
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

แบบแสดงความคิดเห็น (ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร=เพ่ือสันติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

โครงการสัมมนารับฟHงความคิดเห็นร2างพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร=ทแอนด=โฮเทล จังหวัดขอนแก2น 

 

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวHา “พระราช 

บัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหVใชVบังคับเมือ่พVน

กำหนดหกสบิวันนับแตHวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปYนตVนไป 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๓  ใหVยกเลกิความในมาตรา ๕ แหHง

พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

และใหVใชVความตHอไปน้ีแทน 

“มาตรา ๕  ให Vร ัฐมนตรีวHาการกระทรวงวิทยา 

ศาสตรBและเทคโนโลยีและรัฐมนตรีวHาการกระทรวง

สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ ในสHวนที่

เกี่ยวกับอำนาจหนVาที่ของตน 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

กรุณาส2งคืนเจWาหนWาที ่

 

ชื่อ – นามสกลุ................................................................................................................................................ 

หนHวยงาน........................................................................................................................................................ 

(หากประสงคBเปaดเผยขVอมูล) 



- ๒/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

ให Vร ัฐมนตรีวHาการกระทรวงว ิทยาศาสตร Bและ

เทคโนโลยีมีอำนาจแตHงตั ้งพนักงานเจVาหนVาที ่และออก

กฎกระทรวงกำหนดคHาธรรมเนียมไมHเก ินอัตราทVาย

พระราชบัญญัตินี ้  ลดหรือยกเวVนคHาธรรมเนียม และ

กำหนดกิจการอื่น  ทั ้งนี ้ เพื ่อปฏิบัติการใหVเปYนไปตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

ใหVร ัฐมนตรีวHาการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจ

แตHงตั ้งพนักงานเจVาหนVาที ่และออกกฎกระทรวงตาม

มาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๙๑ วรรคสอง 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง จะกำหนด

คHาธรรมเนียมใหVแตกตHางกันโดยคำนึงถึงประเภท ชนิด 

ขนาด หรือระดับกัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่อง

กำเน ิดร ังสี ว ัสด ุน ิวเคล ียร B  สถานประกอบการทาง

นิวเคลียรB หรือกากกัมมันตรังสีก็ไดV 

กฎกระทรวงน ั ้น เม ื ่อได Vประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลVว ใหVใชVบังคับไดV” 
 

คำอธิบาย 

๑. เพิ่มรัฐมนตรีวHาการกระทรวงสาธารณสุขใหVรักษาการตาม

พระราชบัญญัติน้ี  ซ่ึงพระราชบัญญัติเดิมมีเพียงรัฐมนตรีวHาการ

กระทรวงวิทยาศาสตรBฯ 

๒. แบHงแยกอำนาจการกำกับดูแลของ ๒ รัฐมนตรี คือ 

- รัฐมนตรีว2าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจแตHงตั้งพนักงาน

เจVาหนVาที่ และออกกฎกระทรวงเก่ียวกับเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบ

มาเฉพาะสำหรับใชVเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทยB 
- ร ัฐมนตรีว 2าการกระทรวงวิทยาศาสตร=ฯ มีอำนาจแตHงตั้ง

พนักงานเจVาหนVาที่ และออกกฎกระทรวงเก่ียวกับเครื่องกำเนิดรังสีอ่ืน 

 

มาตราเดิมในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๕ ใหVรัฐมนตรีวHาการกระทรวงวิทยาศาสตรBและ

เทคโนโลยีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหVมีอำนาจแตHงตั้ง

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



- ๓/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

พนักงานเจVาหนVาที่ กับออกกฎกระทรวงกำหนดคHาธรรมเนียมไมH

เกินอัตราทVายพระราชบัญญัติน้ี ลดหรือยกเวVนคHาธรรมเนียม และ

กำหนดกิจการอ่ืน ทั้งน้ี เพื่อปฏิบัติการใหVเปYนไปตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง จะกำหนด

คHาธรรมเนียมใหVแตกตHางกัน โดยคำนึงถึงประเภทชนิด ขนาด หรือ

ระดับกัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุ

นิวเคลียรB สถานประกอบการทางนิวเคลียรB หรือกากกัมมันตรังสีก็

ไดV 

กฎกระทรวงน้ัน เม่ือไดVประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลVว 

ใหVใชVบังคับไดV 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

       

       

       

       

        

 

 

มาตรา ๔  ใหVยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๘ แหHง

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

และใหVใชVความตHอไปน้ีแทน 

“(๖) กำหนดวัสด ุก ัมมันตร ังส ีท ี ่ต VองแจVงการ

ครอบครองหรือใชVตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง กำหนด

เครื ่องกำเนิดรังสีที ่ตVองแจVงการครอบครองหรือใชVตาม

มาตรา ๒๖/๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖/๒ วรรคหน่ึง 

หรือกำหนดวัสดุนิวเคลียรBที่ตVองแจVงการครอบครองตาม

มาตรา ๓๘ วรรคหน่ึง” 

 

 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

       



- ๔/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

คำอธิบาย มาตรานี้บัญญัติใหVกฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิด

ร ังส ีท ี ่ต VองแจVงการครอบครอง เป Yนกฎกระทรวงที ่ต Vองผ Hาน

คำแนะนำของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติดVวย 

 

อนุมาตราเดิมในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

มาตรา ๘ เพื ่อประโยชนBในการปฏิบัติการใหVเปYนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหVรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมี

อำนาจออกกฎกระทรวง ดังตHอไปน้ี 

(๖) กำหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ตVองแจVงการครอบครองหรือ

ใชVตามมาตรา ๒๐ วรรคหน่ึงหรือกำหนดวัสดุนิวเคลียรBที่ตVองแจVง

การครอบครองตามมาตรา ๓๘ วรรคหน่ึง 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๕  ใหVยกเลิกความใน (๑๘) ของมาตรา ๘ 

แหHงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื ่อสันติ พ.ศ. 

