
 

บทบัญญัติรายมาตราที่เก่ียวกับ 

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 

(ตามพระราชบัญญัตพิลังงานนวิเคลยีรเพื่อสันต ิพ.ศ. ๒๕๕๙) 

และ 

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

(ตามพระราชบัญญัตพิลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิพ.ศ. ๒๕๐๔             

และที่แกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. ๒๕๐๘) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุมเลขานุการคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสนัต ิ

สํานักนโยบายและบรหิารดานพลังงานปรมาณ ู

สํานักงานปรมาณูเพือ่สันติ 

พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 



 

คํานํา 
 

 อนุสนธิจากพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 (พระราชบัญญัติฯ)  ไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  เลม 133 ตอนท่ี 67 ก วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 แลว  โดยความตามมาตรา 2  
กําหนดใหพระราชบัญญัติฯ นี้ใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป  (วันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560)  ซ่ึงจะถือเปนการสิ้นสุดของคณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพ่ือสันติชุดปจจุบัน  (พ.ศ. 2559) และเปนคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติชุดใหมตามกฎหมาย
ซ่ึงบัญญัติไวในพระราชบัญญัติฯ  หมวด 2  คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ  (มาตรา 9- มาตรา 
17)  รวมถึงกําหนดไวในบทเฉพาะกาลในมาตรา  145   ใหคณะกรรมการประกอบดวยประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ   และกรรมการโดยตําแหนงตามมาตรา 9 (1) 2) (3) ปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน  
จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 9 (4) ซ่ึงตองไมเกิน 180 วันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  (วันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560)  

 จากการท่ีพระราชบัญญัตินิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ไดยกรางข้ึนเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 
และความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี และการพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียร รวมท้ังเพ่ือคุมครอง 
ประชาชนและสิ่งแวดลอม และใหสอดคลองกับกฎเกณฑในทางสากลท่ีเก่ียวของ ตลอดจนเพ่ือใหมีมาตรการ
บังคับใชกฎหมายท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทางนิวเคลียรและรังสีในปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
ดังนั้นบทบัญญัติในมาตราท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการนิวเคลียรเพ่ือสันติจึงถูกยกรางและพัฒนาจากท่ีเคยกําหนดไว
เดิมในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2508 ดวยเชนกัน  

กลุมเลขานุการคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ  สํานักนโยบายและบริหารดานพลังงาน
ปรมาณู สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   โดยไดรับความรวมมือจากกองกฎหมายและสนธิสัญญา  (คุณปองนภา 
พ่ึงทอง) จึงไดจัดทําเอกสาร “บทบัญญัติรายมาตราท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ (ตาม

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559) และ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ตามพระ

ราช บัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2508)”  ข้ึนไวเปนขอมูลวิชาการ  
เพ่ือประโยชนตอแนวทางการดําเนินงานของบุคลากรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติรวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของใน
ภารกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินิวเคลียรเพ่ือ 
สันติ พ.ศ. 2559 ใหเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิผลตอไป   

 
 

        สุกัญญา   จันทรมงคล 
กลุมเลขานุการคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

       สํานักนโยบายและบริหารดานพลังงานปรมาณู 
        สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
                   พฤศจิกายน  2559 



 

 

สารบัญ 
บทบัญญัติรายมาตราท่ีเกี่ยวกับ 

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 

(ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559)     และ 

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

(ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504  และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2508 )      

----------------- 
 

 

 

คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ 
(ตาม พรบ.นิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559) 

คณะกรรมการ พ.ป.ส.  
(ตาม พรบ.พ.ป.ส. 
พ.ศ. 2504 และ ท่ี
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2508) 

 หนา 

 ชื่อพระราชบัญญัติ มาตรา 1   มาตรา 1    1 

 วันบังคับใช มาตรา 2  และ 
มาตรา 152 

มาตรา 2    1 

 คําจํากัดความคณะกรรมการ, กรรมการ มาตรา 4   มาตรา 3    1 

 

หมวด 1   บทท่ัวไป 

   

 อํานาจรฐัมนตรีในการออกกฎกระทรวง,  
      อํานาจรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะ 
      กรรมการในการออกกฎกระทรวง 

มาตรา 8 มาตรา 4    2 

 หมวด 2  คณะกรรมการ 
พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันต ิ

   

 องคประกอบคณะกรรมการ มาตรา 9 มาตรา 5    4 

ผูทรงคุณวุฒิ     

 คุณสมบัติและลักษณะตองหามผูทรงคุณวุฒิ มาตรา 10       -  5 

 วาระอยูในตําแหนงของผูทรงคุณวุฒิ มาตรา 11 มาตรา 6    5 

 การพนจากตําแหนงของผูทรงคุณวุฒิ
นอกเหนือจากตามวาระ 

มาตรา 12   มาตรา 7    6 

 องคประชุมฯ มาตรา 14   มาตรา 8    7 



 

 

สารบัญ  (ตอ) 

 

 

 

คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ 
(ตาม พรบ.นิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559) 

คณะกรรมการ พ.ป.ส.  
(ตาม พรบ.พ.ป.ส. 
พ.ศ. 2504 และ ท่ี
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2508) 

 หนา 

อํานาจ     

 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ มาตรา 13   มาตรา 9    8 

 อํานาจต้ังอนุกรรมการ มาตรา 15 มาตรา 10  8 

 อํานาจในการออกหนังสือเรียกมา    
ประกอบการพิจารณา 

มาตรา 16 มาตรา 11  8 

 
หมวด 3    
วัสดุกัมมันตรังสีและ         
เครื่องกําเนิดรังส ี

มาตรา 12,13 

  

 อํานาจการออกใบอนุญาต 

มาตรา 18-35  9 

หมวด 4  วัสดุนิวเคลียร   

มาตรา 36-44  13 

    

 
หมวด 2  คณะกรรมการ 
พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันต ิ

   

 กําหนดหนาท่ีของสํานักงาน มาตรา 17 มาตรา 19  16 

 สถานประกอบการทางนิวเคลียร 

 
หมวด 5  สถานประกอบ      
การทางนิวเคลียร 
 

สวนท่ี 1  บทท่ัวไป 
มาตรา 45, 49, 50 
 

สวนท่ี 2 พ้ืนท่ีตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร 
มาตรา 51, 54 
 

สวนท่ี 3 การกอสรางและการ
ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ 
มาตรา 55, 57, 60, 61 
 

 
 
 
 

 

   - 
 
 

   - 
 
 

 

   - 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
17 

 
17 

 

 
19 

 
    



 

 

 สารบัญ  (ตอ) 
    

 

คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ 
(ตาม พรบ.นิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559) 

คณะกรรมการ พ.ป.ส.  
(ตาม พรบ.พ.ป.ส. 
พ.ศ. 2504 และ ท่ี
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2508) 

 หนา 

 สถานประกอบการทางนิวเคลียร  (ตอ) 

สวนท่ี 4 การทดสอบเดินเครื่อง
และการดําเนินการ 
มาตรา 64, 66, 67, 68 
 

สวนท่ี 5 การเลิกดําเนินการ 
มาตรา 71, 72, 73 

    
 

   - 
 
   - 

  
 

20 
 

 

22 

 หมวด 6  กากกัมมันตรังส ี    

 กากกัมมันตรังส ี มาตรา 80     -  24 

 หมวด 7  เช้ือเพลิงนิวเคลียร   
ใชแลว 

   

 เชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว มาตรา 84, 85     -  25 

 หมวด 11  การพักใชและ      
การเพิกถอนใบอนุญาต 

   

 การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา 102, 103    -  26 

 
หมวด 12 การอุทธรณ 

   

 การอุทธรณ มาตรา 105, 106    -  27 

 

หมวด 13 พนักงานเจาหนาท่ี 

   

 พนักงานเจาหนาท่ี มาตรา 107  (ขอ 1) มาตรา 17, 18  28 

 
หมวด 14 บทกําหนดโทษ 

   

 บทกําหนดโทษ มาตรา 115, 116,118,   
119 และ 127   

มาตรา 21, 22 และ 
23 

 29 

 บทเฉพาะกาล มาตรา 145    -  30 

------------------- 



 

 

 
• ชื่อพระราชบัญญัติ 

• วันบังคับใช 

• คําจํากัดความ    

  คณะกรรมการ, กรรมการ 

 

 



บทบัญญติตาม พรบ.(คณะกรรมการใหม/เดิม)_กลค.สบ._สุกัญญา_พย.2559 

1 จาก 31 

 

 

บทบัญญตัริายมาตราที่เกี่ยวกับ 

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 

(ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559) 

และ    

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

(ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2508 ) 

 

 
 

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร 
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559” 

มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู 
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2504” 

    มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู 
เพ่ือสันติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2508” 

มาตรา 2 พระราชบัญญตัิน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหน่ึงรอยแปดสบิ
วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา 2  พระราชบัญญตัิน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

มาตรา 152  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 ท่ีใชอยูในวัน
กอนวันท่ีพระราชบัญญตัิน้ีใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญตัิน้ี จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบียบตามพระราชบัญญตัิน้ี ท้ังน้ี ตองไมเกินสองรอยเจ็ดสิบวันนับแต
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี........ มาตรา 3  ในพระราชบัญญัติน้ี........ 

