
รางฯ ท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕) ในวาระท่ีสาม 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังตอไปนี้ 
๑. แกไขเพ่ิมเติมใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการตาม

กฎหมายรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกําหนดอํานาจหนาท่ี 
ของรัฐมนตรีดังกลาว (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑๒) 

๒. แกไขเพ่ิมเติมอํานาจในการออกกฎกระทรวงของรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ (๖) และ (๑๘)  
และเพ่ิมมาตรา ๘ (๑๘/๑)) 

๓. แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ  
(แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓ (๗)) 

๔. เพ่ิมกลไกการกํากับดูแลเครื่องกําเนิดรังสีโดยระบบการแจงการครอบครอง 
หรือใชเครื่องกําเนิดรังสีสําหรับเครื่องกําเนิดรังสีท่ีออกแบบมาเฉพาะสําหรับใชเพ่ือการวินิจฉัย 
ทางการแพทยซ่ึงไมมีวัสดุกัมมันตรังสีเปนสวนประกอบและใชงานในสถานพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลสัตว และเครื่องกําเนิดรังสีอ่ืน (เพ่ิมมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒) 

๕. กําหนดใหผูแจงการครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี  
และการพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียร หรือหลักเกณฑเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัย  
แลวแตกรณี (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙๑) 

๖. แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑในการจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี  
เจาหนาท่ีดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร และเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียร ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓  
และมาตรา ๙๔) 

๗. แกไขเพ่ิมเติมอายุใบอนุญาตเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี เจาหนาท่ี
ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร และเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร 
(แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง) 

๘. แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการอุทธรณคําสั่ง (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐๕ 
วรรคหนึ่ง) 

๙. แกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๒๒  
และเพ่ิมมาตรา ๑๒๒/๑) 

 



๒ 
 

๑๐. แกไขเพ่ิมเติมใหศาลลงโทษผูกระทําความผิดโดยคํานึงถึงปริมาณหรือระดับ 
กัมมันตภาพสําหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว 
และคํานึงถึงพลังงานสูงสุดของรังสีท่ีเกิดข้ึน ปริมาณรังสีท่ีไดรับ หรือลักษณะการใชงานสําหรับ 
เครื่องกําเนิดรังสี (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๐) 

๑๑. แกไขเพ่ิมเติมอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ 
 

เหตุผล 
 

โดยท่ีการกํากับดูแลเครื่องกําเนิดรังสีในปจจุบันมีเพียงระบบอนุญาต ซ่ึงมีกลไก 
ในการกํากับดูแลท่ีเครงครัดและไมเหมาะสมกับการกํากับดูแลเครื่องกําเนิดรังสีบางประเภท 
ท่ีไมกอใหเกิดอันตรายทางนิวเคลียรและรังสีแกประชาชนและสิ่งแวดลอมอยางรายแรง โดยเฉพาะ
เครื่องกําเนิดรังสีท่ีออกแบบมาเฉพาะสําหรับใชเพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทยซ่ึงไมมีวัสดุกัมมันตรังสี
เปนสวนประกอบและใชงานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว  ดังนั้น เพ่ือเปนการลดภาระ 
แกผูท่ีดําเนินการเก่ียวกับเครื่องกําเนิดรังสีประเภทดังกลาว สมควรกําหนดเพ่ิมระบบการแจง 
การครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีประเภทดังกลาวเปนอีกระบบหนึ่งในการกํากับดูแล  
โดยกําหนดใหกระทรวงสาธารณสุขเขามามีสวนรวมในการกํากับดูแลเครื่องกําเนิดรังสี   
นอกจากนี้ สมควรแกไขใหการจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี เจาหนาท่ีดําเนินการ 
ทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร และเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร เปนไปโดย
สอดคลองกับสภาพและลักษณะของสถานท่ีทําการแตละประเภท ตลอดจนสมควรแกไขอัตราโทษ
และดุลพินิจในการกําหนดโทษใหมีความเหมาะสมกับความรายแรงของการกระทําความผิดมากยิ่งข้ึน  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 



ราง 
พระราชบัญญัติ 

พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

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

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

 
โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือใหการกํากับดูแลเครื่องกําเนิดรังสีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
โดยมุงหมายใหเกิดความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยอยางเพียงพอท่ีจะปองกันอันตรายจาก
ผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม ซ่ึงการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับ
เง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว 

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

.......................................... 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร 

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนท่ีเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของตน 