๒๕๕๙ และใหVใชVความตHอไปน้ีแทน 

“(๑๘) กำหนดหลักเกณฑBและวิธีการเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรBและรังสี 

และการพิท ักษBความปลอดภัยทางนิวเคลียรB ท ี ่ผ ู Vรับ

ใบอนุญาตหรือผูVแจVงตVองปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ วรรคหน่ึง 

และหลักเกณฑBเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยที่ผูVแจVง

ตามมาตรา ๒๖/๑ ตVองปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง” 

 

คำอธิบาย มาตรานี ้บัญญัติใหVกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑB

เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยที ่ผูVแจVงการครอบครองเครื่อง

กำเนิดรังสีที่ออกแบบมาสำหรับการวินิจฉัยทางการแพทยBฯ ตVอง

ปฏิบัติ เปYนกฎกระทรวงที่ตVองผHานคำแนะนำของคณะกรรมการ

พลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติดVวย 

 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



- ๕/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

อนุมาตราเดิมในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื ่อสันติ พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

มาตรา ๘ เพื ่อประโยชนBในการปฏิบัติการใหVเปYนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหVรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมี

อำนาจออกกฎกระทรวง ดังตHอไปน้ี 

(๑๘) กำหนดหลักเกณฑBและวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและ

ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรBและรังสี และการพิทักษBความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียรB ที่ผูVรับใบอนุญาตหรือผูVแจVงตVองปฏิบัติตาม

มาตรา ๙๑ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๖  ใหVเพิ่มความตHอไปน้ีเปYน (๑๘/๑) ของ

มาตรา ๘ แหHงพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียรBเพือ่สันติ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“(๑๘/๑) กำหนดหลักเกณฑBการจัดใหVมีเจVาหนVาที่

ความปลอดภัยทางรังสีตามมาตรา ๙๒ หลักเกณฑBการจัด

ใหVม ีเจ VาหนVาที ่ดำเน ินการทางเทคนิคเก ี ่ยวกับว ัสดุ

นิวเคลียรBตามมาตรา ๙๓ และหลักเกณฑBการจัดใหVมี

เจVาหนVาที่ปฏิบัติงานเดินเครื ่องปฏิกรณBนิวเคลียรBตาม

มาตรา ๙๔” 

 
คำอธิบาย มาตราน้ีบัญญัติใหVกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑBการ

จัดใหVมีเจVาหนVาที ่เจVาหนVาที ่ความปลอดภัยทางรังสี เจVาหนVาที่

ดำเนินการทางเทคนิคเกี ่ยวกับวัสดุนิวเคลียรB และเจVาหนVาที่

ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณBนิวเคลียรB เปYนกฎกระทรวงที่ต Vอง

ผHานคำแนะนำของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติดVวย 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        



- ๖/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

มาตรา ๗  ใหVยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๑๓ 

แหHงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื ่อสันติ พ.ศ. 

๒๕๕๙ และใหVใชVความตHอไปน้ีแทน 

“(๗) พิจารณาและว ิน ิจฉ ัยอุทธรณBคำสั ่ งของ

เลขาธ ิการหร ือคำส ั ่ งของผ ู Vท ี ่ ได Vร ับมอบหมายจาก

รัฐมนตรีวHาการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ

น้ี” 

 
คำอธิบาย มาตรานี ้บัญญัติใหVอำนาจคณะกรรมการพลังงาน

นิวเคลียรBเพื่อสันติ ในการพิจารณาอุทธรณBคำสั ่งของผู Vท ี่ ไดVรับ

มอบหมายจากรัฐมนตรีวHาการกระทรวงสาธารณสุขดVวย 

 

อนุมาตราเดิมในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื ่อสันติ พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอำนาจหนVาที่ ดังตHอไปน้ี 

(๗) พ ิจารณาและวิน ิจฉ ัยอุทธรณBคำสั ่งของเลขาธิการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๘  ใหVเพิ่มความตHอไปน้ีเปYนมาตรา ๒๖/๑ 

และมาตรา ๒๖/๒ แหHงพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียรB

เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“มาตรา ๒๖/๑  ใหVเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมา

เฉพาะสำหรับใชVเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทยBซึ่งไมHมีวัสดุ