  “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือ
สันต ิ

   “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพ่ือสันต ิ

  “กรรมการ”  หมายความวา กรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันต ิ
........... 

   “กรรมการ”  หมายความวา กรรมการพลังงานปรมาณเูพ่ือสันติ และ
หมายความรวมถึงประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติดวย...........   



 

 

 

• อํานาจรัฐมนตรีในการออก 
กฎกระทรวง, อํานาจรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะ 
กรรมการในการออก
กฎกระทรวง 
 
 
 



บทบัญญติตาม พรบ.(คณะกรรมการใหม/เดิม)_กลค.สบ._สุกัญญา_พย.2559 

2 จาก 31 

 

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
 
หมวด 1 บทท่ัวไป 

 

มาตรา 8  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัต ิ มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ 

น้ี  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
ดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดใหวัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนวัสดุนิวเคลียรพิเศษ 
เปนวัสดุนิวเคลียรพิเศษ 

(1)  กําหนดอุปกรณท่ีใชประกอบเปนเครื่องกําเนิดรังสีเปนเครื่อง (2)  กําหนดใหวัสดุหรือแร หรือสินแรดังตอไปน้ีเปนวัสดุตนกําลัง 

กําเนิดรังส ี           ก. วัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนวัสดุท่ีมีคุณสมบัติเปนวัสดุ 

(2)      กําหนดใหวัสดุอ่ืนใดเปนวัสดุตนกําลัง วัสดุนิวเคลียรพิเศษหรือ ตนกําลัง   

วัสดุนิวเคลียร              ข. แรหรือสินแรซึ่งประกอบดวยยเูรเนียม ธอเรียม สารประกอบ  

   (3)     กําหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมท่ีมีอยูตามธรรม 
ชาติ ยูเรเนียมดอยสมรรถนะ ทอเรียม หรือวัสดุอ่ืนใดท่ีมีกฎกระทรวง
กําหนดใหเปนวัสดุตนกําลัง  เพ่ือใหสารประกอบหรือสารผสมน้ันเปนวัสด ุ

ของยูเรเนียม หรือธอเรียม หรือวัสดุตาม ก.อยางหน่ึงหรือหลายอยาง      
ซึ่งมีความเขมขนตามอัตรากําหนดและซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปน 
วัสดุตนกําลัง    

ตนกําลัง (3)  กําหนดเง่ือนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 

(4) กําหนดอัตราความเขมขนยเูรเนียมท่ีมีอยูตามธรรมชาติ ยเูรเนียม 
ดอยสมรรถนะ ทอเรียม  วัสดุอ่ืนใดท่ีมีกฎกระทรวงกําหนดใหเปนวัสดุตน 

(4) กําหนดเง่ือนไขใหผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ปฏิบัต ิ
เพ่ือประโยชนความปลอดภัยในการผลิต การมีไวในครอบครองหรือ 

กําลัง หรือสารประกอบหรือสารผสมของธาตุหรือวัสดุดังกลาวท่ีมีกฎ 
กระทรวงกําหนดใหเปนวัสดุตนกําลัง ท่ีประกอบในแรหรือสินแร  เพ่ือให
แรหรือสินแรน้ันเปนวัสดุตนกําลัง 

การใชวัสดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได หรือวัสดตุน
กําลังซึ่งพนจากสภาพท่ีเปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมีหรือกระทําดวย
ประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพท่ีเปนอยูตามธรรมชาติ 

   (5)    กําหนดวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังสีท่ีไมอยูภายใตการ
ควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ีตามมาตรา 18 และมาตรา 25 

ในทางเคมีและกําหนดใหผูรับใบอนุญาตดังกลาวรายงานตอคณะ 
กรรมการตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควรถึงปริมาณของวัสดุท่ีผูรับใบอนุญาต   

(6)    กําหนดวัสดุกัมมันตรังสีท่ีตองแจงการครอบครองหรือใชตาม 
มาตรา 20 วรรคหน่ึงหรือกําหนดวัสดุนิวเคลียรท่ีตองแจงการครอบ  

มีไวในครอบครองวา ไดเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเทาใดในระหวางระยะเวลาน้ัน
รวมท้ังเหตุแหงการเพ่ิมและการลดน้ันดวย    

ครองตามมาตรา 38  วรรคหน่ึง    การกําหนดตามมาตราน้ี  ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 

   (7)      กําหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี หรือวัสดุ
นิวเคลียรท่ีบุคคลธรรมดาขอรบัใบอนุญาตไดตามมาตรา 28 หรือมาตรา 40 

 

(8)      กําหนดศักยภาพทางเทคนิคของผูขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสีหรือวัสดุนิวเคลียรตามมาตรา 29 (1) (ข)  
มาตรา 30 (2)  มาตรา 41 (1) (ข)  หรือมาตรา 42 (2) หรือศักยภาพ
ทางเทคนิคและการเงินของผูตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรตาม
มาตรา 46 (2)  

 

   (9)      กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการกอสราง
สถานประกอบการทางนิวเคลียรตามมาตรา 48 

 

   (10)   กําหนดรายละเอียดของรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับเบ้ืองตนตามมาตรา 56 

 

   (11)    กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต  การ
บรรจเุช้ือเพลิงนิวเคลยีร วัสดุนิวเคลยีร หรือเช้ือเพลิงนิวเคลยีรใชแลว  การ
ทดสอบเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรหรือการทดสอบการบรรจุวัสดุ
นิวเคลียรหรือเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลว และการรายงานการทดสอบ
ดังกลาวตามมาตรา 63 

 

   (12)    กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการยื่นคํา
ขอเลิกดาํเนินการและรายละเอียดของแผนการเลิกดาํเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรตามมาตรา 70 
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3 จาก 31 

 

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
   (13)    กําหนดระดับคากัมมันตภาพและคาครึ่งชีวิตของกากกัมมันต 
รังสีท่ีปลอยท้ิงออกสูสิ่งแวดลอมได และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
ปริมาณปลอยท้ิงกากกัมมันตรังสตีามมาตรา 78 

 

   (14)    กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดการกาก 
กัมมันตรังสี และกําหนดกากกัมมันตรังสีท่ีตองสงใหหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการตามมาตรา 79 

 

   (15)    กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการแจงการนําวัสดุกัมมนัต 
รังสีข้ึนมาจากหลุมสํารวจปโตรเลียมและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการดําเนินการเมื่อไมสามารถนําวัสดุกัมมันตรังสีข้ึนมาจากหลุมสํารวจ
ปโตรเลียมตามมาตรา 83 

 

   (16)    กําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการเก็บรักษาเช้ือเพลิง
นิวเคลียรใชแลว  การสงเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลวใหแกหนวยงานของ
รัฐ  การสงเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลวไปจัดการนอกราชอาณาจักร และการ
สงเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลวกลบัคืนแกประเทศผูขายหรือผูใหเชาตาม
มาตรา  87 

 

   (17)    กําหนดการดําเนินกิจการทางนิวเคลียรท่ีตองแจงตอเลขาธิการ
ตามมาตรา 90 

 

   (18)    กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับความปลอดภัยและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี และการพิทักษความปลอด 
ภัยทางนิวเคลียร ท่ีผูรับใบอนุญาตหรือผูแจงตองปฏิบัติตามมาตรา 91  

 

   (19)    กําหนดการแบงระดับและการกําหนดคุณวุฒิของเจาหนาท่ี
ความปลอดภัยทางรังสี เจาหนาท่ีดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุ
นิวเคลียร และเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร  รวมท้ัง 

 

หลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต  การออกใบ 
อนุญาต และการตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 95  และมาตรา 97 

 

