
 

 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนใบอนุญาตเกี่ยวกับ 
วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

พ.ศ. .... 
   

 
อาศัยอ านาจความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๕๐ 

แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  พ.ศ. ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้โอน” หมายความว่า ผู้โอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559   
“ผู้รับโอน” หมายความว่า ผู้รับโอนใบอนุญาตจากผู้โอน 
“ผู้ยื่นค าขอ” หมายความว่า ผู้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาตหรือผู้ยื่นค าขอรับโอน

ใบอนุญาต 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาต ดังต่อไปนี้ 
(1) ใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านวัสดุ

กัมมันตรังสี 
(2) ใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี มีไว้ในครอบครองหรือใช้ น าเข้าหรือส่งออก

เครื่องก าเนิดรังสี 
(3) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ น าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านวัสดุนิวเคลียร์ 
(4) ใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ใบอนุญาตก่อสร้าง

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
การโอนใบอนุญาตแต่เพียงบางส่วนจะกระท ามิได้ 
 
ข้อ 3  ผู้รับโอนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559  และได้รับอนุญาตจากเลขาธิการหรือ
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๑  

หลักเกณฑ์ และวิธีการขอโอนใบอนุญาต 
   



 
 

 

๒ 

 
ข้อ 4  ผู้รับโอนใบอนุญาตตามข้อ 2 (1) (2) หรือ (3) จะต้องเป็นผู้มีศักยภาพทาง

เทคนิคเทียบเท่าหรือมากกว่าผู้โอน 
ผู้รับโอนใบอนุญาตตามข้อ 2 (4) ต้องเป็นผู้มีศักยภาพทางเทคนิคและการเงิน

เทียบเท่าหรือมากกว่าผู้โอน 
ทั้งนี้ ศักยภาพทางเทคนิคของผู้รับโอนให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย

ก าหนดศักยภาพทางเทคนิคผู้ขอรับใบอนุญาตแล้วแต่กรณี 
 
ข้อ 5  ผู้โอนที่ประสงค์จะโอนใบอนุญาตตามข้อ 2 ไปให้แก่ผู้รับโอน ให้ยื่นค าขอ

โอนใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(1) ยื่นค าขอโอนใบอนุญาต  ตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้  
(2) ส าหรับการโอนใบอนุญาตตามข้อ 2 (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี ให้ยื่นค าขอ

ช าระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้พร้อมกับค่าธรรมเนียมการโอน
ใบอนุญาต  

(3) ใบอนุญาตที่ต้องการโอน 
(4) กรณีการโอนใบอนุญาตตามข้อ 2 (4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้ 
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามใบอนุญาตที่ต้องการโอน 
(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับผลของการโอนตามใบอนุญาตที่มีต่อสิทธิและหน้าที่

เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ของผู้โอนและผู้รับโอน 
(ค) หนังสือระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการโอนโดยละเอียด ชัดเจน และ

เข้าใจได ้
 

ข้อ 6  ผู้ที่ประสงค์จะขอรับโอนใบอนุญาตตามข้อ 5 ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐาน
พร้อมกับผู้โอน ดังต่อไปนี้ 

(1) เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการอนุญาต ซึ่งประกอบด้วย 
(ก) กรณีเป็นนิติบุคคล 

1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนที่
แสดงถึงความเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

2) ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
3) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนา

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบ
อ านาจให้ด าเนินการแทน 

4) ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ให้
ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่รับโอนใบอนุญาตเป็นผู้แต่งตั้งให้มี
หน้าที่รับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคลด้วย 

(ข) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  



 
 

 

๓ 

1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือ
ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 

2) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

(2) เอกสารหลักฐานแสดงศักยภาพทางเทคนิคเท่าที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องของผู้รับ
โอน  

(3) กรณีการขอรับโอนใบอนุญาตตามข้อ 2 (4) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานแสดง
ศักยภาพทางเทคนิคและการเงินเท่าท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องของผู้รับโอน 

 
หมวด ๒  

เงื่อนไขการอนุญาต 
   

 
 ข้อ 7  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอและเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 และข้อ 6 แล้ว ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ครบถ้วน 

หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไม่ครบถ้วน ให้
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นค าขอให้ทราบโดยทันที ถ้าหากผู้ยื่นค าขอสามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน  หากผู้ยื่น
ค าขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งส าหรับการโอนใบอนุญาตตามข้อ 2 
(1) (2) (3)  หรือภายในระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนดส าหรับการโอนใบอนุญาตตามข้อ 2 (4)  ทั้งนี้ 
ให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นและมอบส าเนาบันทึกดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็น
หลักฐาน 

 
ข้อ 8  ในกรณีทีผู่้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้

ครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดในข้อ 7  ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบค าขอ  ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอให้ผู้ยื่นค าขอทราบด้วย 

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากเป็นกรณีที่ได้มีการช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้คืน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวด้วย 

 
ข้อ 9  กรณเีป็นค าขอตามข้อ 2 (1) (2) หรือ (3) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็น

ว่า ค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่เสนอค าขอพร้อมด้วยความเห็นต่อเลขาธิการ  

ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าควรอนุญาต ให้เลขาธิการมีค าสั่งอนุญาตและแจ้งค าสั่งให้
ผู้ยื่นค าขอทราบ ให้เจ้าหน้าที่ประทับตราสีแดงค าว่า “โอนแล้ว” ไว้ในใบอนุญาตเดิมพร้อมทั้งระบุชื่อ
ผู้รับโอน วัน เดือน ปี ที่อนุญาต ก ากับไว้ในใบอนุญาตนั้นด้วยและลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ให้



 
 

 

๔ 

จัดท าใบอนุญาตและส่งให้ผู้รับโอนให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง  ทั้งนี้ ให้ใบอนุญาต
นั้นมีอายุใบอนุญาตเท่าที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตเดิม 

ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าไม่ควรอนุญาต ให้เลขาธิการมีค าสั่งไม่อนุญาตและแจ้ง
ค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอทราบ โดยระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต รวมทั้งแจ้งสิทธิและระยะเวลา
การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการให้ผู้ยื่นค าขอทราบด้วย 

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการพิจารณาค าขอรวมกันแล้วต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
รับค าขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง 

 
ข้อ 10  กรณีเป็นค าขอตามข้อ 2 (4) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าค าขอและ

เอกสารหลักฐานประกอบค าขอครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้เลขาธิการเสนอค า
ขอพร้อมด้วยความเห็นต่อคณะกรรมการต่อไป 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการมีค าสั่งอนุญาตและ
แจ้งค าสั่งให้ผู้โอนและผู้รับโอนทราบ ให้เจ้าหน้าที่ประทับตราสีแดงค าว่า “โอนแล้ว” ไว้ในใบอนุญาต
เดิมพร้อมทั้งระบุชื่อผู้รับโอน วัน เดือน ปี ที่อนุญาต ก ากับไว้ในใบอนุญาตนั้นด้วย และลงลายมือชื่อ
ของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ให้จัดท าใบอนุญาตและส่งให้ผู้รับโอนให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี
ค าสั่ง ทั้งนี้ ให้ใบอนุญาตนั้นมีอายุใบอนุญาตเท่าที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตเดิม 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่ควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการมีค าสั่งไม่
อนุญาตและแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้ง
สิทธิและระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ยื่นค าขอทราบด้วย 

ทั้งนี้ ระยะเวลาด าเนินการในการพิจารณาค าขอรวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่
วันที่ได้รับค าขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง  

 
ข้อ 11  แบบใบอนุญาตให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการออกใบอนุญาตส าหรับใบอนุญาตประเภทนั้น 
 
ข้อ 12  ให้ผู้รับโอนวางหลักประกันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการวางหลักประกัน 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ใบอนุญาตจากเลขาธิการ 
ให้ผู้โอนรับหลักประกันที่วางไว้คืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้โอนแสดงเอกสาร

หรือหลักฐานในการวางหลักประกันของผู้รับโอนตามวรรคหนึ่ง 
 

หมวด 3 
การโอนใบอนุญาตกรณีอ่ืน 

   
 

ข้อ ๑3  ในกรณีผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๑) ตาย ให้ทายาทยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตพร้อมแสดงเอกสารหรือหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 



 
 

 

๕ 

(ก) ส าเนาใบมรณบัตรของผู้รับใบอนุญาตซึ่งถึงแก่ความตาย 
(ข) ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนของทายาทซึ่งเป็นผู้รับ