กัมมันตรังสีเปYนสHวนประกอบและใชVงานในสถานพยาบาล 

ตามที ่กำหนดในกฎกระทรวง เปYนเครื ่องกำเนิดรังสีที่

ผูVดำเนินการไมHตVองขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ 

ผูVใดมีไวVในครอบครองหรือใชVเครื่องกำเนิดรังสีที่ไมH

ต Vองขอร ับใบอนุญาตตามวรรคหนึ ่ ง  ต Vองแจ Vงการ

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       



- ๗/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

ครอบครองหรือใชVเครื่องกำเนิดรังสีตHอผูVที่รัฐมนตรีวHาการ

กระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 

การแจVงการครอบครองหรือใชVเครื่องกำเนิดรังสีตาม

วรรคหนึ่ง ใหVเปYนไปตามหลักเกณฑB วิธีการ เงื่อนไข และ

ระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งอาจกำหนดอุปกรณBที่ใชV

ประกอบเปYนเครื่องกำเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง ใหVถือเปYน

เครื่องกำเนิดรังสีตามวรรคหน่ึงก็ไดV 

สถานพยาบาลตามวรรคหน ึ ่ ง  หมายความวHา 

สถานพยาบาลตามกฎหมายวHาดVวยสถานพยาบาลและ

สถานพยาบาลสัตวBตามกฎหมายวHาดVวยสถานพยาบาล

ส ัตว B  และให Vหมายความรวมถึงสถานพยาบาลและ

สถานพยาบาลสัตวBของหนHวยงานของรัฐดVวย” 
 

คำอธิบาย 

๑. ผู VมีไวVในครอบครองหรือใชVเครื ่องกำเนิดรังสีที ่ออกแบบมา

เฉพาะสำหรับใชVเพ ื ่อการวินิจฉัยทางการแพทยBซ ึ ่งไม Hม ีว ัสดุ

กัมมันตรังสีเปYนสHวนประกอบและใชVงานในสถานพยาบาล ไมHตVอง

ขอรับใบอนุญาต แตHตVองแจVงการครอบครองตHอผูVที่รัฐมนตรีวHาการ

กระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 

๒. รัฐมนตรีวHาการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจออกกฎกระทรวง

กำหนดเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใชVเพื่อการ

วินิจฉัยทางการแพทยB รวมทั้งอาจกำหนดอุปกรณBที่ใชVประกอบ

เปYนเครือ่งกำเนิดรังสี ใหVถือเปYนเครื่องกำเนิดรังสีก็ไดV 

๓. ร ัฐมนตร ีว H าการกระทรวงสาธารณส ุขม ีอำนาจกำหนด

หลักเกณฑB ว ิธ ีการ เง ื ่อนไข และระยะเวลาในการแจVงการ

ครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีดังกลHาว ในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๖/๒  เครื่องกำเนิดรังสีอื่นนอกจากเครื่อง

กำเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑ ที่ผูVดำเนินการไมHตVองขอรับ

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 



- ๘/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ใหVเปYนไปตามที่กำหนดใน

กฎกระทรวง  ทั ้งนี ้ ใหVคำนึงถึงคHาระดับพลังงานหรือ

ลักษณะการใชVงานเครื่องกำเนิดรังส ี

ผูVใดมีไวVในครอบครองหรือใชVเครื่องกำเนิดรังสีที่ไมH

ต Vองขอร ับใบอนุญาตตามวรรคหนึ ่ ง  ต Vองแจ Vงการ

ครอบครองหรือใชVเครื่องกำเนิดรังสีตHอเลขาธิการ 

การแจVงการครอบครองหรือใชVเครื่องกำเนิดรังสีตาม

วรรคหนึ่ง ใหVเปYนไปตามหลักเกณฑB วิธีการ เงื่อนไข และ

ระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง” 

 

 
คำอธิบาย 

๑. ผูVมีไวVในครอบครองหรือใชVเครื่องกำเนิดรังสีอื่นที่ไมHใชHเครื่อง

กำเนิดรังสีที ่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใชVเพื่อการวินิจฉัยทาง

การแพทยBซึ่งไมHมีวัสดุกัมมันตรังสีเปYนสHวนประกอบและใชVงานใน

สถานพยาบาลไมHตVองขอรับใบอนุญาตเชHนกัน แตHตVองแจVงการ

ครอบครองหรือใชVตHอเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

๒. รัฐมนตรีวHาการกระทรวงวิทยาศาสตรBฯ มีอำนาจกำหนดเครื่อง

กำเนิดรังสีอ่ืนที่ตVองแจVงการครอบครองในกฎกระทรวง 

๓. รัฐมนตรีวHาการกระทรวงวิทยาศาสตรBฯ มีอำนาจกำหนด

หลักเกณฑB ว ิธ ีการ เง ื ่อนไข และระยะเวลาในการแจVงการ

ครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีดังกลHาว ในกฎกระทรวง 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

       

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๙  ใหVยกเลกิความในมาตรา ๙๑ แหHง

พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

และใหVใชVความตHอไปน้ีแทน 

“มาตรา ๙๑   ภายใต Vบ ั งค ับวรรคสอง ผ ู V รับ

ใบอนุญาตหรือผูVแจVงตามพระราชบัญญัติน้ีตVองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑBและวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความ

มั ่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรBและรังสี และการพิทักษB

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       



- ๙/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

ความปลอดภัยทางนิวเคลียรB แลVวแตHกรณี ตามที่กำหนด

ในกฎกระทรวง 

ผูVแจVงตามมาตรา ๒๖/๑ ตVองปฏิบัติตามหลักเกณฑB

เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กำหนดใน

กฎกระทรวง” 
คำอธิบาย 

๑. เพิ่มเติมการกำหนดหลักเกณฑBเกี่ยวกับความปลอดภัยของผูV

แจVงการครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกมาเฉพาะสำหรับใชVเพื่อ