   (20)    กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับความปลอดภัย 
และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี ท่ีผูครอบครองวัสดุ
กัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร กากกัมมันตรังสี เช้ือเพลิงนิวเคลียรหรือ
เช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลว ซึ่งประสงคจะขนสงวัสดดุังกลาว และผูรับ
ขนสงวัสดุดังกลาวมีหนาท่ีตองปฏบัิติตามมาตรา 99 

 

  

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

• องคประกอบคณะกรรมการ 
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4 จาก 31 

 

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  
หมวด 2 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ  

มาตรา 9  ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา "คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันต"ิ  ประกอบดวย   

มาตรา 5  ใหมีคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติเรียกโดยยอวา 
“พ.ป.ส.” มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับพลังงานปรมาณูตามพระราชบัญญัต ิ

    (1) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ  น้ี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวง 
    (2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนรอง
ประธานกรรมการ 

พัฒนาการแหงชาติ  ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ  ผูแทนกระทรวง 
สาธารณสุข ผูแทนกระทรวงเกษตร  ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม  

    (3) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสิบคน ไดแก ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 
แวดลอม ปลัดกระทรวงพลังงาน  ปลดักระทรวงมหาดไทย  ปลดักระทรวง 

ผูแทนสาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงบประมาณ 
เลขาธิการสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ กับผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน
แปดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ  และเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาต ิ 

    ใหเลขาธิการสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันตเิปนเลขานุการคณะ 
กรรมการ 

    (4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่ง
มีความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณท่ีเก่ียวของกับนิวเคลียรและ
รังสีในสาขาวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร เกษตรศาสตร 
หรือนิติศาสตร จํานวนไมเกินหกคน เปนกรรมการ 

  

       ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และเลขาธิการจะแตงตั้ง
ขาราชการในสํานักงานจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 

 

  



 

ผูทรงคุณวุฒิ 
 

• คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ผูทรงคุณวุฒิ 
 

• วาระอยูในตําแหนงของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

 

• การพนจากตําแหนงของ
ผูทรงคุณวุฒินอกเหนือจาก  
ตามวาระ 
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5 จาก 31 

 

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  

มาตรา 10  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมคีุณสมบัติและไมมลีักษณะตอง 
หาม ดังตอไปน้ี 

- 

    (1)   มีสัญชาตไิทย   
    (2)   มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และตองไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ     
    (3)   ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ
การเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบรหิารทองถ่ิน หรือผูดํารงตําแหนงใดๆ
ในพรรคการเมือง 

  

    (4)   ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรอืจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ   
    (5)   ไมติดยาเสพติดใหโทษ   
    (6)   ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลาย   
    (7)   ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ   
    (8)   ไมเปนบุคคลท่ีตองคาํพิพากษาใหจาํคุกและถูกคุมขังอยูโดย
หมายของศาล 

  

    (9)  ไมเปนบุคคลท่ีเคยตองคาํพิพากษาใหจาํคุกตั้งแตสองปข้ึนไป 
โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันไดรับการเสนอช่ือ เวนแตในความผิด
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  

    (10)  ไมเปนบุคคลท่ีเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรพัย 
สินตกเปนของแผนดินเพราะร่าํรวยผิดปกตหิรือมีทรพัยสนิเพ่ิมข้ึนผิดปกต ิ

  

    (11)  ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงาน 
ของรัฐ หรือหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือประพฤติ
ช่ัวอยางรายแรง หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ 

 

   
มาตรา 11  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  มาตรา 6  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสีป่  

    ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณี
ท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหวางท่ีกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตาํแหนง ใหผูไดรับแตงตั้ง
แทนตําแหนงท่ีวางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน อยูในตําแหนง 
เทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคณุวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได   

      ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะ 
กรรมการประกอบดวยกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

  

      เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิไดมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระน้ันอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ 

 

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี  
     กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการ
แตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงตดิตอกันเกินสองวาระไมได 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  

  

มาตรา 12  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณ 
วุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

มาตรา 7  นอกจากพนตําแหนงตามวาระตามมาตรา 6 กรรมการซึง่
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตาํแหนงเมื่อ 

    (1) ตาย     (1) ตาย 

    (2) ลาออก     (2) ลาออก 

    (3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤต ิ     (3) เปนบุคคลลมละลาย 
เสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ         (4) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
    (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหน่ึงอยางใดตาม
มาตรา 10 

    (5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิด ท่ี
เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

       เมื่อกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ  
คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทน 

       กรรมการผูไดรับแตงตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงตามวาระของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

• องคประชุม 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  
มาตรา 14  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอย
กวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู จึงจะเปนองค
ประชุม 

มาตรา 8  การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวาก่ึง
จํานวนของกรรมการท้ังหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานไมอยูในท่ี
ประชุม ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเปน 

     ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม ประธานในท่ีประชุม 
หรือไมอาจปฏิบัตหินาท่ีได  ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ี
ประชุม  ถาประธานและรองประธานกรรมการ ไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาท่ีได  ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเปนประธาน
ในท่ีประชุม 

     การวินิจฉัยของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี
เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง เปนเสียงช้ีขาด 

     ในการปฏิบัติหนาท่ี ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการผูใดมีสวนไดสวนเสียโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องที่คณะ 
กรรมการพิจารณา ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการหรือ
กรรมการผูน้ัน แจงใหท่ีประชุมทราบ และใหที่ประชุมพิจารณาวา
กรรมการผูน้ันสมควรอยูในท่ีประชุมหรือมีมติในการประชุมเรื่องน้ันได
หรือไม 

 

     การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึง
ใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากัน ใหประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

อํานาจ 
 

• อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
 

• อํานาจตั้งอนุกรรมการ 
 

• อํานาจในการออกหนังสือเรียก
มาประกอบการพิจารณา 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  

มาตรา 13  คณะกรรมการมอํีานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี มาตรา 9  นอกจากอํานาจหนาท่ีซึ่งกําหนดไวโดยเฉพาะ ใหคณะ 
กรรมการมอํีานาจหนาท่ีโดยท่ัวไปดังตอไปน้ี 

(1)   เสนอแนะนโยบายและมาตรการตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังตอไปน้ี (1) วางนโยบาย กอใหเกิด สงเสรมิและควบคุม 
          (ก)  การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร          ก. การวิจัย การทดลอง การตรวจ การสํารวจ และการรวบรวม  

          (ข)  การกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสี เพ่ือความปลอดภัย สถิติเก่ียวกับแหลงท่ีจะไดมาซึ่งวัสดุตนกําลัง 

และเพ่ือประโยชนแกการปองกันหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญ ความ
เสียหาย หรืออันตราย ท่ีจะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช  ทรัพยหรือ
สิ่งแวดลอม หรือการกําหนดแนวทางหรือลักษณะการดําเนินการเก่ียว 
กับการควบคุมสิ่งดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

         ข. การจัดหาวัสดตุนกําลัง 

          ค. การผลิตและใชวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยไดและพลัง 
งานปรมาณ ู

          ง. การวิจัยเก่ียวกับพลังงานปรมาณ ู

(2) ใหคาํแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติน้ี (2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในเรื่องการกําหนดวัสดุนิวเคลียรพิเศษ 
และวัสดุตนกําลัง 

(3) วางระเบียบควบคุมและดําเนินกิจการใหเปนไปตามขอกําหนดหรือ
เง่ือนไขในใบอนุญาตท่ีออกใหตามพระราชบัญญัติน้ี 

(3) วางระเบียบควบคุมและดําเนินกิจการใหเปนไปตามขอกําหนด 
หรือเง่ือนไขในใบอนุญาตท่ีออกใหตามพระราชบัญญัติน้ี 

(4)  กําหนดมาตรฐานตางๆ อันพึงใชโดยเฉพาะเกี่ยวกับพลังงาน 
นิวเคลียร 

(4)  กําหนดมาตรฐานตางๆ อันพึงใชโดยเฉพาะเก่ียวกับพลังงาน
ปรมาณ ู

(5)  สงเสรมิและเผยแพรความรูเก่ียวกับความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร 

(5)  สงเสรมิและเผยแพรเก่ียวกับพลังงานปรมาณ ู

(6)  กําหนดแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีซึ่งเปนแผนสนับสนุนและ
อยูภายใตแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(6) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับมาตรการใดๆ เพ่ือความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณ ู

(7)  พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเลขาธิการตามพระราช 
บัญญัติน้ี 

  

(8)   ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  

มาตรา 15  คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา 
วินิจฉัยหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
ก็ได 

มาตรา 10  คณะกรรมการอาจตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดก็ได 

    การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 14 และ 
มาตรา 16 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

    ใหนําบทบัญญัติมาตรา 8 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุ 
กรรมการดวยโดยอนุโลม 

