
ฉบับรับฟังความคิดเห็น เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                         
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่..) 

 พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 
๑. เพ่ิมกลไกในการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีโดยระบบการแจ้งการครอบครอง

หรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี และแก้ไขบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ (๖) เพ่ิม 
มาตรา ๒๖/๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๗) 

๒. แก้ไขเพ่ิมเติมให้เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัย
ทางการแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาล              
เป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม และก าหนดให้เครื่องก าเนิดรังสีอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้ 
การควบคุมให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๕) 

๓. แก้ไขเพ่ิมเติมให้การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานที่ท าการของผู้รับใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๙๒) 

๔. แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษในกรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา ๙๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๒ และเพ่ิมมาตรา ๑๒๒/๑) 

๕. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ศาลลงโทษผู้กระท าความผิดโดยค านึงถึงปริมาณและ 
ความแรงทางรังสีของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือ 
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๐) 

 
เหตุผล 

 
โดยที่การก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีในปัจจุบันมีเพียงระบบการออกใบอนุญาต  

ซึ่งมีกลไกในการก ากับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีบางประเภท
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง เพ่ือเป็นการ
ลดภาระแก่ผู้ที่ด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสีดังกล่าว สมควรก าหนดให้เครื่องก าเนิดรังสีที่
ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ 



๒ 
 

และใช้งานในสถานพยาบาล เป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม และเพ่ิมระบบการ 
แจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี  รวมทั้งสมควรแก้ไขให้การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท าการของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับ 
สภาพ ลักษณะการท างาน และจ านวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีในปัจจุบัน  จึงจ าเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

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

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

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือให้มีการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
โดยมุ่งหมายให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยอย่างเพียงพอที่จะป้องกันอันตรายจาก
ผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม  ซ่ึงการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้อง
กับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

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

.......................................... 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 



๒ 
 

 
 
 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๖) ก าหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามมาตรา ๒๐  

วรรคหนึ่ง ก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีทีต่้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามมาตรา ๒๖/๑ วรรคหนึ่ง 
หรือก าหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง” 

 
มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ 

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๕  ให้เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัย 

ทางการแพทย ์และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาล              
เป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ 

เครื่องก าเนิดรังสีอ่ืนใดทีน่อกเหนือจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งที่ไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง
ระดับกัมมันตภาพ หรือลักษณะการครอบครองหรือการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี 

กฎกระทรวงตามวรรคสองอย่างน้อยให้ก าหนดประเภทเครื่องก าเนิดรังสี  
และระดับกัมมันตภาพหรือลักษณะการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี 
  สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงสถานพยาบาลตามความหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล” 

 
มาตรา ๕  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“มาตรา ๒๖/๑  เครื่องก าเนิดรังสีใดที่ผู้ด าเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตาม

มาตรา ๒๖ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงระดับกัมมันตภาพหรือลักษณะ
การใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี 

ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง หรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีต่อเลขาธิการ 

การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 



๓ 
 

มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ 
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๒  ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี และ
ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท าการของผู้รับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง”  
 

มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๖/๑ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท” 

 
มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๒๒  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ ต้องระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
 
มาตรา ๙  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน 

นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
“มาตรา ๑๒๒/๑  ผู้แจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

หนึ่งแสนบาท”  
 
มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๔๐ ความผิดตามหมวดนี้ ให้ศาลลงโทษผู้กระท าความผิดโดยค านึงถึง

ปริมาณและความแรงทางรังสีของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี 
หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วนั้นด้วย” 

 
มาตรา ๑๑  ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิด

รังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้ในทางการแพทย์ ให้เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับ
ใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานใน
สถานพยาบาล ที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามทีบ่ัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เป็นเครื่องก าเนิดรังสี
ที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีต่อเลขาธิการ และให้น ามาตรา ๒๖/๑ วรรคสาม 



๔ 
 

แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และบทก าหนดโทษ 
ที่เก่ียวข้อง มาใช้บังคับไปพลางก่อน 
   
  มาตรา ๑๒  ให้ใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจาก
เครื่องก าเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และใบอนุญาต 
มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีที่มีลักษณะตามมาตรา ๑๑ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และยังมีผลใช้บังคับอยู่ เป็นการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีตามมาตรา ๑๑ 
 
  มาตรา ๑๓  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ 
อ านาจหน้าที่ของตน 
  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจ 
ออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือใช้บังคับกับเครื่องก าเนิดรังสีตามมาตรา ๑๑ 

  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

 
 

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


