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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

มาตรา ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำช 
บัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

 

มาตรา ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้น
ก ำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
        

มำตรำ ๓  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๕ แห่ง
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำ 
ศำสตร์และเทคโนโลยีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุขรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในส่วนที่
เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของตน 

ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และออก
กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่ เกินอัตรำท้ำย
พระรำชบัญญัตินี้  ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม และ
ก ำหนดกิจกำรอ่ืน  ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขมีอ ำนำจ
แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และออกกฎกระทรวงตำม
มำตรำ ๒๖/๑ และมำตรำ ๙๑ วรรคสอง 

กำรออกกฎกระทรวงตำมวรรคสอง จะก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกันโดยค ำนึงถึงประเภท ชนิด 
ขนำด หรือระดับกัมมันตภำพของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่อง

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



- ๒/๑๘ - 
 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ   
 

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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

ก ำเนิดรั งสี  วัสดุนิว เคลียร์  สถำนประกอบกำรทำง
นิวเคลียร์ หรือกำกกัมมันตรังสีก็ได้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได”้ 
 
ค าอธิบาย 
๑. เพิ่มรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขให้รักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้  ซึ่งพระรำชบัญญัติเดิมมเีพียงรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงวิทยำศำสตรฯ์ 
๒. แบ่งแยกอ ำนำจกำรก ำกับดูแลของ ๒ รัฐมนตรี คือ 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ และออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับเครื่องก ำเนิดรังสีที่ออกแบบ
มำเฉพำะส ำหรับใช้เพื่อกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีอ ำนำจแต่งตั้ง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับเครื่องก ำเนิดรังสีอื่น 
 
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มำตรำ ๕ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจแต่งตั้ง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กับออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่
เกินอัตรำท้ำยพระรำชบญัญัตินี้ ลดหรือยกเว้นคำ่ธรรมเนียม และ
ก ำหนดกิจกำรอื่น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบตัิกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี ้

กำรออกกฎกระทรวงตำมวรรคหนึง่ จะก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกัน โดยค ำนึงถึงประเภทชนิด ขนำด หรือ
ระดับกมัมันตภำพของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก ำเนิดรังสี วัสดุ
นิวเคลียร์ สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ หรือกำกกัมมันตรังสีก็
ได ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว 
ให้ใช้บังคับได้ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
        
 
  



- ๓/๑๘ - 
 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ   
 

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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

มำตรำ ๔  ให้ยกเลิกควำมใน (๖) ของมำตรำ ๘ แห่ง
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๖) ก ำหนดวัสดุกัมมันตรั งสีที่ ต้ องแจ้ งกำร
ครอบครองหรือใช้ตำมมำตรำ ๒๐ วรรคหนึ่ง ก ำหนด
เครื่องก ำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งกำรครอบครองหรือใช้ตำม
มำตรำ ๒๖/๑ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๒๖/๒ วรรคหนึ่ง 
หรือก ำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งกำรครอบครองตำม
มำตรำ ๓๘ วรรคหนึ่ง” 
 
 

ค าอธิบาย มำตรำนี้บัญญัติให้กฎกระทรวงก ำหนดเครื่องก ำเนิด
รังสีที่ต้องแจ้งกำรครอบครอง เป็นกฎกระทรวงที่ต้องผ่ำน
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติด้วย 
 
อนุมำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

มำตรำ ๘ เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรมี
อ ำนำจออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้ 

(๖) ก ำหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งกำรครอบครองหรือ
ใช้ตำมมำตรำ ๒๐ วรรคหนึ่งหรือก ำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้ง
กำรครอบครองตำมมำตรำ ๓๘ วรรคหนึ่ง 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

มำตรำ ๕  ให้ยกเลิกควำมใน (๑๘) ของมำตรำ ๘ 
แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๑๘) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัยและควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 
และกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ ที่ผู้รับ
ใบอนุญำตหรือผู้แจ้งต้องปฏิบัติตำมมำตรำ ๙๑ วรรคหนึ่ง 
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ผู้แจ้ง
ตำมมำตรำ ๒๖/๑ ต้องปฏิบัติตำมมำตรำ ๙๑ วรรคสอง” 
 
ค าอธิบาย มำตรำนี้บัญญัติให้กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ผู้แจ้งกำรครอบครองเครื่อง