การวินิจฉัยทางการแพทยBตามมาตรา ๒๖/๑ 

๒. สำหรับผูVแจVงการครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีอื่นตามมาตรา 

๒๖/๒ นั้น จะตVองปฏิบัติตามหลักเกณฑBเกี่ยวกับความปลอดภัย

เชHนกัน ทั้งน้ีเปYนไปตามมาตรา ๙๑ วรรคหน่ึง 

 

มาตราเดิมในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๙๑ ผูVรับใบอนุญาตหรือผูVแจVงตามพระราชบัญญัติน้ี

ตVองปฏิบัติตามหลักเกณฑBและวิธีการเก่ียวกับความปลอดภัยและ

ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรBและรังสี และการพิทักษBความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียรB แลVวแตHกรณี ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๑๐  ใหVยกเลกิความในมาตรา ๙๒ แหHง

พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

และใหVใชVความตHอไปน้ีแทน 

“มาตรา ๙๒  ผูVรบัใบอนุญาตผลิต มีไวVใน

ครอบครอง หรือใชVวัสดุกัมมันตรังสี และผูVรบัใบอนุญาตมี

ไวVในครอบครองหรอืใชVเครื่องกำเนิดรังสี ตVองจัดใหVมี

เจVาหนVาที่ความปลอดภัยทางรังสปีฏิบัติหนVาที่ในสถานที่

ทำการของผูVรับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑBทีก่ำหนดใน

กฎกระทรวง” 

 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

       



- ๑๐/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

คำอธิบาย มาตรานี้บัญญัติใหVกำหนดหลักเกณฑBเกี่ยวกับการที่

ผูVรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื ่องกำเนิดรังสี 

จะตVองจัดใหVมีเจVาหนVาที่ความปลอดภัยทางรังสี เพื่อใหVเกิดความ

ยืดหยุHนและสอดคลVองกับสภาพและลักษณะของสถานที่ทำการ 

แทนที ่จะกำหนดใหVมีเจVาหนVาท ี ่อยHางนVอยหนึ ่งคนประจำอยูH

ตลอดเวลาที่เปaดทำการตามพระราชบัญญัติเดิม 

 

มาตราเดิมในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๙๒ ผูVรับใบอนุญาตผลิต มีไวVในครอบครอง หรือใชV

วัสดุกัมมันตรังสี และผูVรับใบอนุญาตมีไวVในครอบครองหรือใชV

เครื่องกำเนิดรังสี ตVองจัดใหVมีเจVาหนVาที ่ความปลอดภัยทางรังสี

ปฏิบัติหนVาที่ในสถานที่ทำการของผูVรับใบอนุญาต โดยตVองจัดใหVมี

เจVาหนVาที ่ความปลอดภัยทางรังสีอยHางนVอยหนึ ่งคนประจำอยูH

ตลอดเวลาที่เปaดทำการ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๑๑  ใหVยกเลกิความในมาตรา ๙๓ แหHง

พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

และใหVใชVความตHอไปน้ีแทน 

“มาตรา ๙๓  ผูVรบัใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ (๑) 

และ (๒) ตVองจัดใหVมเีจVาหนVาที่ดำเนินการทางเทคนิค

เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรBปฏิบัติหนVาที่ในสถานทีท่ำการของ

ผูVรบัใบอนุญาตตามหลักเกณฑBที่กำหนดในกฎกระทรวง” 

 

คำอธิบาย มาตรานี้บัญญัติใหVกำหนดหลักเกณฑBเกี่ยวกับการที่

ผูVรับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรB จะตVองจัดใหVมีเจVาหนVาที่

ดำเนินการทางเทคนิคเกี ่ยวกับวัสดุนิวเคลียรB เพื่อใหVเกิดความ

ยืดหยุHนและสอดคลVองกับสภาพและลักษณะของสถานที่ทำการ 

แทนที ่จะกำหนดใหVมีเจVาหนVาที ่อยHางนVอยหนึ ่งคนประจำอยูH

ตลอดเวลาที่เปaดทำการตามพระราชบัญญัติเดิม 

 

มาตราเดิมในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



- ๑๑/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

มาตรา ๙๓ ผูVรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ (๑) และ (๒) 

ตVองจัดใหVมีเจVาหนVาที่ดำเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรB

ปฏิบัติหนVาที่ในสถานที่ทำการของผูVรับใบอนุญาต โดยตVองจัดใหVมี

เจVาหนVาที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรBอยHางนVอย

หน่ึงคนประจำอยูHตลอดเวลาที่เปaด 

ทำการ 

       

       

       

       

        

มาตรา ๑๒  ใหVยกเลกิความในมาตรา ๙๔ แหHง

พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

และใหVใชVความตHอไปน้ีแทน 

“มาตรา ๙๔  ผูVรบัใบอนุญาตดำเนินการสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียรBที่ใชVเครือ่งปฏิกรณBนิวเคลียรB 

ตVองจัดใหVมีเจVาหนVาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณB

นิวเคลียรBปฏิบัติหนVาที่ในสถานที่ทำการของผูVรับ

ใบอนุญาต ตามหลักเกณฑBที่กำหนดในกฎกระทรวง” 
 

