร
กำรแจ้งกำรครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีตำม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และ
ระยะเวลำที่กำหนดในกฎกระทรวง”

สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

- ๗/๑๘ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)
คาอธิบาย
๑. ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ เครื่องกำเนิดรังสีอื่น ที่ไม่ใช่เครื่อง
ก ำเนิ ด รั งสี ที่ อ อกแบบมำเฉพำะส ำหรั บ ใช้ เ พื่ อ กำรวิ นิ จ ฉั ย ทำง
กำรแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและใช้งำนใน
สถำนพยำบำลไม่ต้อ งขอรับ ใบอนุ ญำตเช่ น กัน แต่ ต้ อ งแจ้ งกำร
ครอบครองหรือใช้ต่อเลขำธิกำรสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
๒. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ มีอำนำจกำหนดเครื่อง
กำเนิดรังสีอื่นที่ต้องแจ้งกำรครอบครองในกฎกระทรวง
๓. รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงวิ ท ยำศำสตร์ ฯ มี อ ำนำจก ำหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร เงื่ อ นไข และระยะเวลำในกำรแจ้ ง กำร
ครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีดังกล่ำว ในกฎกระทรวง

มำตรำ ๙ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๙๑ แห่ง
 เห็นด้วย
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  ไม่เห็นด้วย
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
“มาตรา ๙๑ ภำยใต้บังคับวรรคสอง ผู้รับใบอนุญำต
หรือผู้แจ้งตำมพระรำชบัญญัตินี้ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ำรเกี่ ย วกั บ ควำมปลอดภั ย และควำมมั่ น คง
ปลอดภั ย ทำงนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี และกำรพิ ทั ก ษ์ ค วำม
ปลอดภั ย ทำงนิ ว เคลี ย ร์ แล้ ว แต่ ก รณี ตำมที่ ก ำหนดใน
กฎกระทรวง
ผู้แจ้งตำมมำตรำ ๒๖/๑ ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับมำตรฐำนควำมปลอดภัยตำมที่กำหนดใน
กฎกระทรวง”
คาอธิบาย
๑. เพิ่มเติมกำรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับควำมปลอดภัยของผู้
แจ้งกำรครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกมำเฉพำะสำหรับใช้เพื่อ
กำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ตำมมำตรำ ๒๖/๑
๒. สำหรับผู้แจ้งกำรครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีอื่นตำมมำตรำ
๒๖/๒ นั้น จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับควำมปลอดภัย
เช่นกัน ทั้งนี้เป็นไปตำมมำตรำ ๙๑ วรรคหนึ่ง
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มำตรำ ๙๑ ผู้รับใบอนุญำตหรือผู้แจ้งตำมพระรำชบัญญัตินี้
ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและ
ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี และกำรพิทักษ์ควำม
ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง

สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

- ๘/๑๘ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)

มำตรำ ๑๐ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๙๒ แห่ง
 เห็นด้วย
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  ไม่เห็นด้วย
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
“มาตรา ๙๒ ผู้รับใบอนุญำตผลิต มีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี และผู้รับใบอนุญำตมี
ไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี ต้องจัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่
ทำกำรของผู้รับใบอนุญำต ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
กฎกระทรวง”
คาอธิบาย มำตรำนี้บัญญัติให้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรที่
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ ำตเกี่ ย วกั บ วั สดุ กั มมั น ตรั งสี หรื อ เครื่ อ งก ำเนิดรังสี
จะต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี เพื่อให้เกิดควำม
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภำพและลักษณะของสถำนที่ทำกำร
แทนที่ จ ะก ำหนดให้ มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ อ ย่ ำ งน้ อ ยหนึ่ ง คนประจ ำอยู่
ตลอดเวลำที่เปิดทำกำรตำมพระรำชบัญญัติเดิม
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มำตรำ ๙๒ ผู้รับใบอนุญำตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้
วั ส ดุ กั ม มั น ตรั งสี และผู้ รั บ ใบอนุ ญำตมี ไว้ ใ นครอบครองหรือใช้
เครื่องกำเนิดรังสี ต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี
ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ทำกำรของผู้รับใบอนุญำต โดยต้องจัดให้มี
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ค วำมปลอดภั ย ทำงรั งสี อ ย่ ำ งน้ อ ยหนึ่ ง คนประจ ำอยู่
ตลอดเวลำที่เปิดทำกำร