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       



- ๔/๑๘ - 
 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ   
 

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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

ก ำเนิดรังสีที่ออกแบบมำส ำหรับกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ฯ ต้อง
ปฏิบัติ เป็นกฎกระทรวงที่ต้องผ่ำนค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร
พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติด้วย 
 
อนุมำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

มำตรำ ๘ เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรมี
อ ำนำจออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี ้
(๑๘) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและ
ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี และกำรพิทักษ์ควำม
ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ ที่ผู้รับใบอนุญำตหรือผู้แจ้งต้องปฏิบัติตำม
มำตรำ ๙๑ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

มำตรำ ๖  ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็น (๑๘/๑) ของ
มำตรำ ๘ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“(๑๘/๑) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่
ควำมปลอดภัยทำงรังสีตำมมำตรำ ๙๒ หลักเกณฑ์กำรจัด
ให้มี เจ้ ำหน้ำที่ด ำ เนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียร์ตำมมำตรำ ๙๓ และหลักเกณฑ์กำรจัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตำม
มำตรำ ๙๔” 
 
ค าอธิบาย มำตรำนี้บัญญัติให้กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี เจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นกฎกระทรวงที่ต้อง
ผ่ำนค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติด้วย 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        



- ๕/๑๘ - 
 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ   
 

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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

มำตรำ ๗  ให้ยกเลิกควำมใน (๗) ของมำตรำ ๑๓ 
แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๗) พิจำรณำและวินิจฉัย อุทธรณ์ค ำสั่ งของ
เลขำธิกำรหรือค ำสั่ งของผู้ที่ ได้ รับมอบหมำยจำก
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขตำมพระรำชบัญญัติ
นี้” 
 
ค าอธิบาย มำตรำนี้บัญญัติให้อ ำนำจคณะกรรมกำรพลังงำน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ ในกำรพิจำรณำอุทธรณ์ค ำสั่งของผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขด้วย 
 
อนุมำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

มำตรำ ๑๓ คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(๗) พิจำรณำและวินิจฉัยอุทธรณ์ค ำสั่ งของเลขำธิกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

มำตรำ ๘  ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นมำตรำ ๒๖/๑ 
และมำตรำ ๒๖/๒ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“มาตรา ๒๖/๑  ให้เครื่องก ำเนิดรังสีที่ออกแบบมำ
เฉพำะส ำหรับใช้เพ่ือกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและใช้งำนในสถำนพยำบำล 
ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง เป็นเครื่องก ำเนิดรังสีที่
ผู้ด ำเนินกำรไม่ต้องขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๖ 

ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสีที่ไม่
ต้องขอรับใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ ง  ต้องแจ้ งกำร
ครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสีต่อผู้ที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขมอบหมำย 

กำรแจ้งกำรครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสีตำม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และ
ระยะเวลำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



- ๖/๑๘ - 
 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ   
 

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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

กฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่งอำจก ำหนดอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบเป็นเครื่องก ำเนิดรังสีตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็น
เครื่องก ำเนิดรังสีตำมวรรคหนึ่งก็ได้ 

สถำนพยำบำลตำมวรรคหนึ่ ง  หมำยควำมว่ำ 
สถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำลและ
สถำนพยำบำลสัตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล
สัตว์  และให้หมำยควำมรวมถึงสถำนพยำบำลและ
สถำนพยำบำลสัตว์ของหน่วยงำนของรัฐด้วย” 
 
ค าอธิบาย 
๑. ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสีที่ออกแบบมำ
เฉพำะส ำหรับใช้เพื่อกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ซึ่ งไม่มีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและใช้งำนในสถำนพยำบำล ไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญำต แต่ต้องแจ้งกำรครอบครองต่อผู้ที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขมอบหมำย 
๒. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขมีอ ำนำจออกกฎกระทรวง
ก ำหนดเครื่องก ำเนิดรังสีที่ออกแบบมำเฉพำะส ำหรับใช้เพื่อกำร
วินิจฉัยทำงกำรแพทย์ รวมทั้งอำจก ำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
เป็นเครื่องก ำเนิดรังสี ให้ถือเป็นเครื่องก ำเนิดรังสีก็ได้ 
๓. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขมีอ ำนำจก ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เ ง่ือนไข และระยะเวลำในกำรแจ้งกำร
ครอบครองเครื่องก ำเนิดรังสีดังกล่ำว ในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๒๖/๒  เครื่องก ำเนิดรังสีอ่ืนนอกจำกเครื่อง
ก ำเนิดรังสีตำมมำตรำ ๒๖/๑ ที่ผู้ด ำเนินกำรไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๖ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง  ทั้งนี้  ให้ค ำนึงถึงค่ำระดับพลังงำนหรือ
ลักษณะกำรใช้งำนเครื่องก ำเนิดรังสี 

ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสีที่ไม่
ต้องขอรับใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ ง  ต้องแจ้ งกำร
ครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสีต่อเลขำธิกำร 

กำรแจ้งกำรครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสีตำม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และ
ระยะเวลำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง” 
 
 

       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
 

 
 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       
        



- ๗/๑๘ - 
 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ   
 

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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

ค าอธิบาย 
๑. ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสีอื่นที่ไม่ใช่เครื่อง
ก ำเนิดรังสีที่ออกแบบมำเฉพำะส ำหรับใช้เพื่อกำรวินิจฉัยทำง
กำรแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและใช้งำนใน
สถำนพยำบำลไม่ต้องขอรับใบอนุญำตเช่นกัน แต่ต้องแจ้งกำร
ครอบครองหรือใช้ต่อเลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
๒. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ มีอ ำนำจก ำหนดเครื่อง
ก ำเนิดรังสีอื่นที่ต้องแจ้งกำรครอบครองในกฎกระทรวง 
๓. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ มีอ ำนำจก ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เ ง่ือนไข และระยะเวลำในกำรแจ้งกำร
ครอบครองเครื่องก ำเนิดรังสีดังกล่ำว ในกฎกระทรวง 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

มำตรำ ๙  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๙๑ แห่ง
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๑  ภำยใต้บังคับวรรคสอง ผู้รับใบอนุญำต
หรือผู้แจ้งตำมพระรำชบัญญัตินี้ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี และกำรพิทักษ์ควำม
ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี ตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ผู้แจ้งตำมมำตรำ ๒๖/๑ ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับมำตรฐำนควำมปลอดภัยตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง” 
ค าอธิบาย 
๑. เพิ่มเติมกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับควำมปลอดภัยของผู้
แจ้งกำรครอบครองเครื่องก ำเนิดรังสีที่ออกมำเฉพำะส ำหรับใช้เพื่อ
กำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ตำมมำตรำ ๒๖/๑ 
๒. ส ำหรับผู้แจ้งกำรครอบครองเครื่องก ำเนิดรังสีอื่นตำมมำตรำ 
๒๖/๒ นั้น จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับควำมปลอดภัย
เช่นกัน ทั้งนี้เป็นไปตำมมำตรำ ๙๑ วรรคหนึ่ง 
 
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มำตรำ ๙๑ ผู้รับใบอนุญำตหรือผู้แจ้งตำมพระรำชบัญญัตินี้
ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและ
ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี และกำรพิทักษ์ควำม
ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        



- ๘/๑๘ - 
 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ   
 

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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

มำตรำ ๑๐  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๙๒ แห่ง
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๒  ผู้รับใบอนุญำตผลิต มีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี และผู้รับใบอนุญำตมี
ไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสี ต้องจัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่
ท ำกำรของผู้รับใบอนุญำต ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง” 
 
ค าอธิบาย มำตรำนี้บัญญัติให้ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรที่
ผู้รับใบอนุญำตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก ำเนิดรังสี 
จะต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี เพื่อให้เกิดควำม
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภำพและลักษณะของสถำนที่ท ำกำร 
แทนที่จะก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่อย่ำงน้อยหนึ่งคนประจ ำอยู่
ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำรตำมพระรำชบัญญัติเดิม 
 
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มำตรำ ๙๒ ผู้รับใบอนุญำตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้
วัสดุกัมมันตรังสี และผู้รับใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือใช้
เครื่องก ำเนิดรังสี ต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี
ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ท ำกำรของผู้รับใบอนุญำต โดยต้องจัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีอย่ำงน้อยหนึ่งคนประจ ำอยู่
ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

