
พระราชบัญญัติ

ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๒)



BB



ค�าน�า

1

	 พระราชบัญญติัพลงังานนวิเคลยีร์เพือ่สนัต	ิพ.ศ.	๒๕๕๙	 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี	 ๕	 สิงหาคม	
๒๕๕๙	และมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี	๑	 กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	 
แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันต	ิ
พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ได ้ก�าหนดบทบัญญัติในการก�ากับดูแล 
เครื่องก�าเนิดรังสีที่เคร่งครัดจนเกินไป	จึงเกิดปัญหาใน
ทางปฏิบัติต่อหน่วยงานและบุคลากรที่ใช้ประโยชน์จาก 
เครื่องก�าเนิดรังสีทั้งภาครัฐและเอกชน	จึงได้มีการเสนอ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	
พ.ศ.	๒๕๕๙	ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 ต่อมา	พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันต	ิ 
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒	ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่	 ๕	 เมษายน	๒๕๖๒	และมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี	 
๔	 มิถุนายน	 ๒๕๖๒	 	 ได ้ เพิ่มระบบการแจ ้งการมีไว  ้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสี	 เป ็นอีกระบบ
หนึ่ ง ในการก� ากับดูแล	 อัน เป ็นการลดภาระให ้แก ่ 
ผู ้มีไว ้ครอบครองหรือใช ้เครื่องก�าเนิดรังสีที่ ไม ่ก ่อให ้
เกิดอันตรายอย่างร ้ายแรงต่อประชาชน	 ผู ้ปฏิบัติงาน 
สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งการแก้ไขบทบัญญัติบางประการให้
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สอดคล้องไปในคราวเดียวกันเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมาย
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติหวังเป ็นอย ่างยิ่งว ่า	
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด	พ.ศ.	๒๕๖๒	 เล่มนี้	 จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อยู่ใต้การบังคับใช้กฎหมาย	เช่น	หน่วยงานรัฐ
และหน่วยงานเอกชนที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี	 รวมทั้งประชาชนและผู้สนใจท่ัวไป	 เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี	และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	 รวมท้ัง 
ลดผลกระทบทางนิวเคลียร ์และรังสีต ่อผู ้ปฏิบัติงาน	
ประชาชน	และสิ่งแวดล้อมต่อไป

   
   
   
	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
	 มิถุนายน	๒๕๖๒
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พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

พ.ศ. ๒๕๕๙
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศว่า
	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
	 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชบญัญติั 
ขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
ดังต่อไปนี้
 มาตรา ๑	พระราชบญัญัตนิีเ้รยีกว่า	“พระราชบญัญัต ิ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙”

 มาตรา ๒๑	พระราชบญัญตันิีใ้ห้ใช้บังคบัเม่ือพ้นก�าหนด 

1 ราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	๑๓๓/ตอนท่ี	๖๗	ก/หน้า	๑/๕	 สิงหาคม	
๒๕๕๙
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หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

 มาตรา ๓	 ให้ยกเลิก
	 (๑)	พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเ พ่ือสันติ	 
พ.ศ.	๒๕๐๔
	 (๒)	พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเ พ่ือสันติ	 
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๐๘