๒ 
 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาท่ีและออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืน  ท้ังนี้ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี 
และออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๙๑ วรรคสอง 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง จะกําหนดคาธรรมเนียมใหแตกตางกัน  
โดยคํานึงถึงประเภท ชนิด ขนาด หรือระดับกัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี  
วัสดุนิวเคลียร สถานประกอบการทางนิวเคลียร หรือกากกัมมันตรังสีก็ได 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได” 
 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๖) กําหนดวัสดุกัมมันตรังสีท่ีตองแจงการครอบครองหรือใชตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง 

กําหนดเครื่องกําเนิดรังสีท่ีตองแจงการครอบครองหรือใชตามมาตรา ๒๖/๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖/๒ 
วรรคหนึ่ง หรือกําหนดวัสดุนิวเคลียรท่ีตองแจงการครอบครองตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง” 

 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความใน (๑๘) ของมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๑๘) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับความปลอดภัยและความม่ันคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี และการพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียร ท่ีผูรับใบอนุญาต 
หรือผูแจงตองปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง และหลักเกณฑเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัย 
ท่ีผูแจงตามมาตรา ๒๖/๑ ตองปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง” 

 
มาตรา ๖  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๑๘/๑) ของมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“(๑๘/๑) กําหนดหลักเกณฑการจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีตามมาตรา ๙๒ 

หลักเกณฑการจัดใหมีเจาหนาท่ีดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรตามมาตรา ๙๓  
และหลักเกณฑการจัดใหมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรตามมาตรา ๙๔” 

 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๗) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเลขาธิการหรือคําสั่งของผูท่ีไดรับ

มอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้” 
 
มาตรา ๘  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒  

แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“มาตรา ๒๖/๑  ใหเครื่องกําเนิดรังสีท่ีออกแบบมาเฉพาะสําหรับใชเพ่ือการวินิจฉัย

ทางการแพทยซ่ึงไมมีวัสดุกัมมันตรังสีเปนสวนประกอบและใชงานในสถานพยาบาล ตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง เปนเครื่องกําเนิดรังสีท่ีผูดําเนินการไมตองขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ 



๓ 
 

ผูใดมีไวในครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีท่ีไมตองขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
ตองแจงการครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีตอผูท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 

การแจงการครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดอุปกรณท่ีใชประกอบเปนเครื่องกําเนิดรังสี
ตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนเครื่องกําเนิดรังสีตามวรรคหนึ่งก็ได 

สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง หมายความวา สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลและสถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และใหหมายความ
รวมถึงสถานพยาบาลและสถานพยาบาลสัตวของหนวยงานของรัฐดวย 

มาตรา ๒๖/๒  เครื่องกําเนิดรังสีอ่ืนนอกจากเครื่องกําเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑  
ท่ีผูดําเนินการไมตองขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   
ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงคาระดับพลังงานหรือลักษณะการใชงานเครื่องกําเนิดรังสี 

ผูใดมีไวในครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีท่ีไมตองขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
ตองแจงการครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีตอเลขาธิการ 

การแจงการครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร 

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๑  ภายใตบังคับวรรคสอง ผูรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามพระราชบัญญัตินี้

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร
และรังสี และการพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียร แลวแตกรณี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ผูแจงตามมาตรา ๒๖/๑ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัย
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร 

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๒  ผูรับใบอนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชวัสดุกัมมันตรังสี  

และผูรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสี ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัย
ทางรังสีปฏิบัติหนาท่ีในสถานท่ีทําการของผูรับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๓  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ (๑) และ (๒) ตองจัดใหมีเจาหนาท่ี

ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรปฏิบัติหนาท่ีในสถานท่ีทําการของผูรับใบอนุญาต  
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

 



๔ 
 

มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๔  ผูรับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรท่ีใช 
เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรปฏิบัติหนาท่ี 
ในสถานท่ีทําการของผูรับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๖  ใบอนุญาตตามมาตรา ๙๕ ใหมีอายุไมเกินหาป” 
 
มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๐๕ แหงพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๐๕  ผูรับคําสั่งของเลขาธิการหรือคําสั่งของผูท่ีไดรับมอบหมาย 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว  
ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด” 

 
มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๑๒ แหงพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีเลขาธิการหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด แลวแตกรณี” 
 
มาตรา ๑๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๑๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๖/๑ วรรคสอง  

มาตรา ๒๖/๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๘ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท” 
 
มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๒๒  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
 