มำตรำ ๑๑  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๙๓ แห่ง
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๓  ผู้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๖ (๑) 
และ (๒) ต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรทำงเทคนิค
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ท ำกำรของ
ผู้รับใบอนุญำตตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง” 
 
ค าอธิบาย มำตรำนี้บัญญัติให้ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรที่
ผู้รับใบอนุญำตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ จะต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ เพื่อให้เกิดควำม
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภำพและลักษณะของสถำนที่ท ำกำร 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       



- ๙/๑๘ - 
 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ   
 

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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

แทนที่จะก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่อย่ำงน้อยหนึ่งคนประจ ำอยู่
ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำรตำมพระรำชบัญญัติเดิม 
 
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มำตรำ ๙๓ ผู้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๓๖ (๑) และ (๒) 
ต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์
ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ท ำกำรของผู้รับใบอนุญำต โดยต้องจัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์อย่ำงน้อย
หนึ่งคนประจ ำอยู่ตลอดเวลำที่เปิด 
ท ำกำร 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

มำตรำ ๑๒  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๙๔ แห่ง
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๔  ผู้รับใบอนุญำตด ำเนินกำรสถำน
ประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
ต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ท ำกำรของผู้รับ
ใบอนุญำต ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง” 

 
ค าอธิบาย มำตรำนี้บัญญัติให้ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรที่
ผู้รับใบอนุญำตด ำเนินกำรสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ จะต้อง
จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อให้
เกิดควำมยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภำพและลักษณะของสถำนท่ี
ท ำกำร แทนที่จะก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่อย่ำงน้อยหนึ่งคนประจ ำอยู่
ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำรตำมพระรำชบัญญัติเดิม 
 
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มำตรำ ๙๔ ผู้รับใบอนุญำตด ำเนินกำรสถำนประกอบกำร
ทำงนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ท ำ
กำรของผู้รับใบอนุญำต โดยต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อย่ำงน้อยหนึ่ งคนประจ ำอยู่
ตลอดเวลำที่เปิดท ำกำร 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        



- ๑๐/๑๘ - 
 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ   
 

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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

มำตรำ ๑๓  ให้ยกเลิกควำมในวรรคหนึ่งของมำตรำ 
๙๖ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๖  ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๙๕ ให้มอีำยุ
ไม่เกินห้ำปี” 
 
ค าอธิบาย มำตรำนี้บัญญัติให้ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยทำงรังสี เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียร์ และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มี
อำยุไม่เกิน ๕ ปี (จำกเดิมไม่เกิน ๓ ปี) เพื่อให้สอดคล้องกับอำยุ
ใบอนุญำตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก ำเนิดรังสี และวัสดุ
นิวเคลียร์ 
 
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มำตรำ ๙๖ ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๙๕ ให้มีอำยุไม่เกินสำมป ี

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

มำตรำ ๑๔  ให้ยกเลิกควำมในวรรคหนึ่งของมำตรำ 
๑๐๕ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐๕  ผู้รับค ำสั่งของเลขำธิกำรหรือค ำสั่ง
ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุขตำมพระรำชบัญญัตินี้ที่ไม่เห็นด้วยกับค ำสั่ง
ดังกล่ำวให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรได้ตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด” 
 
ค าอธิบาย มำตรำนี้บัญญัติให้ผู้รับค ำสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมำย
จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
สำมำรถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติได้ 
ก่อนท่ีจะฟ้องศำลปกครองต่อไป 
 
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มำตรำ ๑๐๕ ผู้รับค ำสั่งของเลขำธิกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
ที่ไม่เห็นด้วยกับค ำสั่งดังกล่ำวให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรได้
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        



- ๑๑/๑๘ - 
 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ   
 

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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

มำตรำ ๑๕  ให้ยกเลิกควำมในวรรคสองของมำตรำ 
๑๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำม
แบบที่เลขำธิกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขประกำศก ำหนด 
แล้วแต่กรณี” 
 
ค าอธิบาย มำตรำนี้บัญญัติให้อ ำนำจผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขสำมำรถประกำศก ำหนดแบบ
บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ด้วย 
 
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มำตรำ ๑๑๒ วรรคสอง บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้
เป็นไปตำมแบบท่ีเลขำธิกำรประกำศก ำหนด 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

