
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรา่งพระราชบัญญตัิพลังงานนวิเคลียร์เพ่ือสันต ิ(ฉบบัที่..) 

 พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญตัิพลังงานนวิเคลียร์เพ่ือสันต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ ดงัตอ่ไปนี ้
๑. เพิ่มกลไกในการก ากบัดแูลเครื่องก าเนดิรงัสีโดยระบบการแจ้งการครอบครองหรอืใช้

เครื่องก าเนิดรังส ีและแกไ้ขบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ (๖) เพิ่มมาตรา ๒๖/๑ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๗) 

๒. แก้ไขเพ่ิมเติมให้เครื่องก าเนดิรังสีทีอ่อกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวนิิจฉัย         
ทางการแพทย ์และไม่มวีัสดกุมัมนัตรงัสีเป็นสว่นประกอบ ซึ่งใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์ 
เป็นเครื่องก าเนิดรังสีทีไ่ม่อยูภ่ายใต้การควบคุม และก าหนดใหเ้ครื่องก าเนดิรังสอีื่นทีไ่ม่อยู่ภายใต้          
การควบคมุให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง (แกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕) 

๓. แก้ไขเพ่ิมเติมใหก้ารจดัให้มีเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยทางรังสปีฏิบตัิหน้าที่ในสถานที่
ท าการของผูร้ับใบอนุญาตเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง (แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา ๙๒) 

๔. แก้ไขเพ่ิมเติมอตัราโทษในกรณีที่ผูร้ับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งไม่ปฏิบตัิ                
ตามมาตรา ๙๑ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๒ และเพ่ิมมาตรา ๑๒๒/๑) 

๕. แก้ไขเพ่ิมเติมใหศ้าลลงโทษผู้กระท าความผดิโดยค านึงถงึปรมิาณ                         
และความแรงทางรังสขีองวสัดุกัมมันตรังส ีเครื่องก าเนดิรังส ีวัสดุนวิเคลียร์ กากกมัมันตรังสี               
หรือเชือ้เพลิงนวิเคลียร์ใช้แล้ว (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๐) 

 
เหตุผล 

 
โดยที่การก ากับดูแลเครื่องก าเนดิรังสีในปัจจุบนัมีเพียงระบบการออกใบอนญุาต             

ซึ่งมกีลไกในการก ากบัดแูลที่เคร่งครดัและไมเ่หมาะสมกับการก ากบัดแูลเครื่องก าเนิดรงัสีบางประเภท 
ที่ไม่ก่อให้เกดิอันตรายทางนวิเคลียร์และรังสแีก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง เพื่อเปน็การ     
ลดภาระแก่ผู้ทีด่ าเนนิการเกีย่วกับเครื่องก าเนิดรังสดีังกล่าว สมควรก าหนดให้เครื่องก าเนิดรังสี          
ที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวนิิจฉัยทางการแพทย์ และไม่มวีัสดกุัมมนัตรงัสีเป็นสว่นประกอบ 
ซึ่งใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสตัว ์เป็นเครื่องก าเนิดรงัสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม   
และเพิ่มระบบการแจง้การครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนดิรังส ี รวมทัง้สมควรแกไ้ขให้การจดัใหม้ี
เจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยทางรังสีปฏบิัตหิน้าที่ในสถานทีท่ าการของผูร้ับใบอนุญาตให้เปน็ไป              
โดยสอดคล้องกับสภาพ ลกัษณะการท างาน และจ านวนเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสีในปัจจุบนั   
จึงจ าเปน็ต้องตราพระราชบญัญตัินี้ 



ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนัต ิ(ฉบับที ่..) 
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

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

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

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนัต ิ
  
พระราชบัญญัตนิี้มีบทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบคุคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญตัิให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย 
 

เหตุผลและความจ าเปน็ในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบคุคลตาม
พระราชบญัญตัินี ้เพ่ือให้มีการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมุ่งหมายให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยอย่าง
เพียงพอที่จะป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสีต่อประชาชนและสิง่แวดล้อม  
ซึ่งการตราพระราชบัญญตัินีส้อดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัตไิว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยแลว้ 

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

.................................................. 
 
มาตรา ๑  พระราชบญัญตัินีเ้รียกวา่ “พระราชบัญญัติพลงังานนวิเคลียร์เพ่ือสนัต ิ

(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญตันิี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 



๒ 
 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติพลงังาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใชค้วามตอ่ไปนี้แทน 

“(๖) ก าหนดวัสดุกัมมันตรงัสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใชต้ามมาตรา ๒๐  
วรรคหนึ่ง ก าหนดเครือ่งก าเนิดรงัสีท่ีต้องแจ้งการครอบครองหรือใชต้ามมาตรา ๒๖/๑           
วรรคหนึ่ง หรือก าหนดวัสดนุิวเคลียร์ทีต่้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึง่” 

 
มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญตัิพลังงานนวิเคลียร์ 

เพื่อสันต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความตอ่ไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๕  ให้เครือ่งก าเนิดรงัสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรบัใช้เพื่อการ

วินิจฉัยทางการแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรงัสีเปน็ส่วนประกอบ ซึ่งใชง้านในสถานพยาบาล
หรือสถานพยาบาลสัตว ์เปน็เครือ่งก าเนดิรงัสีที่ไมอ่ยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญตันิี้ 