มำตรำ ๑๑ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๙๓ แห่ง
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๓ ผู้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๖ (๑)
และ (๒) ต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรทำงเทคนิค
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ทำกำรของ
ผู้รับใบอนุญำตตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง”

 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

คาอธิบาย มำตรำนี้บัญญัติให้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรที่
ผู้รับใบอนุญำตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ จะต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่
ดำเนินกำรทำงเทคนิ คเกี่ย วกั บวัสดุ นิวเคลียร์ เพื่อให้เกิดควำม
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภำพและลักษณะของสถำนที่ทำกำร
สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

- ๙/๑๘ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)
แทนที่ จ ะก ำหนดให้ มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ อ ย่ ำ งน้ อ ยหนึ่ ง คนประจ ำอยู่
ตลอดเวลำที่เปิดทำกำรตำมพระรำชบัญญัติเดิม
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มำตรำ ๙๓ ผู้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๖ (๑) และ (๒)
ต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์
ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ทำกำรของผู้รับใบอนุญำต โดยต้องจัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์อย่ำงน้อย
หนึ่งคนประจำอยู่ตลอดเวลำที่เปิด
ทำกำร

มำตรำ ๑๒ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๙๔ แห่ง
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๔ ผู้รับใบอนุญำตดำเนินกำรสถำน
ประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ทำกำรของผู้รับ
ใบอนุญำต ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง”

 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

คาอธิบาย มำตรำนี้บัญญัติให้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรที่
ผู้รับใบอนุญำตดำเนินกำรสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ จะต้อง
จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อให้
เกิดควำมยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภำพและลักษณะของสถำนที่
ทำกำร แทนที่จะกำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่อย่ำงน้อยหนึ่งคนประจำอยู่
ตลอดเวลำที่เปิดทำกำรตำมพระรำชบัญญัติเดิม
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มำตรำ ๙๔ ผู้รับใบอนุญำตดำเนินกำรสถำนประกอบกำร
ทำงนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ทำ
กำรของผู้ รั บ ใบอนุ ญ ำต โดยต้ อ งจั ด ให้ มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ป ฏิ บั ติ งำน
เดิ น เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ นิ ว เคลี ย ร์ อ ย่ ำ งน้ อ ยหนึ่ ง คนประจ ำอยู่
ตลอดเวลำที่เปิดทำกำร

สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

- ๑๐/๑๘ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)

มำตรำ ๑๓ ให้ยกเลิกควำมในวรรคหนึ่งของมำตรำ  เห็นด้วย
๙๖ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.  ไม่เห็นด้วย
๒๕๕๙ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
“มาตรา ๙๖ ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๙๕ ให้มอี ำยุ
ไม่เกินห้ำปี”
คาอธิบาย มำตรำนี้บัญญัติให้ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยทำงรังสี เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียร์ และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มี
อำยุไม่เกิน ๕ ปี (จำกเดิมไม่เกิน ๓ ปี) เพื่อให้สอดคล้องกับอำยุ
ใบอนุญำตเกี่ยวกั บวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุ
นิวเคลียร์
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มำตรำ ๙๖ ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๙๕ ให้มีอำยุไม่เกินสำมปี

มำตรำ ๑๔ ให้ยกเลิกควำมในวรรคหนึ่งของมำตรำ  เห็นด้วย
๑๐๕ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ
 ไม่เห็นด้วย
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
“มาตรา ๑๐๕ ผู้รับคำสั่งของเลขำธิกำรหรือคำสั่ง
ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุขตำมพระรำชบัญญัตินี้ที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง
ดังกล่ำวให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรได้ตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำหนด”
คาอธิบาย มำตรำนี้บัญญัติให้ผู้รับคำสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมำย
จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขตำมพระรำชบัญญัตินี้
สำมำรถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติได้
ก่อนที่จะฟ้องศำลปกครองต่อไป
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มำตรำ ๑๐๕ ผู้รับคำสั่งของเลขำธิกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
ที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่ำวให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรได้
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำหนด

สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

- ๑๑/๑๘ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)