มำตรำ ๑๖  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๑๗ แห่ง
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๗  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๐ วรรคสอง 
มำตรำ ๒๖/๑ วรรคสองมำตรำ ๒๖/๒ วรรคสอง หรือ
มำตรำ ๓๘ วรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บำท” 
 
ค าอธิบาย เมื่อเพิ่มระบบกำรแจ้งกำรครอบครองเครื่องก ำเนิดรังสี
เข้ำมำแล้ว จึงต้องเพิ่มบทก ำหนดโทษส ำหรับผู้ฝ่ำฝืนไม่แจ้งกำร
ครอบครองเครื่องก ำเนิดรังสีด้วย 
 
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มำตรำ ๑๑๗ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๐ วรรคสอง หรือมำตรำ 
๓๘ วรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบำท 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

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

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 



- ๑๒/๑๘ - 
 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ   
 

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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

“มาตรา ๑๒๒  ผู้รับใบอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำม
มำตรำ ๙๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือท้ังจ ำทั้งปรับ” 
 
ค าอธิบาย มำตรำนี้ก ำหนดโทษส ำหรับผู้รับใบอนุญำตที่ฝ่ำฝืนไม่
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับควำมปลอดภัย (safety) ควำม
มั่นคงปลอดภัย  (security)  และกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัย 
(safeguards) ตำมมำตรำ ๙๑ โดยแยกโทษส ำหรับผู้แจ้งเป็นอีก
มำตรำหนึ่งต่ำงหำก 
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มำตรำ ๑๒๒ ผู้รับใบอนุญำตหรือผู้ที่มีหน้ำที่แจ้งผู้ใดไม่
ปฏิบัติตำมมำตรำ ๙๑ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงแสนบำท หรือท้ังจ ำทั้งปรับ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
 

มำตรำ ๑๘  ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นมำตรำ ๑๒๒/
๑ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

“มาตรา ๑๒๒/๑  ผู้แจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 
๙๑ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบำท” 
 
ค าอธิบาย มำตรำนี้ก ำหนดโทษส ำหรับผู้แจ้งที่ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับควำมปลอดภัย (safety) ควำมมั่นคงปลอดภัย 
(security) และกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัย (safeguards) ตำม
มำตรำ ๙๑ โดยแยกต่ำงหำกจำกโทษของผู้รับใบอนุญำต และมี
เพียงโทษปรับ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
        

มำตรำ ๑๙  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๔๐ แห่ง
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔๐  ควำมผิดตำมหมวดนี้ ให้ศำลลงโทษ
ผู้กระท ำควำมผิดโดยค ำนึงถึงปริมำณหรือระดับกัมมันต
ภำพส ำหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กำก
กัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และค ำนึงถึง
พลังงำนสูงสุดของรังสีที่เกิดข้ึน ปริมำณรังสีที่ได้รับ หรือ
ลักษณะกำรใช้งำนส ำหรับเครื่องก ำเนิดรังสี” 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       



- ๑๓/๑๘ - 
 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ   
 

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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

ค าอธิบาย มำตรำนี้ก ำหนดกรอบดุลพินิจศำลในกำรลงโทษให้
ครอบคลุมทั้งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก ำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ 
กำกกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วด้วย  ซึ่งเดิมมีเพียง
วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์เท่ำนั้น 
 
มำตรำเดิมในพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มำตรำ ๑๔๐ ควำมผิดตำมมำตรำ ๑๓๐ ให้ศำลลงโทษ
ผู้กระท ำควำมผิดโดยค ำนึงถึงปริมำณและควำมแรงทำงรังสีของ
วัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์นั้นด้วย 

       
       
       
       
       
       
        

มำตรำ ๒๐  ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็น (๓๑/๑) และ 
(๓๑/๒) ของอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“(๓๑/๑) กำรโอนใบอนุญำต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท 
(๓๑/๒) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน

ใบอนุญำต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท” 
 
ค าอธิบาย มำตรำนี้ก ำหนดค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตสถำน
ประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ที่ตกหล่นไปจำกพระรำชบัญญัติเดิม 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
        

มำตรำ ๒๑  ให้ยกเลิกควำมใน (๓๒) (๓๓) (๓๔) 
และ (๓๕) ของอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ควำม
ต่อไปนี้แทน 

