
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

1๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑



ระบบการก ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสตีามกฎหมาย

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่..) 
พ.ศ. ....

วัสดุกัมมันตรังสี

• ระบบการขอรับใบอนุญาต
• ระบบการแจ้ง
• ระบบการยกเว้น

• ระบบการขอรับใบอนุญาต
• ระบบการแจ้ง
• ระบบการยกเว้น

เครื่องก าเนิดรังสี

• ระบบการขอรับใบอนุญาต
• ระบบการยกเว้น

• ระบบการขอรับใบอนุญาต
• ระบบการแจ้ง
• ระบบการยกเว้น

2๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑



เหตุผลส าคัญในการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสนัติ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ความไม่เหมาะสมของระบบการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสี

การขอรับใบอนุญาต การยกเว้น

๒. บทบัญญัติบางประการเคร่งครัดเกินไป

การก าหนดให้ต้องจัดให้มี RSO ปฏิบัติหน้าที่ประจ าอยู่ตลอดเวลาท าการ

๓. บทก าหนดโทษสูงเกินไป

อัตราโทษส าหรับการฝ่าฝืนไม่จัดให้มี RSO คือ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕ แสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ

3๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑



สาระส าคญัของร่างพระราชบัญญัติพลังงานนวิเคลยีร์เพือ่สันติ (ฉบับที.่.) พ.ศ. ....

๑. การแก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย

มีอ านาจออกกฎกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย

๒. เพ่ิมกลไกในการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสี

ระบบการแจ้งการครอบครอง

เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะ
ส าหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์

(เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย)

เครื่องก าเนิดรังสีอื่น เช่น เครื่องเอกซเรย์กระเป๋า

4๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑



สาระส าคญัของร่างพระราชบัญญัติพลังงานนวิเคลยีร์เพือ่สันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

๓. ลดความเคร่งครัดของบทบัญญัติบางประการ

ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท าการของ
ผู้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง

๔. แก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษให้เหมาะสม

• ผู้ใดฝ่าฝืนไม่แจ้งการครอบครองเครื่องก าเนิดรังสี ระวางโทษปรับไม่เกิน  ๑ หมื่นบาท
• ผู้แจ้งไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ระวางโทษปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท

๕. แก้ไขบทบัญญัติอื่น ๆ ที่บกพร่อง

5๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑



เปรียบเทียบระบบการก ากับดูแลเครือ่งก าเนิดรงัสี

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(เพ่ิมระบบการแจ้งส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีที่มีอันตรายน้อย – Low Hazard)

เครื่องก าเนิดรังสีทุกประเภท
ขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการ

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(เว้นแต่ เครื่องก าเนิดรังสีที่มีค่าพลังงานสูงสุด
ไม่เกิน ๕ keV ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมตามพระราชบัญญัติ)

มาตรา ๒๖/๑ เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบ
มาเฉพาะส าหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทาง
การแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็น

ส่วนประกอบและใช้งานในสถานพยาบาล 
(เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย)

แจ้งตอ่
ผู้ทีร่ัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข
มอบหมาย

มาตรา ๒๖/๒ เครื่องก าเนิดรังสีอื่น 
เช่น เคร่ืองเอกซเรย์กระเป๋า

แจ้งตอ่ เลขาธิการ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

6๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑



หลักเกณฑ์ที่ผู้แจ้งเครื่องก าเนิดรังสีต้องปฏิบัติ

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ออกโดยรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ)

ผู้รับใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสีต้องปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับความปลอดภัย
และความมั่นคงปลอดภัยท่ีออกโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผูแ้จ้งตามมาตรา ๒๖/๑ 
(เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย) ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ออก

โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แจ้งตามมาตรา ๒๖/๒ (เครื่องก าเนิดรังสีอื่น 
เช่น เครื่องเอกซเรย์กระเป๋า) ต้องปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
ความมั่นคงปลอดภัยที่ออกโดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

7๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑



เปรียบเทียบการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสตีามกฎหมาย

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

• ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสีปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท าการของผู้รับใบอนุญาต 
อย่างน้อยหนึ่งคนประจ าอยู่ตลอดเวลาที่เปิดท าการ

• ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสีปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท าการของผู้รับใบอนุญาต
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง

เช่น เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๒
ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีพร้อมปฏิบัติ

หน้าที่เมื่อเรียกหา (รวมถึงการถ่ายทอดภาพและเสียงใน
ลักษณะการประชุมทางจอภาพก็ได้) [on-call RSO]

• อายุใบอนุญาต ๓ ปี • อายุใบอนุญาต ๕ ปี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

8๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑



เปรียบเทียบการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสตีามกฎหมาย

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

มาตรา ๑๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๓๘ วรรคสอง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หมายเหตุ :
มาตรา ๒๐ การแจ้งการครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี
มาตรา ๓๘ การแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์

มาตรา ๑๑๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๖/๑ วรรคสอง 
มาตรา ๒๖/๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท

หมายเหตุ :
มาตรา ๒๖/๑ การแจ้งการครอบครองเครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทาง            

การแพทย์
มาตรา ๒๖/๒ การแจ้งการครอบครองเครื่องก าเนิดรังสีอื่น

บทก าหนดโทษ

9๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑



เปรียบเทียบการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสตีามกฎหมาย

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

มาตรา ๑๒๒ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ที่มีหน้าที่แจ้ง
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ

หมายเหตุ :
มาตรา ๙๑ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามพระราช
บัญญัติน้ีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี 
และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๒๒  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”

มาตรา ๑๒๒/๑  ผู้แจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”

หมายเหตุ :
มาตรา ๙๑  ภายใต้บังคับวรรคสอง ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ตอ้งปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการ
พิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

ผู้แจ้งตามมาตรา ๒๖/๑ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง”

บทก าหนดโทษ (ต่อ)

10๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑



เปรียบเทียบการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสตีามกฎหมาย

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที.่.) พ.ศ. ....

มาตรา ๑๔๐ ความผิดตามมาตรา ๑๓๐ ให้
ศาลลงโทษผู้กระท าความผิดโดยค านึงถึง
ปริมาณและความแรงทางรังสีของวัสดุ
กัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์นั้นด้วย

มาตรา ๑๔๐ ความผิดตามหมวดนี้ ให้ศาลลงโทษผู้กระท าความผิดโดย
ค านึงถึงปริมาณหรือระดับกัมมันตภาพส าหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ 
กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และค านึงถึงพลังงานสูงสุดของ
รังสีที่เกิดขึ้น ปริมาณรังสีที่ได้รับ หรือลักษณะการใช้งานส าหรับเครื่องก าเนิด
รังสี

กรอบดุลยพินิจในการก าหนดโทษ

11๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑



บทเฉพาะกาล และ การนิรโทษกรรม

บทเฉพาะกาลตามร่างพระราชบัญญัติจะก าหนดช่วงเปลี่ยนการบังคับใช้กฎหมาย

ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒ ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ให้ถือว่าเป็นใบรับแจ้ง จนกว่าจะถึงก าหนดตามอายุใบอนุญาตนั้น

แต่ผู้ถือใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องแจ้งการครอบครอง ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ถึงก าหนดอายุตามใบอนุญาต
เดิมนั้น หรือนับแต่วันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ ใช้บังคับ

การนิรโทษกรรม
เมื่อกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ มีผลใช้บังคับผู้ที่ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิด

รังสีตามมาตราดังกล่าวซึ่งมิได้ขอรับใบอนุญาต ให้แจ้งการครอบครองหรือใช้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวง
ดังกล่าวใช้บังคับ แล้วแต่กรณี  เม่ือได้แจ้งแล้วให้การครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีนั้นไม่เป็นความผิด
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ลดความเคร่งครัดในการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีบางประเภท

ผู้แจ้งไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)

ผู้แจ้งไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ก าหนดบทก าหนดโทษอย่างเหมาะสม

ข้อดีของการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
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