มำตรำ ๑๕ ให้ยกเลิกควำมในวรรคสองของมำตรำ
๑๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“บัตรประจำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำม
แบบที่เลขำธิกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขประกำศกำหนด
แล้วแต่กรณี”

 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ค าอธิ บ าย มำตรำนี้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ อ ำนำจผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยจำก
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขสำมำรถประกำศกำหนดแบบ
บัตรประจำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ด้วย
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มำตรำ ๑๑๒ วรรคสอง บัตรประจำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้
เป็นไปตำมแบบที่เลขำธิกำรประกำศกำหนด

มำตรำ ๑๖ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๑๗ แห่ง
 เห็นด้วย
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  ไม่เห็นด้วย
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
“มาตรา ๑๑๗ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๐ วรรคสอง
มำตรำ ๒๖/๑ วรรคสองมำตรำ ๒๖/๒ วรรคสอง หรือ
มำตรำ ๓๘ วรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บำท”
คาอธิบาย เมื่อเพิ่มระบบกำรแจ้งกำรครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี
เข้ำมำแล้ว จึงต้องเพิ่มบทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่ำฝืนไม่แจ้งกำร
ครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีด้วย
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มำตรำ ๑๑๗ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๐ วรรคสอง หรือมำตรำ
๓๘ วรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท

มำตรำ ๑๗ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๒๒ แห่ง
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน

 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

- ๑๒/๑๘ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)

“มาตรา ๑๒๒ ผู้รับใบอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำม
มำตรำ ๙๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
คาอธิบาย มำตรำนี้กำหนดโทษสำหรับผู้รับใบอนุญำตที่ฝ่ำฝืนไม่
ปฏิ บั ติ ต ำมหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ ควำมปลอดภั ย (safety) ควำม
มั่ น คงปลอดภั ย (security) และกำรพิ ทั ก ษ์ ค วำมปลอดภั ย
(safeguards) ตำมมำตรำ ๙๑ โดยแยกโทษสำหรับผู้แจ้งเป็นอีก
มำตรำหนึ่งต่ำงหำก
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มำตรำ ๑๒๒ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ ำตหรื อ ผู้ ที่ มี ห น้ ำ ที่ แ จ้ งผู้ ใ ดไม่
ปฏิบัติตำมมำตรำ ๙๑ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มำตรำ ๑๘ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นมำตรำ ๑๒๒/  เห็นด้วย
๑ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.  ไม่เห็นด้วย
๒๕๕๙
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
“มาตรา ๑๒๒/๑ ผู้แจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ
๙๑ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบำท”
คาอธิบาย มำตรำนี้กำหนดโทษสำหรับผู้แจ้งที่ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับควำมปลอดภัย (safety) ควำมมั่นคงปลอดภัย
(security) และกำรพิ ทั ก ษ์ ค วำมปลอดภั ย (safeguards) ตำม
มำตรำ ๙๑ โดยแยกต่ำงหำกจำกโทษของผู้รับใบอนุญำต และมี
เพียงโทษปรับ

มำตรำ ๑๙ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๔๐ แห่ง
 เห็นด้วย
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  ไม่เห็นด้วย
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๐ ควำมผิดตำมหมวดนี้ ให้ศำลลงโทษ ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ผู้กระทำควำมผิดโดยคำนึงถึงปริมำณหรือระดับกัมมันต
ภำพสำหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กำก
กัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และคำนึงถึง
พลังงำนสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้น ปริมำณรังสีที่ได้รับ หรือ
ลักษณะกำรใช้งำนสำหรับเครื่องกำเนิดรังสี”
สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

- ๑๓/๑๘ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)
คาอธิ บาย มำตรำนี้กำหนดกรอบดุลพินิจศำลในกำรลงโทษให้
ครอบคลุมทั้งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์
กำกกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วด้วย ซึ่งเดิมมีเพียง
วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์เท่ำนั้น
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มำตรำ ๑๔๐ ควำมผิ ด ตำมมำตรำ ๑๓๐ ให้ ศ ำลลงโทษ
ผู้กระทำควำมผิดโดยคำนึงถึงปริมำณและควำมแรงทำงรังสีของ
วัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์นั้นด้วย