มาตรา 16  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี  ใหคณะกรรมการมี
อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเจาหนาท่ีของรัฐ สงขอมูลหรือเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของ
มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได ในการน้ีอาจเรยีกบุคคลใดๆ มาช้ีแจง
ดวยก็ได 

มาตรา 11  ในการปฏิบัตติามอํานาจหนาท่ี ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําและใหสงเอกสาร หรือวัตถุใดๆ มา
เพ่ือประกอบการพิจารณาได 



 

 

 

 

• อํานาจการออกใบอนุญาต 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  

หมวด 3 วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังส ี  

มาตรา 18  วัสดุกัมมันตรังสีใดท่ีไมอยูภายใตการควบคุมตามพระราช มาตรา 12  หามมิใหผูใด 

บัญญัติน้ี ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงระดับ (1) ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชวัสดุนิวเคลยีรพิเศษ พลังงาน 
กัมมันตภาพ หรือลักษณะการครอบครองหรือการใชวัสดุกัมมันตรังส ี ปรมาณู วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกําลังซึ่งพนจากสภาพท่ีเปนอยูตาม 

     กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงอยางนอยใหกําหนดรายช่ือวัสดุกัมมนัต ธรรมชาติในทางเคม ี

รังสี  และระดับกัมมันตภาพหรือลกัษณะการใชงานวัสดุกัมมันตรังส ี (2) กระทําดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพท่ี 

 เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคม ี

มาตรา 19   ผูใดจะดําเนินการดังตอไปน้ี  ตองไดรับใบอนุญาตจาก    ท้ังน้ี เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 

เลขาธิการ    ใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(1)  ผลิต มไีวในครอบครอง หรือใชวัสดุกัมมันตรังส ี  

(2) นําเขา สงออก หรือนําผานวัสดุกัมมันตรังส ี มาตรา 13  หามมิใหผูใดนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสัง่ 

   การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบ เขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได หรือวัสดุ 

อนุญาตสําหรับวัสดุกัมมันตรังสีแตละประเภท ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ตนกําลัง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง    ในการอนุญาต คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขเพ่ือประโยชน  

 ความปลอดภัยไวในใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ ใบอนุญาตให 

มาตรา ๒๐  วัสดุกัมมันตรังสีใดท่ีผูดาํเนินการไมตองขอรับใบอนุญาต เปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ตามมาตรา ๑๙ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังน้ี ใหคาํนึง 
ถึงระดับกัมมันตภาพหรือลักษณะการใชงานวัสดุกัมมันตรังส ี

   ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตตามมาตราน้ี นําหรือสงออกนอกราชอาณา 
จักร นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุตามใบอนุญาต โดยไม 

   ผูใดมีไวในครอบครอง หรือใชวัสดุกัมมันตรังสีท่ีไมตองขอรับใบอนุญาต 
ตามวรรคหน่ึง ตองแจงการครอบครองหรือใชวัสดุกัมมันตรังสีตอเลขาธิการ 

ปฏิบัติตามหรือฝาฝนเง่ือนไขในใบอนุญาตใหถือวาผูรับใบอนุญาตนํา
หรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง
วัสดุน้ันแลวแตกรณี โดยมิไดรับอนุญาตตามความในมาตราน้ี 

มาตรา ๒๑  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙  ใหมีอายุ ดังตอไปน้ี  

(๑) ใบอนุญาตผลิตวัสดุกัมมันตรังสีใหมีอายุหาป  

(๒) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองหรือใชวัสดุกัมมันตรังสีใหมีอายุหาป  

(๓) ใบอนุญาตนําเขาวัสดุกัมมันตรังสีใหมีอายุตามท่ีกําหนดใน
ใบอนุญาตแตตองไมเกินหกเดือน 

 

(๔) ใบอนุญาตสงออกวัสดุกัมมันตรังสใีหมีอายุตามท่ีกําหนดใน
ใบอนุญาตแตตองไมเกินหกเดือน 

 

(๕) ใบอนุญาตนําผานวัสดุกัมมันตรังสใีหมีอายุตามท่ีกําหนดใน
ใบอนุญาตแตตองไมเกินหกเดือน 

 

มาตรา ๒๒  ใหผูขอรับใบอนุญาตนําเขาวัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรา ๑๙  
ขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีน้ันดวย 

 

มาตรา ๒๓  ผูรับใบอนุญาตนําผานวัสดุกัมมันตรังสี ใหไดรับยกเวน
การขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีหรือการแจงการ 
มีไวในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีน้ัน แลวแตกรณ ี
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(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
มาตรา ๒๔  ผูรับใบอนุญาตนําเขา สงออก หรือนําผานวัสดุกัมมันตรังสี
ตามมาตรา ๑๙ (๒) ตองนําเขามาในราชอาณาจักร สงออกไปนอกราช 
อาณาจักร หรือนําผานซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี ทางดานศุลกากรท่ีเลขาธิการ 
ประกาศกําหนด 

 

มาตรา ๒๕  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๘ มาใชบังคับกับการกําหนด
เครื่องกําเนิดรังสีท่ีไมอยูภายใตการควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ีโดย
อนุโลม 

 

มาตรา ๒๖  ผูใดจะดําเนินการดังตอไปน้ี ตองไดรับใบอนุญาตจากเลขาธิการ  

(๑) ทําเครื่องกําเนิดรังส ี  

(๒) มีไวในครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังส ี  

(๓) นําเขาหรือสงออกเครื่องกําเนิดรังส ี  

   การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต 
สําหรับเครื่องกําเนิดรังสีแตละประเภท ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๗  ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖  ใหมีอายุ ดังตอไปน้ี  

(๑) ใบอนุญาตทําเครื่องกําเนิดรังสีใหมีอายุหาป  

(๒) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีใหมีอายุหาป  

(๓) ใบอนุญาตนําเขาเครื่องกําเนิดรังสใีหมีอายุตามท่ีกําหนดใน
ใบอนุญาตแตตองไมเกินหกเดือน 

 

(๔) ใบอนุญาตสงออกเครื่องกําเนิดรังสีใหมีอายุตามท่ีกําหนดใน
ใบอนุญาตแตตองไมเกินหกเดือน  

 

มาตรา ๒๘  ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ตอง
เปนนิติบุคคล เวนแตวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกําเนิดรังสีบางประเภท 
ท่ีผูขอรับใบอนุญาตจะเปนบุคคลธรรมดาก็ได  ท้ังน้ี  ตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๙  ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ซึ่งเปน
บุคคลธรรมดา ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

 

(๑) คุณสมบัติ    

(ก) มีอายุไมต่ํากวายีส่ิบปบริบูรณ  

(ข)    มีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัย
และความมั่นคงปลอดภัยของวัสดกัุมมันตรังสีท่ีขออนุญาต การดําเนิน 
การเมื่อเลิกใชงาน และการจัดการกากกัมมันตรังสี หรือมีศักยภาพทาง
เทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภยัของเครื่องกําเนิดรังสีท่ีขออนุญาต  
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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พ.ศ. 2508) 
แลวแตกรณี  ท้ังน้ี  ศักยภาพทางเทคนิคใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ 
กระทรวง โดยอยางนอยตองมีเรื่องดังตอไปน้ี 

 

                ๑)  สถานท่ีจัดเก็บหรือสถานท่ีประกอบกิจการ  
                ๒)  เครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องใช  
                ๓)  เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังส ี  
                ๔)  แผนปองกันอันตรายจากรังส ี  

(๒) ลักษณะตองหาม    

(ก)    เปนคนวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความ  
สามารถ 

 

(ข)    เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามพระราช 

บัญญัติน้ี 
 

(ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี โดยยังไม 
พนหาปนับแตวันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 

(ง) เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเน่ืองจากกระทําความ   
ผิดตามพระราชบัญญัติน้ี โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันท่ียื่นคําขอ 
รับใบอนุญาต 

 

มาตรา ๓๐  ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ซึ่ง
เปนนิติบุคคล ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

 

(๑) ผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
ตองหามตามมาตรา ๒๙ (๑) (ก) และ (๒) 

 

(๒) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๙ (๑) (ข)  
และ (๒) (ข) และ (ค) 

 

(๓) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษเน่ืองจากกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัติน้ี  เวนแตไดพนโทษมาแลวหาปกอนวันท่ียื่นคําขอ 
รับใบอนุญาต 
 

 