คำอธิบาย มาตรานี้บัญญัติใหVกำหนดหลักเกณฑBเกี่ยวกับการที่

ผูVรับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรB จะตVอง

จัดใหVมีเจVาหนVาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณBนิวเคลียรB เพื่อใหV

เกิดความยืดหยุHนและสอดคลVองกับสภาพและลักษณะของสถานที่

ทำการ แทนที่จะกำหนดใหVมีเจVาหนVาที่อยHางนVอยหน่ึงคนประจำอยูH

ตลอดเวลาที่เปaดทำการตามพระราชบัญญัติเดิม 

 

มาตราเดิมในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๙๔ ผูVรับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการ

ทางนิวเคลียรBที่ใชVเครื่องปฏิกรณBนิวเคลียรB ตVองจัดใหVมีเจVาหนVาที่

ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณBนิวเคลียรBปฏิบัติหนVาที่ในสถานที่ทำ

การของผู Vร ับใบอนุญาต โดยตVองจัดใหVมีเจVาหนVาที ่ปฏิบัติงาน

เด ินเคร ื ่องปฏิกรณBนิวเคลียร Bอย HางนVอยหน ึ ่งคนประจำอยูH

ตลอดเวลาที่เปaดทำการ 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        



- ๑๒/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

มาตรา ๑๓  ใหVยกเลกิความในวรรคหน่ึงของมาตรา 

๙๖ แหHงพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. 

๒๕๕๙ และใหVใชVความตHอไปน้ีแทน 

“มาตรา ๙๖  ใบอนุญาตตามมาตรา ๙๕ ใหVมอีายุ

ไมHเกินหVาปp” 

 
คำอธิบาย มาตราน้ีบัญญัติใหVใบอนุญาตเจVาหนVาที่เจVาหนVาที่ความ

ปลอดภัยทางรังสี เจVาหนVาที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุ

นิวเคลียรB และเจVาหนVาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณBนิวเคลียรB มี

อายุไมHเกิน ๕ ปp (จากเดิมไมHเกิน ๓ ปp) เพื่อใหVสอดคลVองกับอายุ

ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุ

นิวเคลียรB 

 

มาตราเดิมในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๙๖ ใบอนุญาตตามมาตรา ๙๕ ใหVมีอายุไมHเกินสามปp 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๑๔  ใหVยกเลกิความในวรรคหน่ึงของมาตรา 

๑๐๕ แหHงพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหVใชVความตHอไปน้ีแทน 

“มาตรา ๑๐๕  ผูVรับคำสั่งของเลขาธิการหรือคำสัง่

ของผูVที่ไดVรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวHาการกระทรวง

สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติน้ีที่ไมHเห็นดVวยกับคำสั่ง

ดังกลHาวใหVมีสทิธิอุทธรณBตHอคณะกรรมการไดVตาม

หลักเกณฑB วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด” 
 

คำอธิบาย มาตรานี้บัญญัติใหVผูVรับคำสั่งของผูVที่ไดVรับมอบหมาย

จากรัฐมนตรีวHาการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัต ิน้ี 

สามารถอุทธรณBตHอคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติไดV 

กHอนที่จะฟrองศาลปกครองตHอไป 

 

มาตราเดิมในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

    

       

       

       

       

       

       

       



- ๑๓/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

มาตรา ๑๐๕ ผูVรับคำส่ังของเลขาธิการตามพระราชบัญญัติน้ี

ที่ไมHเห็นดVวยกับคำส่ังดังกลHาวใหVมีสิทธิอุทธรณBตHอคณะกรรมการไดV

ตามหลักเกณฑB วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกำหนด 

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๑๕  ใหVยกเลกิความในวรรคสองของมาตรา 

๑๑๒ แหHงพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหVใชVความตHอไปน้ีแทน 

“บัตรประจำตัวพนักงานเจVาหนVาที่ใหVเปYนไปตาม

แบบทีเ่ลขาธิการหรอืผูVที่ไดVรับมอบหมายจาก

รัฐมนตรีวHาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด 

แลVวแตHกรณี” 

 

คำอธิบาย มาตรานี ้บัญญัติใหVอำนาจผู Vที ่ไดVร ับมอบหมายจาก

รัฐมนตรีวHาการกระทรวงสาธารณสุขสามารถประกาศกำหนดแบบ

บัตรประจำตัวพนักงานเจVาหนVาที่ตามพระราชบัญญัติน้ีดVวย 

 

มาตราเดิมในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๑๑๒ วรรคสอง บัตรประจำตัวพนักงานเจVาหนVาที่ใหV

เปYนไปตามแบบที่เลขาธิการประกาศกำหนด 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๑๖  ใหVยกเลกิความในมาตรา ๑๑๗ แหHง

พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

และใหVใชVความตHอไปน้ีแทน 

“มาตรา ๑๑๗  ผูVใดฝtาฝuนมาตรา ๒๐ วรรคสอง 

มาตรา ๒๖/๑ วรรคสองมาตรา ๒๖/๒ วรรคสอง หรอื

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       



- ๑๔/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

มาตรา ๓๘ วรรคสอง ตVองระวางโทษปรบัไมHเกินหน่ึงหมื่น

บาท” 