“เจ้าหน้าที่ทางนิวเคลียร์และรังสี 
(๓๒) ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี 

ฉบับละ ๕,๐๐๐บำท 
(๓๓) ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรทำงเทคนิค

เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท 
(๓๔) ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเดินเครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
(๓๕) ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ ๕๐๐ บำท” 

 
ค าอธิบาย มำตรำนี้จดักลุ่มค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำท่ีตำม
พระรำชบัญญัตเิดิม โดยเรียงล ำดบัค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเจำ้

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



- ๑๔/๑๘ - 
 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ   
 

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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

หน้ำต่ำง ๆ ตำมล ำดบัก่อนหลังท่ีปรำกฏในพระรำชบัญญัติ และ
ยังคงเพดำนอัตรำคำ่ธรรมเนียมไวเ้ช่นเดิม 
 
เพดำนอัตรำค่ำธรรมเนียมเดิมท้ำยพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(๓๒) ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐บำท 
(๓๓) ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี ฉบับละ ๕,๐๐๐ 
บำท 
(๓๔) ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับวสัดุ
นิวเคลียร์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท 
(๓๕) กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต ฉบับละ ๕๐๐ 
บำท 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

มำตรำ ๒๒  ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็น (๓๕/๑) และ 
(๓๕/๒) ของอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“(๓๕/๑) กำรต่ออำยุใบอนุญำต ครั้งละเท่ำกับ
ค่ำธรรมเนียมส ำหรับใบอนุญำตแต่ละประเภท 

(๓๕/๒) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน
ใบอนุญำต ฉบับละ ๕๐๐ บำท” 
 
ค าอธิบาย มำตรำนี้ก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำต
เจ้ำหน้ำท่ีซึ่งตกหล่นไปจำกพระรำชบัญญัติเดิม และลดเพดำน
อัตรำค่ำธรรมเนยีมกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต
เป็นฉบับละ ๕๐๐ บำท (จำกเดมิฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท) 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

มำตรำ ๒๓  ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็น(๔๑/๑) ของ
อัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“(๔๑/๑) กำรโอนใบอนุญำต ฉบับละ ๒,๐๐๐ 
บำท” 
 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       



- ๑๕/๑๘ - 
 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ   
 

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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

ค าอธิบาย มำตรำนี้ก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรโอนใบอนุญำต
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรจดักำรกำกกัมมันตรังสีที่ตกหล่นไปจำก
พระรำชบัญญัตเิดิม 

       
       
       
        

มาตรา ๒๔  ให้ใบอนุญำตผลิต มีไว้ในครอบครอง
หรือใช้ซึ่งพลังงำนปรมำณูจำกเครื่องก ำเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้
ตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 
๒๕๐๔ และใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่อง
ก ำเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้ตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส ำหรบัเครื่องก ำเนิดรังสีตำม
มำตรำ ๒๖/๑ และมำตรำ ๒๖/๒ แห่งพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระรำชบัญญัตินี้ ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และใบอนุญำตยังไม่สิ้นอำยุ ถือเป็นใบรับแจ้งกำร
ครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสีตำมมำตรำ ๒๖/๑ 
หรือมำตรำ ๒๖/๒ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี จนกว่ำจะถึงก ำหนดตำม
อำยุของใบอนุญำตเดิม 

ผู้ได้รับใบอนุญำตซึ่งถือเป็นใบรับแจ้งตำมวรรค
หนึ่งต้องแจ้งกำรครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสี
ดังกล่ำวต่อผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขหรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี ภำยใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ถึงก ำหนดอำยุตำมใบอนุญำตเดิม 
หรือนับแต่วันที่กฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๒๖/๑ หรือ
มำตรำ ๒๖/๒ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 

 
ค าอธิบาย มำตรำนี้ก ำหนดให้ใบอนุญำตเกี่ยวกับเครื่องก ำเนดิรังสี
ตำมพระรำชบัญญัติเดิม ท่ีเป็นเครือ่งก ำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งตำม
พระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมนี้ และใบอนุญำตนั้นยังไมห่มดอำยุ 
เป็นใบรับแจ้ง จนกว่าใบอนุญาตนั้นจะหมดอาย ุ