มาตรา ๓๑  ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ มี
หนาท่ีวางหลักประกันตั้งแตไดรับใบอนุญาตเพ่ือเปนหลักประกันในการ 
จัดการกากกัมมันตรังสี และในการเขาดําเนินการของพนักงานเจาหนาท่ี 
ตามมาตรา ๑๐๔ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลา
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

 

   หลักประกันตามวรรคหน่ึงจะเปนเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย 
สัญญาค้ําประกันของธนาคาร หรอืหลักประกันอ่ืนใดตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 

   ถาผูรับใบอนุญาตไมวางหรือวางหลักประกันไมครบตามจํานวนและ
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึงใหเสียเงินเพ่ิมอีกรอยละสองตอเดอืน
ของจํานวนหลักประกันท่ีตองวางหรือวางขาดแลวแตกรณี นับแตวันท่ี
ครบกําหนดสง และใหเลขาธิการเตือนใหมีการวางหลักประกัน และเงิน
เพ่ิมภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือเตือน และถา
ยังไมมีการวางหลักประกันและเงินเพ่ิมใหถูกตอง เลขาธิการอาจมีคาํสั่ง
ใหเพิกถอนใบอนุญาตได 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
   ในกรณีท่ีเลขาธิการมอบหมายใหบุคคลอ่ืนดําเนินการจัดการกาก
กัมมันตรังสีแทนผูรับใบอนุญาต ใหใชจายจากหลักประกันตามวรรคหน่ึง 
ในกรณีท่ีหลักประกันไมเพียงพอ ผูรับใบอนุญาตตองรับผิดชอบคาใชจาย 
สวนท่ีขาด และหากมีหลักประกันเหลือใหคืนแกผูรับใบอนุญาต 

 

   หลักประกันตามวรรคหน่ึง ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี แต
ไมพนจากความรับผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

   การเก็บรักษาและการเบิกจายหลักประกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๓๒  ใหหนวยงานของรัฐตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีเปนผู 
รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ไดรับยกเวนไมตองวาง
หลักประกันตามมาตรา ๓๑ 

 

มาตรา ๓๓  การโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ให
กระทําไดเมื่อเปนการโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม
มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๒๐ และ
ไดรับอนุญาตจากเลขาธิการ 

 

   การขอโอนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๓๔  ในกรณผีูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ 
ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือตกเปนบุคคลลมละลาย ใหทายาทหรือ 
ผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่นคําขอตอผูอนุญาตเพ่ือรับ
โอนใบอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูรับใบอนุญาตตายหรือสิ้น
สภาพนิติบุคคลหรือตกเปนบุคคลลมละลาย แลวแตกรณี  หรือภายใน
ระยะเวลาท่ีผูอนุญาตขยายเวลาใหตามความจําเปน  ถามิไดยื่นคําขอ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ หากจะประกอบ
กิจการตามใบอนุญาตน้ันตอไปใหดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม 

 

   ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหถือเสมือนวาทายาทหรือผู
ชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยซึ่งเขาประกอบกิจการตามใบ 
อนุญาตน้ันเปนผูรับใบอนุญาต 

 

   ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถใหนําบท 
บัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใชบังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๕  ถาผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ 
ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเลขาธิการ 
จะสั่งไมตออายุใบอนุญาตน้ัน 

 

   การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลัก 
เกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  
หมวด ๔ วัสดุนิวเคลียร  

มาตรา ๓๖  ผูใดจะดําเนินการดังตอไปน้ี  ตองไดรบัใบอนุญาตจากเลขาธิการ  

(1) มีไวในครอบครอง หรือใชวัสดุนิวเคลียร  
(2) นําเขา สงออก หรือนําผานวัสดุนิวเคลียร  

   การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบ 
อนุญาตสําหรับวัสดุนิวเคลียรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๓๗  ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖  ใหมีอายุ ดังตอไปน้ี  

(๑) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองหรือใชวัสดุนิวเคลยีรใหมีอายุหาป  

(๒) ใบอนุญาตนําเขาวัสดุนิวเคลียรใหมีอายุตามท่ีกําหนดใน
ใบอนุญาตแตตองไมเกินหกเดือน 

 

(๓) ใบอนุญาตสงออกวัสดุนิวเคลยีรใหมีอายุตามท่ีกําหนดใน
ใบอนุญาตแตตองไมเกินหกเดือน 

 

(๔) ใบอนุญาตนําผานวัสดุนิวเคลียรใหมีอายุตามท่ีกําหนดใน
ใบอนุญาตแตตองไมเกินหกเดือน 

 

มาตรา ๓๘  วัสดุนิวเคลียรใดท่ีผูดําเนินการไมตองขอรับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๖  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังน้ี ใหคาํนึง 
ถึงปริมาณ ความเขมขน และองคประกอบของวัสดุนิวเคลียร หรือ
ลักษณะการใชงานวัสดุนิวเคลียร  

 

   ผูใดมีไวในครอบครองวัสดุนิวเคลียรท่ีไมตองขอรับใบอนุญาตตาม
วรรคหน่ึง ตองแจงปริมาณการครอบครองวัสดุนิวเคลียรตอเลขาธิการ 

 

   การแจงการครอบครองวัสดุนิวเคลียรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธี 
การ เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๓๙  ผูรับใบอนุญาตนําเขา สงออก หรือนําผานวัสดุนิวเคลียร
ตามมาตรา ๓๖ (๒) ตองนําเขามาในราชอาณาจักร สงออกไปนอกราช 
อาณาจักร  หรือนําผานซึ่งวัสดุนิวเคลียร   ทางดานศุลกากรท่ีเลขาธิการ 
ประกาศกําหนด 

 

มาตรา ๔๐  ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ตองเปนนิติบุคคล เวน
แตวัสดุนิวเคลียรบางประเภทท่ีผูขอรับใบอนุญาตจะเปนบุคคลธรรมดา 
ก็ได  ท้ังน้ี  ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๔๑  ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ซึ่งเปนบุคคลธรรมดา 
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
(๑) คุณสมบัติ    

(ก) มีอายุไมต่ํากวายีส่ิบปบริบูรณ  
(ข)    มีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัย 

ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ
นิวเคลียรท่ีขออนุญาต การดําเนินการเมื่อเลิกใชงาน การจัดการกาก
กัมมันตรังสี และการจัดการเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลว ท้ังน้ี ศักยภาพ
ทางเทคนิคใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยอยางนอยตองมี
เรื่องดังตอไปน้ี 

 

                ๑)  สถานท่ีจัดเก็บหรือสถานท่ีประกอบกิจการ  
                ๒)  เครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องใช  

                ๓)  เจาหนาท่ีดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร  

                ๔)  ระบบการคุมครองทางกายภาพ  

                ๕)  แผนปองกันอันตรายจากรังส ี  

(๒) ลักษณะตองหาม    
(ก) เปนคนวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร 

ความสามารถ 
 

(ข)    เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามพระราช 

บัญญัติน้ี 
 

(ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี โดยยังไม 
พนหาปนับแตวันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 

(ง) เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเน่ืองจากกระทําความ  
ผิดตามพระราชบัญญตัิน้ี โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันท่ียื่นคําขอ 
รับใบอนุญาต 

 

มาตรา ๔๒  ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ซึ่งเปนนิติบุคคล ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

 

(๑) ผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
ตองหามตามมาตรา ๔๑ (๑) (ก) และ (๒) 

 

(๒) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๑ (๑) (ข)  
และ (๒) (ข) และ (ค) 

 

(๓) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษเน่ืองจากกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัติน้ี  เวนแตไดพนโทษมาแลวหาปกอนวันท่ียื่นคําขอ 
รับใบอนุญาต 
 

 

มาตรา ๔๓  การโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ใหกระทําไดเมื่อเปน
การโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ และไดรับอนุญาตจาก
เลขาธิการ 

 

   การขอโอนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
มาตรา ๔๔  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ 
และมาตรา ๓๕ มาใชบังคับกับการดําเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร
โดยอนุโลม 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

• กําหนดหนาท่ีของสํานักงาน 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  
มาตรา 17 ใหสํานักงานปฏิบัติงานเก่ียวกับการกํากับดูแลทางนิวเคลียร
และรังส ีงานวิชาการและงานธุรการใหแกคณะกรรมการ รวมท้ังประสาน 
งานและใหความชวยเหลือแกหนวยงานตางๆ ทางดานนิวเคลียรและ
รังสี และงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา 19  ใหมีสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันต ิโดยจดัตั้งข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยการจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี มีหนาท่ี
ดําเนินกิจการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการและปฏิบัติงาน
ธุรการอ่ืนๆ 

  



 

 

 

 

