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พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมุ่งหมาย
ให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยอย่างเพียงพอที่จะป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร์
และรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ เ พื่ อ สั น ติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้ าหน้าที่และ
ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
และกาหนดกิจการอื่น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๙๑/๑ วรรคสอง
การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง จะกาหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน โดยคานึงถึง
ประเภท ชนิด ขนาด หรือระดับกัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกาเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หรือกากกัมมันตรังสีก็ได้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตพิ ลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) กาหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง
กาหนดเครื่องกาเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามมาตรา ๒๖/๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖/๒
วรรคหนึ่ง หรือกาหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง”
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๑๘) ของมาตรา ๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติพ ลั ง งาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(๑๘) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ตามมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๑/๑
วรรคหนึ่ง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรา ๙๑/๑ วรรคสอง”
มาตรา ๖ ให้ เ พิ่ ม ความต่อ ไปนี้เ ป็น (๑๘/๑) ของมาตรา ๘ แห่ งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๑๘/๑) กาหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามมาตรา ๙๒
หลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดาเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา ๙๓ และ
หลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามมาตรา ๙๔”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของเลขาธิการหรือคาสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“มาตรา ๒๖/๑ ให้เครื่องกาเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสาหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์
ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เป็นเครื่องกาเนิดรังสีที่ผู้ดาเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖
ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้ง
การครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีต่อผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งอาจกาหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องกาเนิดรังสีตามวรรคหนึง่
ให้เป็นเครื่องกาเนิดรังสีตามวรรคหนึ่งก็ได้
สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
และสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาล
และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานของรัฐด้วย
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มาตรา ๒๖/๒ นอกจากเครื่ อ งก าเนิ ด รั ง สี ต ามมาตรา ๒๖/๑ ให้ เ ครื่ อ งก าเนิ ด รั ง สี อื่ น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เป็นเครื่องกาเนิดรังสีที่ผู้ดาเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ทั้งนี้
ให้คานึงถึงค่าระดับพลังงานหรือลักษณะการใช้งานเครื่องกาเนิดรังสี
ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้ง
การครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีต่อเลขาธิการ
การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๑ ผู้ รั บใบอนุ ญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องปฏิบั ติตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“มาตรา ๙๑/๑ ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรา ๒๐ หรือเครื่องกาเนิด
รังสีตามมาตรา ๒๖/๒ หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา ๓๘ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิ ธี การเกี่ ยวกั บความปลอดภั ยและความมั่ นคงปลอดภั ยทางนิ วเคลี ยร์ และรั งสี และการพิ ทั กษ์
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๒ ผู้ รั บใบอนุ ญาตผลิ ต มี ไว้ ในครอบครอง หรื อใช้ วั สดุ กั มมั นตรั งสี และผู้ รั บ
ใบอนุญาตมีไ ว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี ต้องจัด ให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทาการของผู้รับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง”
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มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๓ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ (๑) และ (๒) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทาการของผู้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๔ ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทาการของ
ผู้รับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๖ ใบอนุญาตตามมาตรา ๙๕ ให้มีอายุไม่เกินห้าปี”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๕ ผู้ รั บ ค าสั่ ง ของเลขาธิ ก ารหรื อ ค าสั่ ง ของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไม่เห็นด้วยกับคาสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด”
มาตรา ๑๖ ให้ ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๑๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๑๗ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๑๑๗ แห่ งพระราชบั ญญั ติ พลั งงานนิ วเคลี ยร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๑๑๗ ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกาเนิดรังสี หรือผู้มีไว้
ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๖/๑ วรรคสอง มาตรา ๒๖/๒
วรรคสอง หรือมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๑๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๒๒ แห่ ง พระราชบัญ ญัติพ ลั งงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“มาตรา ๑๒๒/๑ ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกาเนิดรังสี หรือผู้มีไว้
ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑/๑ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๐ ความผิดตามหมวดนี้ ให้ศาลลงโทษผู้กระทาความผิดโดยคานึงถึงปริมาณหรือ
ระดับกัมมันตภาพสาหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
และคานึง ถึง พลัง งานสูง สุด ของรัง สีที่เ กิด ขึ้น ปริม าณรัง สีที่ไ ด้รับ หรือ ลัก ษณะการใช้ง านสาหรับ
เครื่องกาเนิดรังสี”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๔ บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย ว หรื อ ที่ มี
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
ซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการ ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ มีอานาจ
เปรี ย บเที ย บได้ แต่ ใ นกรณี ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งก าเนิ ด รั ง สี ที่ อ อกแบบมาเฉพาะส าหรั บ ใช้ เ พื่ อ
การวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล
ตามมาตรา ๒๖/๑ ให้ ผู้ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข มอบหมายตามมาตรา ๒๖/๑
เป็นกรรมการเปรียบเทียบคดีแทนเลขาธิการ”
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มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓๑/๑) และ (๓๑/๒) ของอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๓๑/๑) การโอนใบอนุญาต
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๓๑/๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความใน (๓๒) (๓๓) (๓๔) และ (๓๕) ของอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 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 ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็น (๓๕/๑) และ (๓๕/๒) ของเจ้าหน้าที่ทางนิวเคลียร์
และรังสีของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๓๕/๑) การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม
สาหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท
(๓๕/๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท”
มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔๑/๑) ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๔๑/๑) การโอนใบอนุญาต
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท”
มาตรา ๒๖ ให้ใ บอนุญ าตผลิต มีไ ว้ใ นครอบครองหรือ ใช้ซึ่ง พลัง งานปรมาณูจ าก
เครื่องกาเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และใบอนุญาต
มีไ ว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิ ดรังสีที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ สาหรับเครื่องกาเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
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ใช้ บั ง คั บ และใบอนุ ญ าตยั งไม่ สิ้ นอายุ ถื อเป็ นใบรั บแจ้ งการครอบครองหรื อใช้ เครื่ องก าเนิ ดรั งสี
ตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุ ญาตซึ่งถือเป็นใบรับแจ้งตามวรรคหนึ่ง เคยไม่ปฏิบัติต ามมาตรา ๙๒
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้น
ไม่ต้องรับโทษ
มาตรา ๒๗ ให้ ด าเนิ น การออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖/๑ มาตรา ๒๖/๒
มาตรา ๙๑/๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
เมื่อกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งที่ออกตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว ให้ผู้มีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีตามมาตราดังกล่าวซึ่งมิได้ขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิ ว เคลียร์เพื่อสัน ติ พ.ศ. ๒๕๕๙ แจ้งการครอบครองหรือใช้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ แล้วแต่กรณี เมื่อได้แจ้งแล้ว ให้การครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีนั้น
ไม่เป็นความผิด และให้ครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีนั้นได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับคาสั่งไม่รบั แจ้งจาก
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี
เมื่ อ กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ ง ที่ อ อกตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ หรื อ มาตรา ๙๔
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับแล้ว ถ้าผู้รับใบอนุญาตได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดาเนินการทางเทคนิค
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานที่ทาการของผู้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นไม่ต้องรับโทษ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๘ ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตและค าขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตมี ไ ว้ ใ นครอบครองหรื อ
ใช้เครื่องกาเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑ หรือมาตรา ๒๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ ถือเป็นการแจ้งการครอบครองหรื อใช้ เ ครื่ องก าเนิดรั งสีดังกล่ าวต่อผู้ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๙ ใบอนุญาตตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้ให้ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ให้มีอายุห้าปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๐ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตพิ ลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสีใน
ปั จ จุ บั น มีเพีย งระบบอนุ ญ าต ซึ่ง มี กลไกในการกากั บดู แลที่ เ คร่ ง ครั ดและไม่เ หมาะสมกั บ การกากั บ ดู แ ล
เครื่ องกาเนิ ดรั งสี บ างประเภทที่ไม่ ก่อ ให้ เกิด อันตรายทางนิว เคลี ยร์ และรังสี แ ก่ประชาชนและสิ่ งแวดล้ อ ม
อย่างร้ายแรง สมควรกาหนดเพิ่มระบบการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีประเภทดังกล่าวเป็น
อีกระบบหนึ่งในการกากับดูแล และกาหนดให้ผู้ทา นาเข้า หรือส่งออกเครื่องกาเนิดรังสีนั้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตทา นาเข้า หรือส่งออกเครื่องกาเนิดรังสี นอกจากนั้น การมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี
ที่ ออกแบบมาเฉพาะส าหรั บใช้ เพื่ อการวิ นิ จฉั ยทางการแพทย์ ซึ่ งไม่ มี วั สดุ กั มมั นตรั งสี เป็ นส่ วนประกอบและ
เพื่อใช้งานในสถานพยาบาล ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยระบบใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติมาแต่เดิมและกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติในปัจจุบัน นั้น ผู้มีไว้ในครอบครองหรือ
ใช้เครื่องกาเนิดรังสีจะยื่นเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกาเนิดรังสี
ที่ออกโดยกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุ ญาต
ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ที่ดาเนินการเกี่ยวกับเครื่องกาเนิดรังสีประเภทดังกล่าว สมควรกาหนดให้
กระทรวงสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมในการกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสีนั้นภายใต้ระบบการแจ้งการครอบครอง
หรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีและกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสาหรับเครื่องกาเนิดรังสีนั้นโดยเฉพาะ
รวมทั้งสมควรแก้ไขให้การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดาเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับ
วัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพและ
ลักษณะของสถานที่ทาการแต่ละประเภท ตลอดจนสมควรแก้ไขอัตราโทษและดุลพินิจ ในการกาหนดโทษ
ให้มีความเหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทาความผิดมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

