ร่างฯ ทีผ่ ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ในวาระที่สาม
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
๑. แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตาม
กฎหมายร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกาหนดอานาจหน้าที่
ของรัฐมนตรีดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑๒)
๒. แก้ไขเพิ่มเติมอานาจในการออกกฎกระทรวงของรัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ (๖) และ (๑๘)
และเพิ่มมาตรา ๘ (๑๘/๑))
๓. แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ (๗))
๔. เพิ่มกลไกการกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสีโดยระบบการแจ้งการครอบครอง
หรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีสาหรับเครื่องกาเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสาหรับใช้เพื่อการวินิจฉัย
ทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและใช้งานในสถานพยาบาล
หรือสถานพยาบาลสัตว์ และเครื่องกาเนิดรังสีอื่น (เพิ่มมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒)
๕. กาหนดให้ผู้แจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย
แล้วแต่กรณี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๑)
๖. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
เจ้าหน้าที่ดาเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓
และมาตรา ๙๔)
๗. แก้ไขเพิ่มเติมอายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่
ดาเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง)
๘. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์คาสั่ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๕
วรรคหนึ่ง)
๙. แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๒๒
และเพิ่มมาตรา ๑๒๒/๑)

๒
๑๐. แก้ไขเพิ่มเติมให้ศาลลงโทษผู้กระทาความผิดโดยคานึงถึงปริมาณหรือระดับ
กัมมันตภาพสาหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
และคานึงถึงพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้น ปริมาณรังสีที่ได้รับ หรือลักษณะการใช้งานสาหรับ
เครื่องกาเนิดรังสี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๐)
๑๑. แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
เหตุผล
โดยที่การกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสีในปัจจุบันมีเพียงระบบอนุญาต ซึ่งมีกลไก
ในการกากับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับการกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสีบางประเภท
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะ
เครื่องกาเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสาหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสี
เป็นส่วนประกอบและใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระ
แก่ผู้ที่ดาเนินการเกี่ยวกับเครื่องกาเนิดรังสีประเภทดังกล่าว สมควรกาหนดเพิ่มระบบการแจ้ง
การครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีประเภทดังกล่าวเป็นอีกระบบหนึ่งในการกากับดูแล
โดยกาหนดให้กระทรวงสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมในการกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสี
นอกจากนี้ สมควรแก้ไขให้การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นไปโดย
สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของสถานที่ทาการแต่ละประเภท ตลอดจนสมควรแก้ไขอัตราโทษ
และดุลพินิจในการกาหนดโทษให้มีความเหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทาความผิดมากยิ่งขึ้น
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
..........................................
..........................................
..........................................
....................................................................................................................................
..........................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้การกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
โดยมุ่งหมายให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยอย่างเพียงพอที่จะป้องกันอันตรายจาก
ผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
............................................................................................................................. .......
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน

๒
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอานาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
และออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๙๑ วรรคสอง
การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง จะกาหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน
โดยคานึงถึงประเภท ชนิด ขนาด หรือระดับกัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกาเนิดรังสี
วัสดุนิวเคลียร์ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หรือกากกัมมันตรังสีก็ได้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) กาหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง
กาหนดเครื่องกาเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามมาตรา ๒๖/๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖/๒
วรรคหนึ่ง หรือกาหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๑๘) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๘) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ที่ผู้รับใบอนุญาต
หรือผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย
ที่ผู้แจ้งตามมาตรา ๒๖/๑ ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๘/๑) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๑๘/๑) กาหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามมาตรา ๙๒
หลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดาเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา ๙๓
และหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามมาตรา ๙๔”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของเลขาธิการหรือคาสั่งของผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“มาตรา ๒๖/๑ ให้เครื่องกาเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสาหรับใช้เพื่อการวินิจฉัย
ทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและใช้งานในสถานพยาบาล ตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง เป็นเครื่องกาเนิดรังสีที่ผู้ดาเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖

๓
ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีต่อผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งอาจกาหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องกาเนิดรังสี
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นเครื่องกาเนิดรังสีตามวรรคหนึ่งก็ได้
สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลและสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และให้หมายความ
รวมถึงสถานพยาบาลและสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานของรัฐด้วย
มาตรา ๒๖/๒ เครื่องกาเนิดรังสีอื่นนอกจากเครื่องกาเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑
ที่ผู้ดาเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงค่าระดับพลังงานหรือลักษณะการใช้งานเครื่องกาเนิดรังสี
ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีต่อเลขาธิการ
การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๑ ภายใต้บังคับวรรคสอง ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้แจ้งตามมาตรา ๒๖/๑ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๒ ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี
และผูร้ ับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทาการของผู้รับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๓ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ (๑) และ (๒) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ดาเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทาการของผู้รับใบอนุญาต
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง”

๔
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๔ ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานที่ทาการของผู้รับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๖ ใบอนุญาตตามมาตรา ๙๕ ให้มีอายุไม่เกินห้าปี”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๕ ผู้รับคาสั่งของเลขาธิการหรือคาสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไม่เห็นด้วยกับคาสั่งดังกล่าว
ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๖/๑ วรรคสอง
มาตรา ๒๖/๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“มาตรา ๑๒๒/๑ ผู้แจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”

๕
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๐ ความผิดตามหมวดนี้ ให้ศาลลงโทษผู้กระทาความผิดโดยคานึงถึง
ปริมาณหรือระดับกัมมันตภาพสาหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว และคานึงถึงพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้น ปริมาณรังสีที่ได้รับ หรือลักษณะการใช้งาน
สาหรับเครื่องกาเนิดรังสี”
มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓๑/๑) และ (๓๑/๒) ของอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๓๑/๑) การโอนใบอนุญาต
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๓๑/๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความใน (๓๒) (๓๓) (๓๔) และ (๓๕) ของอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เจ้าหน้าที่ทางนิวเคลียร์และรังสี
(๓๒) ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๓๓) ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดาเนินการทางเทคนิค
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๓๔) ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓๕) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
๕๐๐ บาท”
มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓๕/๑) และ (๓๕/๒) ของอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๓๕/๑) การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม
สาหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท
(๓๕/๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ
๕๐๐ บาท”
มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔๑/๑) ของอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๔๑/๑) การโอนใบอนุญาต
ฉบับละ ๒,๐๐๐

บาท”

มาตรา ๒๔ ให้ใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณู
จากเครื่องกาเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ สาหรับเครื่องกาเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ถือเป็นใบรับแจ้งการครอบครอง

๖
หรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี จนกว่าจะถึงกาหนด
ตามอายุของใบอนุญาตเดิม
ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถือเป็นใบรับแจ้งตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้
เครื่องกาเนิดรังสีดังกล่าวต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ
แล้วแต่กรณี ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ถึงกาหนดอายุตามใบอนุญาตเดิม หรือนับแต่วันที่กฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๕ ให้ดาเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖/๑ มาตรา ๒๖/๒
มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
เมื่อกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งที่ออกตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับแล้ว ให้ผู้ครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีตามมาตราดังกล่าวซึ่งมิได้ขอรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ แจ้งการครอบครองหรือใช้ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ แล้วแต่กรณี เมื่อได้แจ้งแล้ว ให้การครอบครองหรือใช้
เครื่องกาเนิดรังสีนั้นไม่เป็นความผิด และให้ครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีนั้นได้ต่อไปจนกว่า
จะได้รับคาสั่งไม่รับแจ้งจากผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ
แล้วแต่กรณี
เมื่อกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งที่ออกตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับแล้ว ถ้าผู้รับใบอนุญาตได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทาการของผู้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นไม่ต้องรับโทษ
มาตรา ๒๖ คาขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี
ตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นการแจ้ง
การครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีดังกล่าวต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

๗
มาตรา ๒๗ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน
ผู้รับสนองพระราชโองการ
.........................................
นายกรัฐมนตรี