• สถานประกอบการทางนิวเคลียร 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  
หมวด 5  สถานประกอบการทางนิวเคลียร  

สวนท่ี 1  บทท่ัวไป - 

มาตรา 45  ผูใดจะตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรตองไดรับใบ 
อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลยีร  ใบอนุญาต
กอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียร และใบอนุญาตดําเนินการสถาน 

 

ประกอบการทางนิวเคลียร  จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการ ตามลําดับ 

 

มาตรา 49  ในการประกอบกิจการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
ท่ีใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพ่ือการผลิตพลังงาน หากเก่ียวของกับการ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการพลังงานแลว  ให
คณะกรรมการตามพระราชบัญญตัน้ีิและคณะกรรมการกํากับกิจการพลัง 
งานตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการพลังงานตกลงรวมกันใน
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการควบคุมดูแลการประกอบ 
กิจการสถานประกอบการทางนิวเคลียรดังกลาวรวมกัน 

 

    การดําเนินการตามวรรคหน่ึงจะกําหนดใหมีการกระทําอยางใดรวมกัน 
การกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการใดใหตองปฏิบัติเพ่ิมเติม การกําหนด 
ใหมีผลเปนการยกเวนหลักเกณฑหรือวิธีการในการควบคุมดูแลตามพระ 
ราชบัญญัติน้ี กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการพลังงาน หรือกฎหมาย 
วาดวยการพัฒนาและสงเสรมิพลังงาน หรือกําหนดมอบอํานาจใหผูมี
อํานาจในการควบคุมดูแลตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายวาดวย 
การประกอบกิจการพลังงานเปนผูใชอํานาจแทนก็ได 

 

   ขอตกลงรวมกันตามวรรคหน่ึง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลว 
ใหมีผลใชบังคับได 

 

มาตรา 50  การโอนใบอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร ใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียร และใบ 
อนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร  ใหกระทําไดเมื่อ
เปนการโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลซึ่งมีคณุสมบัติและไมมลีักษณะตอง 
หามตามมาตรา 46 และมาตรา 47  และไดรับอนุญาตจากเลขาธิการ
โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการ 

 

   การขอโอนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

สวนท่ี 2 พ้ืนท่ีตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร - 

มาตรา 51  ในการกอตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร ผูประกอบ 
การทางนิวเคลียรตองไดรับใบอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบ 
การทางนิวเคลียรจากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

   ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหผูขอรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบอนุญาตพรอมดวยรายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืน
ท่ีตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลยีร 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
   การจัดทํารายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้งสถานประกอบ 
การทางนิวเคลียร ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดซึ่ง
อยางนอยตองประกอบดวยรายละเอียดของเรื่องดังตอไปน้ี 

 

1. ผลกระทบจากเหตุการณภายนอกตอพ้ืนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร ท้ังในสวนท่ีเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติและการกระทํา 
ของมนุษย 

 

2. ลักษณะของพ้ืนท่ีตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร  
3. รายงานดานสิ่งแวดลอม  
4. การกระจายตัวของประชากรบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีตั้งสถาน 

ประกอบการทางนิวเคลียร 
 

5. เสนทางการอพยพประชาชนกรณเีกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร 
และรงัส ี

 

6. การปองกันและระงับอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนแกประชาชน และสิ่ง    
แวดลอม 

 

   การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
ใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร  ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา 54  เมื่อเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออกใบ 
อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรแลว หากปรากฏ
ขอเท็จจริงวามีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดข้ึน หรือสภาพพ้ืนท่ีตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรเปลี่ยนแปลงไปอันอาจมีผลกระทบตอประชาชน 
หรือสิ่งแวดลอม  ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
คําสั่งใหผูรบัใบอนุญาตยื่นรายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้ง 

 

ท่ีไดวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้งใหสอดคลองกับกรณีท่ีเปลีย่น 
แปลงไป ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

    ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตไมอาจยื่นรายงานวิเคราะหความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีตั้งไดภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหยื่นคําขอขยายระยะ 
เวลาตอเลขาธิการ และใหเลขาธิการมีอํานาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่น
รายงานดังกลาวไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินหน่ึงรอยแปดลิบวัน 
และหากผูรับใบอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
ไมยื่นรายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้งภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดตามวรรคหน่ึงหรือภายในระยะเวลาท่ีมีการขยายออกไป  ให
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหใช
พ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

 

    ในกรณีท่ีเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไดพิจารณา
รายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้งตามวรรคหน่ึงแลว เห็นวาพ้ืน
ท่ีตั้งน้ันไมเขาเง่ือนไขในการอนุญาตใหใชเปนพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบ 
การทางนิวเคลียรอีกตอไป ใหเลขาธิการโดยความเห็นขอบของคณะ 
กรรมการมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร 

 



บทบัญญติตาม พรบ.(คณะกรรมการใหม/เดิม)_กลค.สบ._สุกัญญา_พย.2559 

19 จาก 31 

 

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  

สวนท่ี 3 การกอสราง และการตดิตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ - 

มาตรา 55  ผูรับใบอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรท่ีประสงคจะกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียรตองได 
รับใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียรจากเลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

   ในการยื่นขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหผูขอรับใบอนุญาตยืน่คํา
ขอพรอมดวยใบอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
รายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ฉบับเบ้ืองตน และเอกสารหรือหลกัฐานทางการเงิน 

 

   เอกสารหรือหลักฐานทางการเงินท่ีผูขอรับใบอนุญาตตองยื่นตามวรรค
สอง  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  โดยจะกําหนดใหแตกตาง
กันตามประเภทของสถานประกอบการทางนิวเคลียรก็ได 

 

   การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
กอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา 57   เมื่อเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออกใบ 
อนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียรแลว หากปรากฏขอเท็จ 
จริงวามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดข้ึนอันอาจมีผลกระทบตอการวิเคราะห
ความปลอดภัยในรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรฉบับเบ้ืองตน  ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการสั่งใหผูรับใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียรยื่น 

 

รายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับ
เบ้ืองตนในสวนท่ีเก่ียวกับขอเท็จจริงท่ีเปลีย่นแปลงไปใหมภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด โดยตองวิเคราะหความปลอดภัยใหสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ี
เปลี่ยนแปลงไปน้ันดวย 

 

     ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตไมอาจยื่นรายงานวิเคราะหความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลยีรฉบับเบ้ืองตนไดภายในระยะเวลา
ตามวรรคหน่ึง ใหยื่นคําขอขยายระยะเวลาตอเลขาธิการและใหเลขาธิการ 
มีอํานาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่นรายงานดังกลาวไดไมเกินสองครั้ง 
ครั้งละไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวัน และหากผูรับใบอนุญาตกอสรางสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรไมยื่นรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับเบ้ืองตนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ตามวรรคหน่ึงหรือภายในระยะเวลาท่ีมีการขยายออกไป ใหเลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร 

 

     ในกรณีท่ีเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไดพิจารณา
รายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับ
เบ้ืองตนตามวรรคหน่ึงแลว เห็นวา การกอสรางสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรไมอาจดําเนินการไดอีกตอไป ใหเลขาธิการโดยความเห็นขอบของ
คณะกรรมการมีคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร 
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พ.ศ. 2508) 
  

มาตรา 60   หามมิใหผูรับใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรดําเนินการกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียรผิดไปจาก
ท่ีไดรบัใบอนุญาต เวนแตไดรบัอนุญาตจากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงแบบกอสรางท่ีปรากฏในรายงาน
วิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับเบ้ืองตน 

 

   ในกรณีท่ีมีการกอสรางโดยผิดไปจากท่ีไดรับอนุญาต  ใหเลขาธิการ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งระงับการกระทําดังกลาว 

 

และหากเลขาธิการโดยความเห็นขอบของคณะกรรมการเห็นวาการกอสราง  

ท่ีผิดไปจากท่ีไดรับใบอนุญาตน้ันยังคงอยูภายใตหลักเกณฑความปลอดภัย  

ท่ียอมรับได เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจมีคาํสั่ง  
ใหผูรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแบบกอสรางตามวรรคหน่ึง     
    หากการกอสรางท่ีผิดไปจากท่ีไดรับใบอนุญาตน้ันอาจกอใหเกิดอันตราย
แกประชาชนและสิ่งแวดลอม ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการมีอํานาจระงับการกระทําดังกลาว และใหผูรับใบอนุญาตรื้อถอน
อาคารท้ังหมดหรือบางสวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