เมื่อใบอนุญำตหมดอำยลุง ผู้ถือใบอนุญำตดังกลำ่วจะต้อง
แจ้งกำรครอบครอง ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญำต

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



- ๑๖/๑๘ - 
 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ   
 

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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

หมดอำยุหรือวันท่ีกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแจ้งกำร
ครอบครองเครื่องก ำเนิดรังสีที่ออกตำมมำตรำ ๒๖/๑ หรือมำตรำ 
๒๖/๒ ใช้บงัคับ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

มาตรา ๒๕  ให้ด ำเนินกำรออกกฎกระทรวงตำม
มำตรำ ๒๖/๑ มำตรำ ๒๖/๒ มำตรำ ๙๑ มำตรำ ๙๒ 
มำตรำ ๙๓ และมำตรำ ๙๔ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
ให้รัฐมนตรีรำยงำนเหตุผลที่ไม่อำจด ำเนินกำรได้ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ 

เมื่อกฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่งที่ออกตำมมำตรำ 
๒๖/๑ หรือมำตรำ ๒๖/๒แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว ให้ผู้ครอบครองหรือใช้
เครื่องก ำเนิดรังสีตำมมำตรำดังกล่ำวซึ่งมิได้ขอรับ
ใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แจ้งกำรครอบครองหรือใช้ภำยในหกสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่ำวใช้บังคับ แล้วแต่กรณี  
เมื่อได้แจ้งแล้ว ให้กำรครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสี
นั้นไม่เป็นควำมผิด และให้ครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิด
รังสีนั้นได้ต่อไปจนกว่ำจะได้รับค ำสั่งไม่รับแจ้งจำกผู้ที่

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



- ๑๗/๑๘ - 
 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ   
 

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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

ได้รับมอบหมำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
หรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี 

เมื่อกฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่งที่ออกตำมมำตรำ 
๙๒ มำตรำ ๙๓ หรือมำตรำ ๙๔ แห่งพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว ถ้ำผู้รับใบอนุญำตได้จัด
ให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี เจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรทำงเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์ หรือ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แล้วแต่
กรณี ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ท ำกำรของผู้รับใบอนุญำต
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวงดังกล่ำว ภำยใน
หกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่ำวใช้บังคับ ให้ผู้รับ
ใบอนุญำตนั้นไม่ต้องรับโทษ 
 
ค าอธิบาย มำตรำนี้จะนิรโทษกรรมผู้ครอบครองเครื่องก ำเนดิรังสี
ที่ไม่ได้ขอรับใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติเดิม และได้เข้ำสู่ระบบ
กำรแจ้งกำรครอบครองตำมพระรำชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมนี้  เมื่อ
ได้มีกำรแจ้งกำรครอบครองภำยใน ๖๐ วันนับแต่วันท่ี
กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแจ้งกำรครอบครองมีผลใช้
บังคับ ผู้แจ้งนั้นก็จะไม่มีควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติเดิม 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

มาตรา ๒๖  ค ำขอรับใบอนุญำตมีไว้ในครอบครอง
หรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสีตำมมำตรำ ๒๖/๑ หรือมำตรำ 
๒๖/๒ แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ที่ได้
ยื่นไว้ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นกำร
แจ้งกำรครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสีดังกล่ำวต่อผู้ที่
ได้รับมอบหมำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
หรือเลขำธิกำร แล้วแต่กรณี ตำมพระรำชบัญญัติพลังงำน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้ 
 
ค าอธิบาย มำตรำนี้จะก ำหนดให้ค ำขอรับใบอนุญำตเครื่องก ำเนิด
รังสีที่จัดเป็นเครื่องก ำเนดิรังสีทีต่้องแจ้งตำมพระรำชบัญญตัิแก้ไข
เพิ่มเตมินี้ เป็นกำรแจ้งกำรครอบครอง  และไมต่้องมำแจ้งใหม่อีก 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



- ๑๘/๑๘ - 
 

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ   
 

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

(ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ใน
วาระที่สาม) 

 
แสดงความคิดเห็น 

       
       
       
       
       
       
        

มาตรา ๒๗  บรรดำกฎกระทรวง ประกำศ หรือ
ระเบียบที่ออกตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำช
บัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
       
        

มาตรา ๒๘  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่
ของตน 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
       
       
       
       
       
       
        

 