มำตรำ ๒๐ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็น (๓๑/๑) และ  เห็นด้วย
(๓๑/๒) ของอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัติ
 ไม่เห็นด้วย
พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
“(๓๑/๑) กำรโอนใบอนุญำต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท
(๓๑/๒) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน
ใบอนุญำต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท”
คาอธิบาย มำตรำนี้กำหนดค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตสถำน
ประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ที่ตกหล่นไปจำกพระรำชบัญญัติเดิม

มำตรำ ๒๑ ให้ยกเลิกควำมใน (๓๒) (๓๓) (๓๔)
และ (๓๕) ของอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ควำม
ต่อไปนี้แทน
“เจ้าหน้าที่ทางนิวเคลียร์และรังสี
(๓๒) ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี
ฉบับละ ๕,๐๐๐บำท
(๓๓) ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรทำงเทคนิค
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท
(๓๔) ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเดินเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท
(๓๕) ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ ๕๐๐ บำท”

 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

คาอธิบาย มำตรำนี้จดั กลุ่มค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัตเิ ดิม โดยเรียงลำดับค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเจ้ำ
สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

- ๑๔/๑๘ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)
หน้ำต่ำง ๆ ตำมลำดับก่อนหลังที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติ และ
ยังคงเพดำนอัตรำค่ำธรรมเนียมไว้เช่นเดิม
เพดำนอัตรำค่ำธรรมเนียมเดิมท้ำยพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓๒) ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐บำท
(๓๓) ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี ฉบับละ ๕,๐๐๐
บำท
(๓๔) ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียร์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท
(๓๕) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต ฉบับละ ๕๐๐
บำท

มำตรำ ๒๒ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็น (๓๕/๑) และ
(๓๕/๒) ของอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๓๕/๑) กำรต่ออำยุใบอนุญำต ครั้งละเท่ำกับ
ค่ำธรรมเนียมสำหรับใบอนุญำตแต่ละประเภท
(๓๕/๒) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน
ใบอนุญำต ฉบับละ ๕๐๐ บำท”

 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

คาอธิบาย มำตรำนี้กำหนดค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำต
เจ้ำหน้ำที่ซึ่งตกหล่นไปจำกพระรำชบัญญัติเดิม และลดเพดำน
อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต
เป็นฉบับละ ๕๐๐ บำท (จำกเดิมฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท)

มำตรำ ๒๓ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็น(๔๑/๑) ของ  เห็นด้วย
อัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์  ไม่เห็นด้วย
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
“(๔๑/๑) กำรโอนใบอนุญำต ฉบับละ ๒,๐๐๐
บำท”

สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

- ๑๕/๑๘ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)
คาอธิบาย มำตรำนี้กำหนดค่ำธรรมเนียมกำรโอนใบอนุญำต
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสีที่ตกหล่นไปจำก
พระรำชบัญญัตเิ ดิม

มาตรา ๒๔ ให้ใบอนุญำตผลิต มีไว้ในครอบครอง  เห็นด้วย
หรือใช้ซึ่งพลังงำนปรมำณูจำกเครื่องกำเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้  ไม่เห็นด้วย
ตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ พ.ศ.
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
๒๕๐๔ และใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่อง
กำเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้ตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับเครื่องกำเนิดรังสีตำม
มำตรำ ๒๖/๑ และมำตรำ ๒๖/๒ แห่งพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชบัญญัตินี้ ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และใบอนุญำตยังไม่สิ้นอำยุ ถือเป็นใบรับแจ้งกำร
ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีตำมมำตรำ ๒๖/๑
หรือมำตรำ ๒๖/๒ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี จนกว่ำจะถึงกำหนดตำม
อำยุของใบอนุญำตเดิม
ผู้ได้รับใบอนุญำตซึ่งถือเป็นใบรับแจ้งตำมวรรค
หนึ่งต้องแจ้งกำรครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี
ดังกล่ำวต่อผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขหรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี ภำยใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ถึงกำหนดอำยุตำมใบอนุญำตเดิม
หรือนับแต่วันที่กฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๒๖/๑ หรือ
มำตรำ ๒๖/๒ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ แล้วแต่กรณี
คาอธิบาย มำตรำนี้กำหนดให้ใบอนุญำตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี
ตำมพระรำชบัญญัติเดิม ที่เป็นเครือ่ งกำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งตำม
พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมนี้ และใบอนุญำตนั้นยังไม่หมดอำยุ
เป็นใบรับแจ้ง จนกว่าใบอนุญาตนั้นจะหมดอายุ
เมื่อใบอนุญำตหมดอำยุลง ผู้ถือใบอนุญำตดังกล่ำวจะต้อง
แจ้งกำรครอบครอง ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญำต
สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