มาตรา 61   ในกรณีท่ีมีการติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 
แตกตางไปจากในรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรฉบับเบ้ืองตน ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 60 มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 

  

สวนท่ี 4 การทดสอบการเดินเครือ่งและการดําเนินการ - 

มาตรา 64   ผูดําเนินการกอตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรท่ีประสงค 
จะดาํเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร ตองไดรับใบอนุญาต
ดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรจากเลขาธิการโดยความเห็น 
ชอบของคณะกรรมการ 

 

   ในการยื่นขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
พรอมดวยเอกสารหลักฐานทางการเงิน  ใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบ 
การทางนิวเคลียร และรายงานวิเคราะหความปลอดภยัของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรฉบับสมบูรณ  

 

    รายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับ
สมบูรณตามวรรคสอง อยางนอยตองประกอบดวยขอมูลท่ีเปนปจจุบันของ
รายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับ
เบ้ืองตน และรายงานการทดสอบตามมาตรา 62 และในกรณีท่ีมีการ
ดําเนินงานตามมาตรา 63 ตองมีการรายงานการทดสอบตามมาตรา 63 ดวย 

 

   เอกสารท่ีผูขอรับใบอนุญาตตองยื่นตามวรรคสอง ใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง โดยจะกําหนดเอกสารและรายะเวลาการยื่น
เอกสารตามวรรคสองใหแตกตางกันตามประเภทของสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียรก็ได 
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พ.ศ. 2508) 
   การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
ดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
 

มาตรา 66   ในการออกใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรท่ีใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร  เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอาจสั่งแกไขขีดจํากัดการเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลยีรท่ี
ปรากฏในรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง 

 

นิวเคลียร ฉบับสมบูรณกอนการพิจารณาออกใบอนุญาตก็ได  

มาตรา 67   ผูรับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
มีหนาท่ีทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะหความปลอดภยัของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรตามระยะเวลาและกรณตีามท่ีกําหนดในกฎ 
กระทรวง หรือเมื่อเลขาธิการเห็นวามีเหตุทําใหรายงานวิเคราะหความ
ปลอดภัยไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

 

   ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตไมอาจยื่นรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของ  
สถานประกอบการทางนิวเคลียรไดภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหยื่น
คําขอขยายระยะเวลาตอเลขาธิการ และใหเลขาธิการมีอํานาจสั่งขยาย
ระยะเวลาการยื่นรายงานดังกลาวไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินหน่ึงรอย
แปดสิบวัน และหากผูรับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรไมยื่นรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึงหรือภายในระยะเวลา 

 

ท่ีมีการขยายออกไป ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

 

    ในกรณีท่ีเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไดพิจารณา
รายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ตามวรรคหน่ึงแลว เห็นวา  การดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลยีร 
ตอไป จําเปนตองมีการวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรใหม    ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สั่งใหผูรับใบอนุญาตแกไขรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรน้ัน 

    

    หากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไมเห็นชอบกับราย 
งานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรตามวรรค
หน่ึงหรือท่ีแกไขตามวรรคสาม หรอืผูรับใบอนุญาตไมแกไขรายงานวิเคราะห 
ความปลอดภัยตามวรรคสอง    ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการสั่งพักใชใบอนุญาตดาํเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร
จนกวาผูรับใบอนุญาตแกไขรายงานวิเคราะหความปลอดภัยและไดรบัความ
เห็นชอบรายงานวิเคราะหความปลอดภัยท่ีแกไขแลวดังกลาว 
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มาตรา 68   ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรประเภทสถานทีใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร  เพ่ือการผลิตพลังงาน
ไมอาจดําเนินกิจการตอไปได  เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการอาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีมีประสบการณและความ
เช่ียวชาญเขาดําเนินการแทนจนกวาจะมผีูรับใบอนุญาตดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรประเภทสถานทีใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพ่ือ
การผลิตพลังงานรายอ่ืนเขาดําเนินการแทน หรืออาจสั่งเลิกดําเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียรน้ันได 

 

   ใหถือวาหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเขาดําเนินการแทนเปนผูรับใบ 
อนุญาตซึ่งมีสิทธิและหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

   ใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเขาดําเนินการแทนผูรับใบอนุญาตมี
สิทธิเขาไปและใชสถานประกอบการทางนิวเคลียรตามวรรคหน่ึงไดเทา 
ท่ีจําเปน  โดยหนวยงานของรัฐหรือเอกชนจะตองใชความระมัดระวัง
เพ่ือสงวนรักษาทรัพยของผูรับใบอนุญาตเหมือนเชนผูดําเนินการสถาน 

 

ประกอบการทางนิวเคลียรหรือผูมวิีชาชีพเชนน้ันจะพึงปฏิบัติ และหาก
เกิดความเสียหายแกผูรับใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายน้ันจากสํานักงานไดตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

   การแบงรายไดและคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาของการดําเนิน 
การแทนระหวางผูเขาดําเนินการแทนและผูรับใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

  

สวนท่ี 5  การเลิกดําเนินการ - 

มาตรา 71  ในกรณีท่ีเลขาธิการโดยความเห็นขอบของคณะกรรมการ
เห็นชอบใหเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร ใหเลขาธิการ  
ออกใบอนุญาตเลิกดาํเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรใหกับผู
ยื่นคําขอตามมาตรา 70 โดยระบุใหยกเลิกใบอนุญาตดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรไวในใบอนุญาตเลกิดําเนินการสถานประกอบ 
การทางนิวเคลียรดวย 

 

   ใหใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรมีอายุไม
เกินระยะเวลาท่ีระบุในแผนการเลิกดาํเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร 

 

มาตรา 72   ผูรับใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
ซึ่งประสงคจะแกไขแผนการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
ใหยื่นแผนการเลิกดําเนินการสถานประกอบการท่ีแกไขแลวตอเลขาธิการ
เพ่ือใหความเห็นชอบ ท้ังน้ี ตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
   ในกรณีท่ีเทคโนโลยีท่ีใชในการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรเปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ือประโยชนแหงความปลอดภัย ใหเลขา 
ธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรบัใบอนุญาต
เลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรแกไขแผนการเลกิดําเนิน 
การสถานประกอบการทางนิวเคลยีรได 

 

มาตรา 73   ผูรับใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรท่ีประสงคใหสถานประกอบการทางนิวเคลียรท้ังหมดหรือบาง 
สวนพนจากการควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ี  ใหยื่นคํารองตอเลขาธิการ 

 

    เมื่อเลขาธิการเห็นวา การเลกิดาํเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
ในสวนท่ีผูรับใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร
รองขอตามวรรคหน่ึง เปนไปโดยถูกตองตามแผนการเลิกดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร  และมีปริมาณรังสีอยูในระดับท่ีปลอดภัยตาม
เกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดแลว  เลขาธิการโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการอาจสั่งใหสถานประกอบการทางนิวเคลียรสวนน้ัน
พนจากการควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

  



 

 

 

 

• กากกัมมันตรังสี 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  

หมวด 6  กากกัมมันตรังสี - 

มาตรา 80  ผูใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสี  ตองไดรับใบอนุญาตให
ใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานท่ีใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสี  ใบอนุญาตกอ 
สรางสถานท่ีใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสี  และใบอนุญาตดําเนินการ
ใหบริการจดัการกากกัมมันตรังสี จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ตามลําดับ 

 

    ใหนําบทบัญญัติในหมวด 5 สถานประกอบการทางนิวเคลยีร และ
หมวด 8  ความปลอดภยั  ความมั่นคงปลอดภยั และการพิทักษความปลอด 
ภัย รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวของมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

  

  



 

 

 

 

•  เชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  

หมวด 7  เชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว - 

มาตรา 84  หามผูใดนําเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลวเขามาในราชอาณาจักร  
เวนแตเปนการนํากลับเขามาในราชอาณาจักรซึ่งเช้ือเพลิงนิวเคลียรใช
แลวท่ีเกิดข้ึนในราชอาณาจักรและสงออกไปตามมาตรา 85 โดยไดรบั
ใบอนุญาตจากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

    การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต  
ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา 85  หามผูใดสงออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนําผานราช 
อาณาจักรซึ่งเช้ือเพลิงนิวเคลยีรใชแลว เวนแตไดรับใบอนุญาตจากเลขา 
ธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

   ในการขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ใหผูขอรับใบอนุญาตแสดงเอกสาร
หรือหลักฐานวาผูรับ ณ ประเทศปลายทางเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายของ
ประเทศปลายทางท่ีอาจครอบครองเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลวน้ันได 

