บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
๑. เพิ่มกลไกในการกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสีโดยระบบการแจ้งการครอบครองหรือใช้
เครื่องกาเนิดรังสี และแก้ไขบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ (๖) เพิ่มมาตรา ๒๖/๑
และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗)
๒. แก้ไขเพิ่มเติมให้เครื่องกาเนิดรังสีทอี่ อกแบบมาเฉพาะสาหรับใช้เพื่อการวินิจฉัย
ทางการแพทย์ และไม่มวี ัสดุกมั มันตรังสีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์
เป็นเครื่องกาเนิดรังสีทไี่ ม่อยูภ่ ายใต้การควบคุม และกาหนดให้เครื่องกาเนิดรังสีอื่นทีไ่ ม่อยู่ภายใต้
การควบคุมให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕)
๓. แก้ไขเพิ่มเติมให้การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีปฏิบตั ิหน้าที่ในสถานที่
ทาการของผูร้ ับใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพิม่ เติมมาตรา ๙๒)
๔. แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษในกรณีที่ผรู้ ับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรา ๙๑ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๒ และเพิ่มมาตรา ๑๒๒/๑)
๕. แก้ไขเพิ่มเติมให้ศาลลงโทษผู้กระทาความผิดโดยคานึงถึงปริมาณ
และความแรงทางรังสีของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกาเนิดรังสี วัสดุนวิ เคลียร์ กากกัมมันตรังสี
หรือเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๐)
เหตุผล
โดยที่การกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสีในปัจจุบนั มีเพียงระบบการออกใบอนุญาต
ซึ่งมีกลไกในการกากับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับการกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสีบางประเภท
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง เพื่อเป็นการ
ลดภาระแก่ผู้ทดี่ าเนินการเกีย่ วกับเครื่องกาเนิดรังสีดังกล่าว สมควรกาหนดให้เครื่องกาเนิดรังสี
ที่ออกแบบมาเฉพาะสาหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ และไม่มวี ัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ
ซึ่งใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์ เป็นเครื่องกาเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
และเพิ่มระบบการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี รวมทัง้ สมควรแก้ไขให้การจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัตหิ น้าที่ในสถานทีท่ าการของผูร้ ับใบอนุญาตให้เป็นไป
โดยสอดคล้องกับสภาพ ลักษณะการทางาน และจานวนเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยทางรังสีในปัจจุบนั
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
..........................................
..........................................
..........................................
............................................................................................................................
..................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พระราชบัญญัตนิ ี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้มีการกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมุ่งหมายให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยอย่าง
เพียงพอที่จะป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสีต่อประชาชนและสิง่ แวดล้อม
ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินสี้ อดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยแล้ว
............................................................................................................................
..................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๒

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) กาหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามมาตรา ๒๐
วรรคหนึ่ง กาหนดเครือ่ งกาเนิดรังสีทต่ี ้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามมาตรา ๒๖/๑
วรรคหนึ่ง หรือกาหนดวัสดุนิวเคลียร์ทตี่ ้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึง่ ”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕ ให้เครือ่ งกาเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสาหรับใช้เพื่อการ
วินิจฉัยทางการแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งใช้งานในสถานพยาบาล
หรือสถานพยาบาลสัตว์ เป็นเครือ่ งกาเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัตนิ ี้
เครื่องกาเนิดรังสีอนื่ ใดทีน่ อกเหนือจากทีก่ าหนดในวรรคหนึง่ ที่ไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ทัง้ นี้ ให้คานึงถึง
ระดับกัมมันตภาพ หรือลักษณะการครอบครองหรือการใช้งานเครื่องกาเนิดรังสี
กฎกระทรวงตามวรรคสองอย่างน้อยให้กาหนดประเภทเครื่องกาเนิดรังสี
และระดับกัมมันตภาพหรือลักษณะการใช้งานเครื่องกาเนิดรังสี
สถานพยาบาลตามวรรคหนึง่ ให้หมายความถึงสถานพยาบาลตามความหมาย
ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“มาตรา ๒๖/๑ เครือ่ งกาเนิดรังสีใดที่ผดู้ าเนินการไม่ตอ้ งขอรับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๒๖ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้คานึงถึงระดับกัมมันตภาพ
หรือลักษณะการใช้งานเครื่องกาเนิดรังสี
ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง หรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้เครือ่ งกาเนิดรังสีต่อเลขาธิการ
การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๒ ผูร้ ับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี
และผู้รบั ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าทีค่ วาม
ปลอดภัยทางรังสีปฏิบัตหิ น้าที่ในสถานที่ทาการของผู้รบั ใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในกฎกระทรวง”

๓

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๖/๑ วรรคสอง
หรือมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๙๑ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จาทั้งปรับ”
มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“มาตรา ๑๒๒/๑ ผู้แจ้งผู้ใดไม่ปฏิ บัติต ามมาตรา ๙๑ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๐ ความผิดตามหมวดนี้ ให้ศาลลงโทษผู้กระทาความผิด
โดยคานึงถึงปริมาณและความแรงทางรังสีของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกาเนิดรังสี วัสดุนวิ เคลียร์
กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วนั้นด้วย”
มาตรา ๑๑ ในระหว่างที่ยงั ไม่มีกฎหมายควบคุมการครอบครองหรือใช้
เครื่องกาเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสาหรับใช้ในทางการแพทย์ ให้เครือ่ งกาเนิดรังสีที่ออกแบบ
มาเฉพาะสาหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ
ซึ่งใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์ ที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตนิ ี้ เป็นเครื่องกาเนิดรังสีทตี่ ้องแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีต่อ
เลขาธิการ และให้นามาตรา ๒๖/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ มาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัตพิ ลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับไปพลางก่อน

๔

มาตรา ๑๒ ให้ใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณู
จากเครือ่ งกาเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ สาหรับเครื่องกาเนิดรังสีที่มีลักษณะตามมาตรา ๑๑ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บังคับ และยังมีผลใช้บงั คับอยู่ เป็นการแจ้งการครอบครองหรือใช้
เครื่องกาเนิดรังสีตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
อานาจหน้าทีข่ องตน
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจ
ออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ และมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใช้บังคับกับเครื่องกาเนิดรังสีตามมาตรา ๑๑
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
.........................................
นายกรัฐมนตรี