เครื่องก าเนิดรังสีอืน่ใดทีน่อกเหนือจากทีก่ าหนดในวรรคหนึง่ที่ไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมตามพระราชบัญญัตนิี้ ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  ทัง้นี ้ให้ค านึงถึง
ระดบักัมมันตภาพ หรือลักษณะการครอบครองหรือการใช้งานเครื่องก าเนดิรังส ี

กฎกระทรวงตามวรรคสองอย่างน้อยใหก้ าหนดประเภทเครื่องก าเนิดรงัสี  
และระดบักมัมันตภาพหรอืลักษณะการใชง้านเครื่องก าเนิดรังส ี
  สถานพยาบาลตามวรรคหนึง่ให้หมายความถงึสถานพยาบาลตามความหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลหรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสตัว์” 

 
มาตรา ๕  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เปน็มาตรา ๒๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“มาตรา ๒๖/๑  เครือ่งก าเนิดรงัสีใดที่ผูด้ าเนินการไมต่อ้งขอรับใบอนุญาต          

ตามมาตรา ๒๖ ให้เปน็ไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี ้ให้ค านึงถึงระดับกมัมนัตภาพ 
หรือลักษณะการใช้งานเครื่องก าเนิดรังส ี

ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง หรือใช้เครื่องก าเนิดรังสทีี่ไมต่้องขอรับใบอนุญาตตาม 
วรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการครอบครองหรอืใช้เครือ่งก าเนดิรงัสีต่อเลขาธิการ 

การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบญัญตัิพลังงานนวิเคลียร์ 

เพื่อสันต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความตอ่ไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๒  ผูร้ับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังส ี

และผู้รบัใบอนุญาตมไีว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนดิรังส ีตอ้งจัดให้มีเจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภัยทางรังสปีฏิบัตหินา้ที่ในสถานที่ท าการของผู้รบัใบอนญุาต ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด             
ในกฎกระทรวง”  
 



๓ 
 

มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๗ แหง่พระราชบัญญตัิพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใชค้วามตอ่ไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๗  ผู้ใดฝ่าฝนืมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๖/๑ วรรคสอง             
หรือมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรบัไมเ่กินหนึ่งหมื่นบาท” 

 
มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๒ แหง่พระราชบัญญตัิพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใชค้วามตอ่ไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๒๒  ผู้รับใบอนญุาตผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๙๑ ตอ้งระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกนิหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรือทัง้จ าทั้งปรบั” 
 
มาตรา ๙  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เปน็มาตรา ๑๒๒/๑ แหง่พระราชบัญญตัิ

พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนัต ิพ.ศ. ๒๕๕๙  
“มาตรา ๑๒๒/๑  ผู้แจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ ต้องระวางโทษปรับ          

ไม่เกินหนึ่งแสนบาท”  
 
มาตรา ๑๐  ให้ยกเลกิความในมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญตัิพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใชค้วามตอ่ไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๔๐ ความผิดตามหมวดนี ้ให้ศาลลงโทษผู้กระท าความผิด                     

โดยค านึงถึงปริมาณและความแรงทางรังสขีองวัสดกุัมมนัตรงัสี เครื่องก าเนดิรังส ีวสัดุนวิเคลียร ์
กากกมัมันตรงัสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใชแ้ล้วนั้นด้วย” 

 
มาตรา ๑๑  ในระหว่างที่ยงัไม่มีกฎหมายควบคุมการครอบครองหรือใช้              

เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้ในทางการแพทย์ ใหเ้ครือ่งก าเนดิรงัสีที่ออกแบบ
มาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรงัสีเปน็ส่วนประกอบ            
ซึ่งใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสตัว ์ที่ไมต่้องอยู่ภายใตก้ารควบคุมตามที่บัญญตัิ
ไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญตัิพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่แกไ้ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญตันิี้ เป็นเครื่องก าเนิดรงัสีทีต่้องแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนดิรงัสีต่อ
เลขาธกิาร และใหน้ ามาตรา ๒๖/๑ วรรคสาม แหง่พระราชบญัญตัิพลังงานนวิเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตนิี้ มาตรา ๙๑ แหง่พระราชบญัญตัพิลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับไปพลางก่อน 

 
 
 
 

   



๔ 
 

  มาตรา ๑๒  ให้ใบอนุญาตผลิต มไีว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณู
จากเครือ่งก าเนดิรงัสีที่ได้ใหไ้วต้ามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสนัติ พ.ศ. ๒๕๐๔          
และใบอนุญาตมไีว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนดิรังสีที่ได้ใหไ้วต้ามพระราชบญัญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ ส าหรบัเครื่องก าเนดิรงัสีที่มีลักษณะตามมาตรา ๑๑ ก่อนวนัที่
พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ และยังมีผลใช้บงัคับอยู ่เปน็การแจง้การครอบครองหรือใช้              
เครื่องก าเนิดรังสตีามมาตรา ๑๑ 
 
  มาตรา ๑๓  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    
และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้  ทั้งนี้ ในสว่นที่เกี่ยวกับ 
อ านาจหน้าทีข่องตน 
  ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจ 
ออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖/๑ วรรคสาม แหง่พระราชบญัญตัิพลังงานนวิเคลียร์เพ่ือสันติ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตนิี้ และมาตรา ๙๑ แหง่พระราชบญัญตัิ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนัต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือใช้บังคับกบัเครื่องก าเนิดรังสตีามมาตรา ๑๑ 
  กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใช้บงัคับได้ 
 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
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นายกรฐัมนตร ี