- ๑๖/๑๘ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)
หมดอำยุหรือวันที่กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์กำรแจ้งกำร
ครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกตำมมำตรำ ๒๖/๑ หรือมำตรำ
๒๖/๒ ใช้บงั คับ

มาตรา ๒๕ ให้ดำเนินกำรออกกฎกระทรวงตำม  เห็นด้วย
มำตรำ ๒๖/๑ มำตรำ ๒๖/๒ มำตรำ ๙๑ มำตรำ ๙๒
 ไม่เห็นด้วย
มำตรำ ๙๓ และมำตรำ ๙๔ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำน ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
ให้รัฐมนตรีรำยงำนเหตุผลที่ไม่อำจดำเนินกำรได้ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ
เมื่อกฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่งที่ออกตำมมำตรำ
๒๖/๑ หรือมำตรำ ๒๖/๒แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว ให้ผู้ครอบครองหรือใช้
เครื่องกำเนิดรังสีตำมมำตรำดังกล่ำวซึ่งมิได้ขอรับ
ใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ แจ้งกำรครอบครองหรือใช้ภำยในหกสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่ำวใช้บังคับ แล้วแต่กรณี
เมื่อได้แจ้งแล้ว ให้กำรครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี
นั้นไม่เป็นควำมผิด และให้ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิด
รังสีนั้นได้ต่อไปจนกว่ำจะได้รับคำสั่งไม่รับแจ้งจำกผู้ที่

สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

- ๑๗/๑๘ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)

ได้รับมอบหมำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
หรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี
เมื่อกฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่งที่ออกตำมมำตรำ
๙๒ มำตรำ ๙๓ หรือมำตรำ ๙๔ แห่งพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว ถ้ำผู้รับใบอนุญำตได้จัด
ให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี เจ้ำหน้ำที่
ดำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ หรือ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แล้วแต่
กรณี ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ทำกำรของผู้รับใบอนุญำต
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่ำว ภำยใน
หกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่ำวใช้บังคับ ให้ผู้รับ
ใบอนุญำตนั้นไม่ต้องรับโทษ
คาอธิบาย มำตรำนี้จะนิรโทษกรรมผู้ครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี
ที่ไม่ได้ขอรับใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติเดิม และได้เข้ำสู่ระบบ
กำรแจ้งกำรครอบครองตำมพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมนี้ เมื่อ
ได้มีกำรแจ้งกำรครอบครองภำยใน ๖๐ วันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์กำรแจ้งกำรครอบครองมีผลใช้
บังคับ ผู้แจ้งนั้นก็จะไม่มีควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติเดิม

มาตรา ๒๖ คำขอรับใบอนุญำตมีไว้ในครอบครอง  เห็นด้วย
หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีตำมมำตรำ ๒๖/๑ หรือมำตรำ
 ไม่เห็นด้วย
๒๖/๒ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ที่ได้
ยื่นไว้ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นกำร
แจ้งกำรครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีดังกล่ำวต่อผู้ที่
ได้รับมอบหมำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
หรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี ตำมพระรำชบัญญัติพลังงำน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้
คาอธิบาย มำตรำนี้จะกำหนดให้คำขอรับใบอนุญำตเครื่องกำเนิด
รังสีที่จัดเป็นเครื่องกำเนิดรังสีทตี่ ้องแจ้งตำมพระรำชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมนี้ เป็นกำรแจ้งกำรครอบครอง และไม่ต้องมำแจ้งใหม่อีก
สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

- ๑๘/๑๘ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็น

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม)

มาตรา ๒๗ บรรดำกฎกระทรวง ประกำศ หรือ  เห็นด้วย
ระเบียบที่ออกตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อ  ไม่เห็นด้วย
สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำช ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
บัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระรำชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๘ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์  เห็นด้วย
และเทคโนโลยี และรั ฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวงสำธำรณสุ ข  ไม่เห็นด้วย
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของตน

สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