 
คำอธิบาย เม่ือเพิ่มระบบการแจVงการครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี

เขVามาแลVว จึงตVองเพิ่มบทกำหนดโทษสำหรับผูVฝtาฝuนไมHแจVงการ

ครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีดVวย 

 

มาตราเดิมในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๑๑๗ ผูVใดฝtาฝuนมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา 

๓๘ วรรคสอง ตVองระวางโทษปรับไมHเกินหน่ึงหม่ืนบาท 

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๑๗  ใหVยกเลกิความในมาตรา ๑๒๒ แหHง

พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

และใหVใชVความตHอไปน้ีแทน 

“มาตรา ๑๒๒  ผูVรับใบอนุญาตผูVใดไมHปฏิบัติตาม

มาตรา ๙๑ วรรคหน่ึง ตVองระวางโทษจำคุกไมHเกินหน่ึงปp 

หรือปรบัไมHเกินหน่ึงแสนบาท หรอืทั้งจำทัง้ปรับ” 

 
คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดโทษสำหรับผูVรับใบอนุญาตที่ฝtาฝuนไมH

ปฏิบัติตามหลักเกณฑBเกี ่ยวกับความปลอดภัย (safety) ความ

มั ่นคงปลอดภ ัย (security) และการพิท ักษ Bความปลอดภัย 

(safeguards) ตามมาตรา ๙๑ โดยแยกโทษสำหรับผูVแจVงเปYนอีก

มาตราหน่ึงตHางหาก 

มาตราเดิมในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๑๒๒ ผูVรับใบอนุญาตหรือผูVที่มีหนVาที่แจVงผู VใดไมH

ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ ตVองระวางโทษจำคุกไมHเกินหน่ึงปp หรือปรับ

ไมHเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 



- ๑๕/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

มาตรา ๑๘  ใหVเพิ่มความตHอไปนี้เปYนมาตรา ๑๒๒/

๑ แหHงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

“มาตรา ๑๒๒/๑  ผูVแจVงผูVใดไมHปฏิบัติตามมาตรา 

๙๑ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ตVองระวางโทษปรับไมHเกิน

หน่ึงแสนบาท” 
 

คำอธิบาย มาตราน้ีกำหนดโทษสำหรับผูVแจVงที่ฝtาฝuนไมHปฏิบัติตาม

หลักเกณฑBเก่ียวกับความปลอดภัย (safety) ความม่ันคงปลอดภัย 

(security) และการพิทักษBความปลอดภัย (safeguards) ตาม

มาตรา ๙๑ โดยแยกตHางหากจากโทษของผูVรับใบอนุญาต และมี

เพียงโทษปรับ 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๑๙  ใหVยกเลกิความในมาตรา ๑๔๐ แหHง

พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลียรBเพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

และใหVใชVความตHอไปน้ีแทน 

“มาตรา ๑๔๐  ความผิดตามหมวดน้ี ใหVศาลลงโทษ

ผูVกระทำความผิดโดยคำนึงถึงปริมาณหรือระดับกมัมันต

ภาพสำหรบัวัสดุกมัมันตรังสี วัสดุนิวเคลียรB กาก

กัมมันตรงัสี หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียรBใชVแลVว และคำนึงถึง

พลังงานสงูสุดของรังสทีีเ่กิดข้ึน ปริมาณรงัสีที่ไดVรับ หรือ

ลักษณะการใชVงานสำหรับเครื่องกำเนิดรังส”ี 

คำอธิบาย มาตรานี้กำหนดกรอบดุลพินิจศาลในการลงโทษใหV

ครอบคลุมทั้งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียรB 

กากกัมมันตรังสี และเช้ือเพลิงนิวเคลียรBใชVแลVวดVวย  ซ่ึงเดิมมีเพียง

วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียรBเทHาน้ัน 

 

มาตราเดิมในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๑๔๐ ความผิดตามมาตรา ๑๓๐ ใหVศาลลงโทษ

ผูVกระทำความผิดโดยคำนึงถึงปริมาณและความแรงทางรังสีของ

วัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียรBน้ันดVวย 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        



- ๑๖/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

มาตรา ๒๐  ใหVเพิ่มความตHอไปน้ีเปYน (๓๑/๑) และ 

(๓๑/๒) ของอัตราคHาธรรมเนียมทVายพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรBเพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“(๓๑/๑) การโอนใบอนุญาต ฉบบัละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๓๑/๒) การแกVไขเปลี่ยนแปลงรายการใน

ใบอนุญาต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท” 

 
คำอธิบาย มาตราน้ีกำหนดคHาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียรBที่ตกหลHนไปจากพระราชบัญญัติเดิม 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๒๑  ใหVยกเลกิความใน (๓๒) (๓๓) (๓๔) 

และ (๓๕) ของอัตราคHาธรรมเนียมทVายพระราชบญัญัติ

พลังงานนิวเคลียรBเพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหVใชVความ

ตHอไปน้ีแทน 

“เจWาหนWาท่ีทางนิวเคลียร=และรังส ี

(๓๒) ใบอนุญาตเจVาหนVาที่ความปลอดภัยทางรังสี 

ฉบับละ ๕,๐๐๐บาท 

(๓๓) ใบอนุญาตเจVาหนVาที่ดำเนินการทางเทคนิค

เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรB ฉบบัละ ๕,๐๐๐ บาท 

(๓๔) ใบอนุญาตเจVาหนVาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง

ปฏิกรณBนิวเคลียรB ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๓๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท” 
 

