
 
พระราชบัญญัติ 

พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนัต ิ (ฉบบัที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้

การก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  โดยมุ่งหมาย

ให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยอย่างเพียงพอที่จะป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร์

และรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ 

ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  

พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้ าหน้าที่และ

ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม  

และก าหนดกิจการอื่น  ทั้งนี้  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง

ตามมาตรา  ๒๖/๑  และมาตรา  ๙๑/๑  วรรคสอง 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง  จะก าหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน  โดยค านึงถึง

ประเภท  ชนิด  ขนาด  หรือระดับกัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี  เครื่องก าเนิดรังสี  วัสดุนิวเคลียร์  

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์  หรือกากกัมมันตรังสีก็ได้ 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัตพิลังงานนิวเคลยีร์

เพื่อสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  ก าหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  

ก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามมาตรา  ๒๖/๑  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๖/๒  

วรรคหนึ่ง  หรือก าหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๑๘)  ของมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



“(๑๘)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี  และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  ตามมาตรา  ๙๑  และมาตรา  ๙๑/๑  
วรรคหนึ่ง  และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรา  ๙๑/๑  วรรคสอง” 

มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๑๘/๑)  ของมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“(๑๘/๑) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามมาตรา  ๙๒  
หลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา  ๙๓  และ
หลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามมาตรา  ๙๔” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๗)  ของมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๗) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของเลขาธิการหรือค าสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๖/๑  และมาตรา  ๒๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“มาตรา ๒๖/๑ ให้เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวนิิจฉัยทางการแพทย์
ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพ่ือใช้งานในสถานพยาบาล  ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
เป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่ผู้ด าเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๖ 

ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ต้องแจ้ง
การครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีต่อผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 

การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
เงื่อนไข  และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งอาจก าหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก าเนดิรังสีตามวรรคหนึง่  
ให้เป็นเครื่องก าเนิดรังสีตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

และสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาล

และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๖/๒ นอกจากเครื่องก าเนิดรังสีตามมาตรา  ๒๖/๑  ให้เครื่องก าเนิดรังสีอื่น   

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  เป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่ผู้ด าเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๖  ทั้งนี้  

ให้ค านึงถึงค่าระดับพลังงานหรือลักษณะการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี 

ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ต้องแจ้ง

การครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีต่อเลขาธิการ 

การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

เงื่อนไข  และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๑  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  

พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๑ ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  และการพิทักษ์ความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์  แล้วแต่กรณี  ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๙๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์

เพื่อสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“มาตรา ๙๑/๑ ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรา  ๒๐  หรือเครื่องก าเนิด

รังสีตามมาตรา  ๒๖/๒  หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา  ๓๘  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  และการพิทักษ์  

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  แล้วแต่กรณี  ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีตามมาตรา  ๒๖/๑  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๒  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  

พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๒ ผู้รับใบอนุญาตผลิต  มีไว้ในครอบครอง  หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี  และผู้รับ

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี  ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท าการของผู้รับใบอนุญาต  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๓  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  

พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๓ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๖  (๑)  และ  (๒)  ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

ทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท าการของผู้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๔  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  

พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๔ ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์

นิวเคลียร์  ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท าการของ

ผู้รับใบอนุญาต  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๙๖  แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๖ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๙๕  ให้มีอายุไม่เกินห้าปี” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๐๕  แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐๕ ผู้รับค าสั่งของเลขาธิการหรือค าสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าว  ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๑๒  แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๗  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ 

เพื่อสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๑๑๗ ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก าเนิดรังสี  หรือผู้มีไว้ 
ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  มาตรา  ๒๖/๑  วรรคสอง  มาตรา  ๒๖/๒  
วรรคสอง  หรือมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒๒  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ 
เพื่อสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙๑  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๒๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“มาตรา ๑๒๒/๑ ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก าเนิดรังสี  หรือผู้มีไว้
ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙๑/๑  วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔๐  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔๐ ความผิดตามหมวดนี้  ให้ศาลลงโทษผู้กระท าความผิดโดยค านึงถึงปริมาณหรือ
ระดับกัมมันตภาพส าหรับวัสดุกัมมันตรังสี  วัสดุนิวเคลียร์  กากกัมมันตรังสี  หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  
และค านึงถึงพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้น  ปริมาณรังสีที่ได้รับ หรือลักษณะการใช้งานส าหรับ
เครื่องก าเนิดรังสี” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๔๔  แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือที่ม ี
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
ซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการ  ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด  และผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีอ านาจ
เปรียบเทียบได้  แต่ในกรณีความผิดเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือ  
การวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพ่ือใช้งานในสถานพยาบาล  
ตามมาตรา  ๒๖/๑  ให้ผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายตามมาตรา  ๒๖/๑   
เป็นกรรมการเปรียบเทียบคดีแทนเลขาธิการ” 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๓๑/๑)  และ  (๓๑/๒)  ของอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  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
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เจ้าหน้าที่ทางนิวเคลียร์และรังสี 
(๓๒) ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๓๓) ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิค 
 เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๓๔) ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง 
 ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๓๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท” 

มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ปน็  (๓๕/๑)  และ  (๓๕/๒)  ของเจ้าหน้าที่ทางนิวเคลยีร์
และรังสีของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“(๓๕/๑) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 
     ส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 
(๓๕/๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท” 

มาตรา ๒๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๔๑/๑)  ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“(๔๑/๑) การโอนใบอนุญาต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท” 
มาตรา ๒๖ ให้ใบอนุญาตผลิต  มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจาก

เครื่องก าเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔  และใบอนุญาต 
มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีตามมาตรา  ๒๖/๑  และมาตรา  ๒๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



ใช้บังคับ  และใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ  ถือเป็นใบรับแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
ตามมาตรา  ๒๖/๑  หรือมาตรา  ๒๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถือเป็นใบรับแจ้งตามวรรคหนึ่ง  เคยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙๒   

แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้นั้น

ไม่ต้องรับโทษ 

มาตรา ๒๗ ให้ด าเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  ๒๖/๑  มาตรา  ๒๖/๒   

มาตรา  ๙๑/๑  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๓  และมาตรา  ๙๔  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ 

เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่ 

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้

ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

เมื่อกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งที่ออกตามมาตรา  ๒๖/๑  หรือมาตรา  ๒๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว  ให้ผู้มีไว้

ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีตามมาตราดังกล่าวซึ่งมิได้ขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  แจ้งการครอบครองหรือใช้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่

กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ  แล้วแต่กรณี  เมื่อได้แจ้งแล้ว  ให้การครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีนั้น

ไม่เป็นความผิด  และให้ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนดิรงัสีนั้นไดต้่อไปจนกวา่จะได้รับค าสั่งไม่รบัแจ้งจาก

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี 

เมื่อกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งที่ออกตามมาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๓  หรือมาตรา  ๙๔   

แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับแล้ว  ถ้าผู้รับใบอนุญาตได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  เจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิค

เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์  หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  แล้วแต่กรณี  ปฏิบัติหน้าที่

ในสถานที่ท าการของผู้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว  ภายในหกสิบวัน

นับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ  ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นไม่ต้องรับโทษ 

้หนา   ๓๗
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มาตรา ๒๘ ค าขอรับใบอนุญาตและค าขอต่ออายุใบอนุญาตมี ไว้ในครอบครองหรือ 

ใช้เครื่องก าเนิดรังสีตามมาตรา  ๒๖/๑  หรือมาตรา  ๒๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  

พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   

ให้ถือเป็นการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีดังกล่าวต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี  ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๙ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๙๕  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  

พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่ได้ให้ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ  ให้มีอายุห้าปี

นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตนั้น 

มาตรา ๓๐ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตพิลังงาน

นิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้

ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่การก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีใน
ปัจจุบันมีเพียงระบบอนุญาต  ซึ่งมีกลไกในการก ากับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับการก ากับดูแล 
เครื่องก าเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
อย่างร้ายแรง  สมควรก าหนดเพ่ิมระบบการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีประเภทดังกล่าวเป็น  
อีกระบบหนึ่งในการก ากับดูแล  และก าหนดให้ผู้ท า  น าเข้า  หรือส่งออกเครื่องก าเนิดรังสีนั้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตท า  น าเข้า  หรือส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี  นอกจากนั้น  การมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
ที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและ 
เพ่ือใช้งานในสถานพยาบาล  ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยระบบใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณู
เพ่ือสันติมาแต่เดิมและกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติในปัจจุบัน  นั้น  ผู้มีไว้ในครอบครองหรือ  
ใช้เครื่องก าเนิดรังสีจะยื่นเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องก าเนิดรังสี  
ที่ออกโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  มาใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต  
ดังนั้น  เพ่ือเป็นการลดภาระแก่ผู้ที่ด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสีประเภทดังกล่าว  สมควรก าหนดให้
กระทรวงสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีนั้นภายใต้ระบบการแจ้งการครอบครอง
หรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีและก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีนั้นโดยเฉพาะ  
รวมทั้งสมควรแก้ไขให้การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  เจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับ
วัสดุนิวเคลียร์  และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์   เป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพและ
ลักษณะของสถานที่ท าการแต่ละประเภท  ตลอดจนสมควรแก้ไขอัตราโทษและดุลพินิจ ในการก าหนดโทษ 
ให้มีความเหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท าความผิดมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้   
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