มาตรา ๑๘  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒๒/๑ แหงพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“มาตรา ๑๒๒/๑  ผูแจงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง  

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท” 
 



๕ 
 

มาตรา ๑๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๐ แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔๐  ความผิดตามหมวดนี้ ใหศาลลงโทษผูกระทําความผิดโดยคํานึงถึง
ปริมาณหรือระดับกัมมันตภาพสําหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิง
นิวเคลียรใชแลว และคํานึงถึงพลังงานสูงสุดของรังสีท่ีเกิดข้ึน ปริมาณรังสีท่ีไดรับ หรือลักษณะการใชงาน
สําหรับเครื่องกําเนิดรังสี” 

 
มาตรา ๒๐  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๓๑/๑) และ (๓๑/๒) ของอัตราคาธรรมเนียม

ทายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“(๓๑/๑) การโอนใบอนุญาต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๓๑/๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท” 
 
มาตรา ๒๑  ใหยกเลิกความใน (๓๒) (๓๓) (๓๔) และ (๓๕) ของอัตราคาธรรมเนียม 

ทายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“เจาหนาท่ีทางนิวเคลียรและรังสี 
(๓๒) ใบอนุญาตเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๓๓) ใบอนุญาตเจาหนาท่ีดําเนินการทางเทคนิค 

เก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๓๔) ใบอนุญาตเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเดินเครื่อง 

ปฏิกรณนิวเคลียร ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๓๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท” 
 
มาตรา ๒๒  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๓๕/๑) และ (๓๕/๒) ของอัตราคาธรรมเนียม

ทายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“(๓๕/๑) การตออายุใบอนุญาต ครั้งละเทากับคาธรรมเนียม 

 สําหรับใบอนุญาตแตละประเภท 
(๓๕/๒) การแกไขเปลีย่นแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท” 
 
มาตรา ๒๓  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๔๑/๑) ของอัตราคาธรรมเนียม 

ทายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“(๔๑/๑) การโอนใบอนุญาต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท” 
 
มาตรา ๒๔  ใหใบอนุญาตผลิต มีไวในครอบครองหรือใชซ่ึงพลังงานปรมาณู 

จากเครื่องกําเนิดรังสีท่ีไดใหไวตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔  
และใบอนุญาตมีไวในครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีท่ีไดใหไวตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับเครื่องกําเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒  
แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใบอนุญาตยังไมสิ้นอายุ ถือเปนใบรับแจงการครอบครอง 



๖ 
 

หรือใชเครื่องกําเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี จนกวาจะถึงกําหนด 
ตามอายุของใบอนุญาตเดิม 

ผูไดรับใบอนุญาตซ่ึงถือเปนใบรับแจงตามวรรคหนึ่งตองแจงการครอบครองหรือใช
เครื่องกําเนิดรังสีดังกลาวตอผูท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ 
แลวแตกรณี ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีถึงกําหนดอายุตามใบอนุญาตเดิม หรือนับแตวันท่ีกฎกระทรวง
ท่ีออกตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ แลวแตกรณี 
 

มาตรา ๒๕  ใหดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖/๑ มาตรา ๒๖/๒ 
มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการได ใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการได
ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

เม่ือกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งท่ีออกตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒  
แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
ใชบังคับแลว ใหผูครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีตามมาตราดังกลาวซ่ึงมิไดขอรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ แจงการครอบครองหรือใชภายในหกสิบวัน
นับแตวันท่ีกฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ แลวแตกรณี  เม่ือไดแจงแลว ใหการครอบครองหรือใช
เครื่องกําเนิดรังสีนั้นไมเปนความผิด และใหครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีนั้นไดตอไปจนกวา 
จะไดรับคําสั่งไมรับแจงจากผูท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ 
แลวแตกรณี 

เม่ือกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งท่ีออกตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔  
แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
ใชบังคับแลว ถาผูรับใบอนุญาตไดจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี เจาหนาท่ีดําเนินการ 
ทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร หรือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร แลวแตกรณี 
ปฏิบัติหนาท่ีในสถานท่ีทําการของผูรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 
ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีกฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ ใหผูรับใบอนุญาตนั้นไมตองรับโทษ 

 
มาตรา ๒๖  คําขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสี 

ตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ท่ีไดยื่นไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือเปนการแจง
การครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีดังกลาวตอผูท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 



๗ 
 

มาตรา ๒๗  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนท่ีเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของตน 
 
 

ผูรับสนองพระราชโองการ 
 
 

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