 

    การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

• การพักใชและการเพิกถอน
ใบอนุญาต 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  
หมวด 11  การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต - 
  
มาตรา 102  ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามพระราช 
บัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญตัิน้ี หรอื
เง่ือนไขท่ีกําหนดในใบอนุญาต ใหเลขาธิการมีอํานาจสั่งระงับการกระทํา 
ท่ีฝาฝน แกไขปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

 

   ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตใดไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหน่ึง  เลขาธิการอาจสั่งพักใชใบอนุญาตท้ังหมดหรือแตบางสวนได  
โดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหน่ึงรอยยี่สิบวัน 

 

   ในกรณีท่ีการออกใบอนุญาตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
การสั่งพักใชใบอนุญาตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดวย 

 

   ในการสั่งพักใชใบอนุญาต  เลขาธิการอาจกําหนดเง่ือนไขใหผูถูกสั่งพัก 
ใชใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือการปองกันอันตรายจากรังสี  เพ่ือความปลอดภัย 
หรือความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี หรือการพิทักษความ
ปลอดภัยทางนิวเคลยีร หรอืเพ่ือประโยชนสาธารณะอ่ืนใดท่ีจําเปนก็ได 

 

มาตรา 103  ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาตไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งเลขาธิการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา 102 วรรค
สอง  เลขาธิการอาจมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

 

   ในกรณีท่ีการออกใบอนุญาตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
การสั่งพักใชใบอนุญาตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดวย 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

• การอุทธรณ 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  
หมวด 12  การอุทธรณ - 

มาตรา 105  ผูรับคําสั่งของเลขาธิการตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีไมเห็น
ดวยกับคําสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

   คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด  

มาตรา 106  ผูรับคําสั่งของเลขาธิการโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
ตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิฟองคดีตอ
ศาลปกครองไดตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

• พนักงานเจาหนาท่ี 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  
หมวด 13  พนักงานเจาหนาท่ี  

มาตรา 107  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจดังตอไปน้ี 

มาตรา 17 ในการปฏิบัตติามหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขา
ไปในสถานท่ีของทางราชการหรือเอกชนเพ่ือสอบถามหรือตรวจสอบ 

   (1)   เขาไปในสถานท่ีท่ีประกอบกิจการหรือท่ีมีไว  หรือท่ีมีเหตุอันควร
สงสัยวาประกอบกิจการ หรือท่ีมีไวซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี 
วัสดุนิวเคลียร กากกัมมันตรังสี และเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลว หรือสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตย
ตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีน้ัน หรือเขาไปในยานพาหนะท่ีบรรทุก 

ในเรื่องการผลิต การมีไวในครอบครองหรือใชซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ  
พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได วัสดุตนกําลัง หรือในเรื่องเก่ียวกับการ
ระงับหรือปองกันอันตราย ซึ่งอาจมีแกบุคคลหรือทรัพยสิน หรือการคุม 
ครองอนามัยของบุคคล หรือเพ่ือปฏิบัติอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบ 
หมาย     

หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบรรทุกวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังส ี วัสดุ
นิวเคลียร กากกัมมันตรังสี หรอืเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลว หรือยาน 
พาหนะท่ีขับเคลื่อนดวยพลังงานนิวเคลียรหรือมเีหตุอันควรสงสยัวาขับ 
เคลื่อนดวยพลังงานนิวเคลียร เพ่ือซักถามขอเท็จจริง ตรวจสอบกิจการ 
เอกสารและหลักฐาน และอุปกรณท่ีเก่ียวของ รวมท้ังตรวจสอบการกระทํา
ใดๆ ท่ีเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามพระราชบัญญัติน้ี หรือเพ่ือดําเนิน 
การระงับหรือปองกันอันตรายซึ่งอาจมีแกบุคคลหรือทรัพยสิน เพ่ือการ
คุมครองอนามัยของบุคคล หรือเพ่ือปฏิบัติการอยางอ่ืนตามท่ีคณะ 
กรรมการมอบหมาย.................................  

     การเขาไปในสถานท่ีตามความในวรรคกอน ถามิใชเปนการเรงดวน 
หรือไมเปนกรณีท่ีมีความจําเปนตองปฏิบัติการโดยฉับพลัน  เพ่ือระงับ
หรือปองกันอันตราย ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงใหผูครอบครอง
สถานท่ีทราบลวงหนาตามเวลาอันสมควร และพนักงานเจาหนาท่ีจะ
เขาไปไดก็เฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก 

  

  



 

 

 

 

• บทกําหนดโทษ 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  
หมวด 14  บทกําหนดโทษ     

มาตรา 115  ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุ
ใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา 16 หรือ
ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีมีหนังสือเรียกตามมาตรา 107 วรรคหน่ึง (6) ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา 21  ผูใดฝาฝนมาตรา 12 ตองระวางโทษไมเกินหน่ึงป หรือปรับ    
ไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ   
 
มาตรา 22 ผูใดนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเขามาในราช 
อาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได หรือวัดสุตนกําลัง โดยมิได
รับอนุญาตตามมาตรา 13 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ 

มาตรา 116  ผูใดฝาฝนมาตรา 19 วรรคหน่ึง  มาตรา 26 วรรคหน่ึง 
มาตรา 36 วรรคหน่ึง มาตรา 75 วรรคหน่ึง มาตรา 76 วรรคหน่ึง 

ไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 78  มาตรา 79  มาตรา 80 วรรคหน่ึง มาตรา 82 หรือ
มาตรา 83 ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 23  ใหผูมีไวในครอบครองซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได 
หรือวัสดุตนกําลังในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ จดัใหไดมาซึ่งใบอนุญาต
ใหมีไวในครอบครองวัสดุเชนวาน้ัน ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันท่ี 

 พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
    เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคกอน ผูมไีวในครอบครองซึ่งวัสด ุ
มาตรา 118  ผูใดฝาฝนมาตรา 51 วรรคหน่ึง  มาตรา 55 วรรคหน่ึง  
มาตรา 63 วรรคหน่ึง  มาตรา 64 วรรคหน่ึง  หรือไมปฏิบัตติาม
มาตรา 70 วรรคหน่ึง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรบัไม
เกินหน่ึงลานบาท หรือท้ังจําท้ังปรบั 

นิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกําลัง มิไดยื่นคําขอใบอนุญาตมี
ไวในครอบครองก็ดี หรือคณะกรรมการมีคําสั่งไมอนุญาตใหมีไวในครอบ      
ครองก็ดี ใหผูมีไวในครอบครองจําหนายวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได  
หรือวัสดุตนกําลังซึ่งตนมีไวในครอบครองภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแต 

 วันพนกําหนดเวลาตามความในวรรคกอน หรือนับแตวันท่ีคณะกรรมการ 
มาตรา 119  ผูใดฝาฝนมาตรา 84 วรรคหน่ึง  หรือมาตรา 85 วรรคหน่ึง  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกป หรือปรับไมเกินหกแสนบาท หรือท้ังจํา 

สั่งไมอนุญาตแลวแตกรณี ถามิไดจําหนายภายในกําหนดน้ี ใหวัสดุดังกลาว 
ตกเปนของแผนดิน 

ท้ังปรับ    หามมิใหนํามาตรา 12 เฉพาะท่ีเก่ียวแกการมไีวในครอบครองซึ่งวัสด ุ
 นิวเคลียรพิเศษ วัสดตุนกําลัง วัสดพุลอยได มาใชแกบุคคลท่ีครอบครอง 
มาตรา 127  ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน
เจาหนาท่ีตามมาตรา 107 วรรคหน่ึง (1) (2) (3) หรือ (4) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

วัสดุเชนวาน้ันอยูแลวในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

  



 

 

 

• บทเฉพาะกาล 
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติฯ พ.ศ. 2559) (ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม     

พ.ศ. 2508) 
  
บทเฉพาะกาล - 

มาตรา 145  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการโดยตาํแหนง ตามมาตรา 9 
(1) (2) และ (3) ปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 9 (4) ซึ่งตองไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวัน
นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
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เอกสารอางอิง 
 

1. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ  พ.ศ. 2504 เลม 78 ตอนท่ี 36 ราชกิจจานุเบกษา  

25 เมษายน 2504 

2. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ  (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ. 2508 ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ  

เลม 82 ตอนท่ี 94 หนา 5 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2508 

3. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 เลม 133 ตอนท่ี 67 ก ราชกิจจานุเบกษา  

5 สิงหาคม 2559 
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