โอน 
(ค) ใบอนุญาตที่ต้องการรับโอน 

(๒) สิ้นสภาพนิติบุคคล ให้ผู้ช าระบัญชียื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตเพ่ือขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินหรือด าเนินกิจการของผู้รับใบอนุญาตตามท่ีจ าเป็น เพ่ือช าระสะสางกิจการให้
เสร็จไปด้วยดีพร้อมแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(ก) เอกสารที่แสดงถึงการสิ้นสภาพนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ช าระบัญชี 
(ค) ใบอนุญาตที่ต้องการรับโอน 

(๓) ตกเป็นบุคคลล้มละลาย ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาต 
เพ่ือจัดการและจ าหน่ายทรัพย์สินของผู้รับใบอนุญาตหรือกระท าการที่จ าเป็นเพ่ือให้กิจการของผู้รับ
ใบอนุญาตที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป พร้อมแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส าเนาค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลล้มละลาย 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
(ค) ใบอนุญาตที่ต้องการรับโอน 

(๔) ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ  ให้ผู้อนุบาลยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตพร้อม
แสดงเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส าเนาค าสั่งศาลที่สั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตกเป็นเป็นไร้ความสามารถ 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้อนุบาล 
(ง) ใบอนุญาตที่ต้องการรับโอน 

 ทั้งนี้ ให้ทายาท ผู้ช าระบัญชี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี 
ยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือ
ตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี 
 แบบค าขอรับโอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่ก าหนดท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 
 ข้อ 14  ในกรณีทีท่ายาท ผู้ช าระบัญชี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้อนุบาล 
แล้วแตก่รณี ได้ยื่นค าขอรบัโอนใบอนุญาตพร้อมเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 13 วรรคสอง  ให้ประทับตราสีแดงค าว่า “โอนแล้ว” ไว้ในใบอนุญาตเดิม
พร้อมทั้งระบุชื่อทายาท ผู้ช าระบัญชี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี  ก ากับไว้ใน
ใบอนุญาตนั้นด้วย และลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ให้จัดท าใบอนุญาตและจัดส่งแล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ตรวจสอบค าขอรบัโอนใบอนุญาตพร้อมเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน
ถูกต้อง  ทั้งนี้ ให้ใบอนุญาตนั้นมีอายุใบอนุญาตเท่าท่ีเหลืออยู่ของใบอนุญาตเดิม 
  

ข้อ ๑5 ในกรณีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้รับโอนใบอนุญาตตามข้อ 14 แล้ว 
ให้ด าเนินการเรียกประชุมเจ้าหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เพื่อให้ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 



 
 

 

๖ 

 (1) ให้รวบรวมและขายทอดตลาดซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุ
นิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์แก่กองทรัพย์สินของผู้รับใบอนุญาตที่ล้มละลาย หรือ 
 (2) ในกรณีทีท่ี่ประชุมเจ้าหนี้เห็นว่าวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุ
นิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี  ไม่สามารถด าเนินการขายทอดตลาดได้ ให้ด าเนินการจัดส่งเพ่ือจัดการกาก
กัมมันตรังสีตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการกากกัมมันตรังสี โดยให้ใช้จ่ายจากหลักประกันของผู้รับ
ใบอนุญาตที่ล้มละลายได้วางไว้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการวางหลักประกัน 

เมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งมติ
ต่อส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติ 
 
 ข้อ ๑6 กรณีท่ีทายาทหรือช าระบัญชีหรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับใบอนุญาต
ตามข้อ 14 ให้ทายาทหรือผู้ช าระบัญชีหรือผู้อนุบาลปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ทั้งนี้  หากทายาทหรือผู้ช าระบัญชีหรือผู้อนุบาลไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม รวมทั้งไม่มีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอ จะต้องด าเนินการจัดส่งเพ่ือจัดการกากกัมมันตรังสี
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการกากกัมมันตรังสี โดยให้ใช้จ่ายจากหลักประกันของผู้รับใบอนุญาต
ที่วางไว้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการวางหลักประกัน 
   
 ข้อ 17  ให้น าความในข้อ 11 มาบังคับใช้แก่หมวดนี้โดยอนุโลม 
  

ให้ไว้ ณ วันที่                                    พ.ศ. .... 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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