คำอธิบาย มาตราน้ีจัดกลุHมคHาธรรมเนียมเก่ียวกับเจVาหนVาที่ตาม

พระราชบัญญัติเดิม โดยเรียงลำดับคHาธรรมเนียมใบอนุญาตเจVา

หนVาตHาง ๆ ตามลำดับกHอนหลังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ และ

ยังคงเพดานอัตราคHาธรรมเนียมไวVเชHนเดิม 

 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



- ๑๗/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

เพดานอัตราคHาธรรมเนียมเดิมทVายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรB

เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓๒) ใบอนุญาตเจVาหนVาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณBนิวเคลียรB 

ฉบับละ ๑๐,๐๐๐บาท 

(๓๓) ใบอนุญาตเจVาหนVาที่ความปลอดภัยทางรังสี ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

บาท 

(๓๔) ใบอนุญาตเจVาหนVาที่ดำเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุ

นิวเคลียรB ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

(๓๕) การแกVไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ 

บาท 

       

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๒๒  ใหVเพิ่มความตHอไปน้ีเปYน (๓๕/๑) และ 

(๓๕/๒) ของอัตราคHาธรรมเนียมทVายพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรBเพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“(๓๕/๑) การตHออายุใบอนุญาต ครั้งละเทHากับ

คHาธรรมเนียมสำหรบัใบอนุญาตแตHละประเภท 

(๓๕/๒) การแกVไขเปลี่ยนแปลงรายการใน

ใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท” 

 

คำอธิบาย มาตราน้ีกำหนดคHาธรรมเนียมการตHออายุใบอนุญาต

เจVาหนVาที่ซ่ึงตกหลHนไปจากพระราชบัญญัติเดิม และลดเพดาน

อัตราคHาธรรมเนียมการแกVไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาต

เปYนฉบับละ ๕๐๐ บาท (จากเดิมฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท) 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๒๓  ใหVเพิ่มความตHอไปน้ีเปYน(๔๑/๑) ของ

อัตราคHาธรรมเนียมทVายพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียรB

เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 



- ๑๘/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

“(๔๑/๑) การโอนใบอนุญาต ฉบบัละ ๒,๐๐๐ 

บาท” 

 
คำอธิบาย มาตราน้ีกำหนดคHาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต

เก่ียวกับการใหVบริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ตกหลHนไปจาก

พระราชบัญญัติเดิม 

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๒๔  ใหVใบอนุญาตผลิต มีไวVในครอบครอง

หรือใชVซึง่พลงังานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีที่ไดVใหVไวV

ตามพระราชบัญญัติพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 

๒๕๐๔ และใบอนุญาตมีไวVในครอบครองหรือใชVเครื่อง

กำเนิดรงัสทีี่ไดVใหVไวVตามพระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลียรB

เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับเครื่องกำเนิดรังสีตาม

มาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒ แหHงพระราชบญัญัติ

พลังงานนิวเคลียรBเพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแกVไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติน้ี กHอนวันที่พระราชบญัญัติน้ีใชVบังคับ 

และใบอนุญาตยังไมHสิ้นอายุ ถือเปYนใบรบัแจVงการ

ครอบครองหรือใชVเครื่องกำเนิดรงัสีตามมาตรา ๒๖/๑ 

หรือมาตรา ๒๖/๒ แหHงพระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลียรB

เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่แกVไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติน้ี แลVวแตHกรณี จนกวHาจะถึงกำหนดตาม

อายุของใบอนุญาตเดิม 

ผูVไดVรับใบอนุญาตซึ่งถือเปYนใบรับแจVงตามวรรค

หน่ึงตVองแจVงการครอบครองหรือใชVเครื่องกำเนิดรงัสี

ดังกลHาวตHอผูVที่ไดVรบัมอบหมายจากรัฐมนตรีวHาการ

กระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ แลVวแตHกรณี ภายใน

หกสบิวันนับแตHวันที่ถึงกำหนดอายุตามใบอนุญาตเดิม 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



- ๑๙/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

หรือนับแตHวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๖/๑ หรือ

มาตรา ๒๖/๒ แหHงพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อ

สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแกVไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

ใชVบังคับ แลVวแตHกรณี 

 

คำอธิบาย มาตราน้ีกำหนดใหVใบอนุญาตเก่ียวกับเครื่องกำเนิดรังสี

ตามพระราชบัญญัติเดิม ที่เปYนเครื่องกำเนิดรังสีที่ตVองแจVงตาม

พระราชบัญญัติแกVไขเพิ่มเติมน้ี และใบอนุญาตน้ันยังไมHหมดอายุ 

เปdนใบรับแจWง จนกว2าใบอนุญาตน้ันจะหมดอายุ 

เม่ือใบอนุญาตหมดอายุลง ผูVถือใบอนุญาตดังกลHาวจะตVอง

แจVงการครอบครอง ภายใน ๖๐ วันนับแตHวันที่ใบอนุญาต

หมดอายุหรือวันที่กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑBการแจVงการ

ครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา 

๒๖/๒ ใชVบังคับ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๒๕  ใหVดำเนินการออกกฎกระทรวงตาม

มาตรา ๒๖/๑ มาตรา ๒๖/๒ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ 

มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ แหHงพระราชบญัญัติพลังงาน

นิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแกVไขเพิม่เติมโดย

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 



- ๒๐/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

พระราชบัญญัติน้ี ใหVแลVวเสรจ็ภายในเกVาสบิวันนับแตHวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใชVบงัคับ หากไมHสามารถดำเนินการไดV 

ใหVรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไมHอาจดำเนินการไดVตHอ

คณะรัฐมนตรเีพื่อทราบ 

เมื่อกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงที่ออกตามมาตรา 

๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒แหHงพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแกVไขเพิม่เติมโดย

พระราชบัญญัติน้ีใชVบงัคับแลVว ใหVผูVครอบครองหรือใชV

เครื่องกำเนิดรังสีตามมาตราดังกลHาวซึ่งมิไดVขอรับ

ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลียรBเพื่อสันติ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ แจVงการครอบครองหรือใชVภายในหกสบิวัน

นับแตHวันที่กฎกระทรวงดังกลHาวใชVบังคับ แลVวแตHกรณี  

เมื่อไดVแจVงแลVว ใหVการครอบครองหรอืใชVเครื่องกำเนิดรังสี

น้ันไมHเปYนความผิด และใหVครอบครองหรือใชVเครื่องกำเนิด

รังสีน้ันไดVตHอไปจนกวHาจะไดVรับคำสั่งไมHรับแจVงจากผูVที่

ไดVรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวHาการกระทรวงสาธารณสุข

หรือเลขาธิการ แลVวแตHกรณี 

เมื่อกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงที่ออกตามมาตรา 

๙๒ มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ แหHงพระราชบญัญัติ

พลังงานนิวเคลียรBเพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแกVไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติน้ีใชVบังคับแลVว ถVาผูVรับใบอนุญาตไดVจัด

ใหVมีเจVาหนVาที่ความปลอดภัยทางรงัสี เจVาหนVาที่

ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรB หรอื

เจVาหนVาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณBนิวเคลียรB แลVวแตH

กรณี ปฏิบัติหนVาที่ในสถานที่ทำการของผูVรับใบอนุญาต

ตามหลกัเกณฑBที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกลHาว ภายใน

หกสบิวันนับแตHวันที่กฎกระทรวงดังกลHาวใชVบังคับ ใหVผูVรบั

ใบอนุญาตน้ันไมHตVองรับโทษ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



- ๒๑/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

 
คำอธิบาย มาตราน้ีจะนิรโทษกรรมผูVครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี

ที่ไมHไดVขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติเดิม และไดVเขVาสูHระบบ

การแจVงการครอบครองตามพระราชบัญญัติแกVไขเพิ่มเติมน้ี  เม่ือ

ไดVมีการแจVงการครอบครองภายใน ๖๐ วันนับแตHวันที่

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑBการแจVงการครอบครองมีผลใชV

บังคับ ผูVแจVงน้ันก็จะไมHมีความผิดตามพระราชบัญญัติเดิม 

       

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๒๖  คำขอรับใบอนุญาตมีไวVในครอบครอง

หรือใชVเครื่องกำเนิดรงัสีตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา 

๒๖/๒ แหHงพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อสันติ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแกVไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ที่ไดV

ย่ืนไวVกHอนวันที่พระราชบญัญัติน้ีใชVบงัคับ ใหVถือเปYนการ

แจVงการครอบครองหรือใชVเครื่องกำเนิดรังสีดังกลHาวตHอผูVที่

ไดVรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวHาการกระทรวงสาธารณสุข

หรือเลขาธิการ แลVวแตHกรณี ตามพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียรBเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแกVไขเพิม่เติมโดย

พระราชบัญญัติน้ี 

 

คำอธิบาย มาตราน้ีจะกำหนดใหVคำขอรับใบอนุญาตเครื่องกำเนิด

รังสีที่จัดเปYนเครื่องกำเนิดรังสีที่ตVองแจVงตามพระราชบัญญัติแกVไข

เพิ่มเติมน้ี เปYนการแจVงการครอบครอง  และไมHตVองมาแจVงใหมHอีก 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        



- ๒๒/๒๒ - 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ  โรงแรมราชาวดี รีสอรBทแอนดBโฮเทล จังหวัดขอนแกHน 

  

(ร2าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร=เพ่ือสันติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ผ2านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  

ในวาระท่ีสาม) 

 

แสดงความคิดเห็น 

มาตรา ๒๗  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือ

ระเบียบทีอ่อกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรBเพื่อ

สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใชVบังคับอยูHในวันกHอนวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใชVบงัคับใหVยังคงใชVบังคับไดVตHอไปเทHาที่

ไมHขัดหรือแยVงกับพระราชบัญญัติน้ี 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

        

มาตรา ๒๘  ใหVรัฐมนตรีวHาการกระทรวงวิทยาศาสตรB

และเทคโนโลยีและร ัฐมนตรีวHาการกระทรวงสาธารณสุข

รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  ในสHวนที่เกี่ยวกับอำนาจหนVาที่

ของตน 

¨ เห็นดVวย 

¨ ไมHเห็นดVวย 

ความคิดเห็น ขVอเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

        

 