 มาตรา ๔	 ในพระราชบัญญัตินี้
	 “พลังงานนิวเคลียร์”	หมายความว่า	พลังงานท่ี 
ปลดปล่อยออกมาจากการแยก	รวม	หรือแปลงนิวเคลียส
	 “รังสี”	 หมายความว่า	 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ
อนุภาคใด	ๆ	ที่มีความเร็ว	 ซ่ึงสามารถก่อให้เกิดการแตกตัว
เป็นไอออนได้ในตัวกลางที่ผ่านไป
	 “วัสดุกัมมันตรังสี”	 หมายความว ่า	 ธาตุหรือ
สารประกอบใด	 ๆ	ที่องค์ประกอบส่วนหน่ึงมีโครงสร้าง
ภายในอะตอมไม่คงตัว	 และสลายตัวโดยปลดปล่อยรังสี
ออกมา	ทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือเกิดจากการผลิต	หรือ
การใช้วัสดุนิวเคลียร์	 การผลิตจากเครื่องก�าเนิดรังสี	หรือ
กรรมวิธีอื่นใด	ทั้งนี้	 ไม่รวมถึงวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีลักษณะ
เป็นวัสดุนิวเคลียร์
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	 “เครื่องก�าเนิดรังสี”	หมายความว่า	เครื่องหรือระบบ 
อุปกรณ์เมื่อมีการให้พลังงานเข้าไปแล้วจะก่อให้เกิดการ
ปลดปล่อยรังสีออกมา	 และอุปกรณ์ตามท่ีก�าหนดใน 
กฎกระทรวงที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก�าเนิดรังสี
	 “วัสดุนิวเคลียร์”	หมายความว่า
	 (๑)	วัสดุต้นก�าลัง	ได้แก่
	 	 (ก)	 ยูเรเนียมที่มีอยู ่ตามธรรมชาติ	 ยูเรเนียม
ด้อยสมรรถนะ	 ทอเรียม	 หรือวัสดุอื่นตามท่ีก�าหนดใน 
กฎกระทรวง	ทั้งนี้	 รวมถึงสารประกอบหรือสารผสมของ
ธาตุหรือวัสดุดังกล่าวตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 	 (ข)	 แร่หรือสินแร่ซ่ึงประกอบด้วยวัสดุตาม	 (ก)	
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยมีอัตราความเข้มข้นตามท่ี
ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 (๒)	วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ	ได้แก่
	 	 (ก)	 พลูโทเนียม	 ยูเรเนียม	 ๒๓๓	 ยูเรเนียม 
ที่เสริมสมรรถนะด้วยยูเรเนียม	๒๓๓	หรือยูเรเนียม	๒๓๕	
หรือสารประกอบของธาตุดังกล่าว
	 	 (ข)	 วัสดุใด	ๆ	ที่มีวัสดุตาม	 (ก)	อย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างผสมเข้าไป
	 	 (ค)	 วัสดุอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 (๓)	วัสดุอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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	 “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์”	หมายความว่า	 เครื่อง
หรือระบบอุปกรณ์ใด	ๆ	ซึ่งออกแบบหรือใช้เพื่อก่อให้เกิด
พลังงานนิวเคลียร์	ซึ่งได้แก่	 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือ
การผลิตพลังงานและเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
	 “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงาน”	
หมายความว่า	 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร ์ ท่ีน�าพลังงาน
นิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์เพื่อผลิตเป็นพลังงานในรูปแบบอื่น
	 “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย”	 หมายความว่า	
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท่ีใช้นิวตรอนหรือรังสีเพื่อการ
ศึกษา	การค้นคว้า	การวิจัย	หรือการอื่น
	 “สถานประกอบการทางนิวเคลียร์”	หมายความว่า
	 (๑)	สถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการ
ผลิตพลังงาน	แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะท่ีใช้เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงานส�าหรับการขับเคลื่อน
	 (๒)	สถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
	 (๓)	สถานที่แต่งแร่เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์
	 (๔)	สถ านที่ เ ป ลี่ ย น รู ปห รื อ เ ส ริ ม สมร รถนะ 
วัสดุนิวเคลียร์
	 (๕)	สถานที่ประกอบหรือจัดเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
	 (๖)	 สถานทีจ่ดัเกบ็หรอืแปรสภาพเช้ือเพลงินวิเคลยีร์ 
ใช้แล้ว
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	 “เชื้อเพลิงนิวเคลียร์” หมายความว่า	วัสดุนิวเคลียร์
ที่ผ ่านกระบวนการเหมาะสมเพื่อใช ้เป ็นแหล่งก�าเนิด
พลังงานนิวเคลียร์
	 “เชื้อเพลิงนิวเคลียร ์ ใช ้แล ้ว”	 หมายความว ่า	 
เชือ้เพลงินวิเคลยีร์ทีผ่่านการใช้งานในเคร่ืองปฏิกรณ์นวิเคลยีร์ 
แล้ว	และไม่น�าไปใช้งานในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อีก
	 “กากกัมมันตรังสี”	หมายความว่า	 วัสดุไม่ว่าจะอยู่
ในรูปของแข็ง	ของเหลว	หรือก๊าซ	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	วัสดุกัมมันตรังสีท่ีอยู ่ภายใต้การควบคุมตาม 
พระราชบัญญัตินี้	 บรรดาท่ีไม่อาจใช้งานได้ตามสภาพอีก 
ต่อไป
	 (๒)	วัสดุที่ประกอบหรือปนเปื้อนด้วยวัสดุนิวเคลียร ์
หรือวั สดุ กั มมันต รั งสีที่ อยู ่ ภายใต ้ การควบคุมตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 	 ทั้งนี้ 	 วัสดุ ท่ีประกอบหรือปนเปื ้อน 
ดังกล่าวต้องมีค่ากัมมันตภาพต่อปริมาณหรือกัมมันตภาพ
รวมสูงกว่าเกณฑ์ปลอดภัยที่คณะกรรมการก�าหนด
	 (๓)	วัสดุอื่นใดที่มีกัมมันตภาพตามที่คณะกรรมการ
ก�าหนด	ทั้งนี้	ไม่รวมถึงเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
	 “ท�าเครื่องก�าเนิดรังสี”	หมายความรวมถึง	 ผลิต	
ประกอบ	ประดิษฐ์	 ปรับปรุง	 แปรสภาพหรือดัดแปลง 
เครื่องก�าเนิดรังสี
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	 “น�าผ่าน”	หมายความว่า	น�าหรอืส่งผ่านราชอาณาจกัร 
ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะในราชอาณาจักร 
หรือไม่ก็ตาม
	 “มีไว ้ ในครอบครอง”	 หมายความว ่า	 มีไว ้ ใน 
ครอบครองเพื่อตนเองหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่าย 
แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงมีไว้ในครอบครองเพื่อการขนส่ง
	 “แต่งแร่”	หมายความว่า	การกระท�าอย่างใด	ๆ	เพื่อ
ท�าแร่ให้สะอาด	หรือเพื่อให้แร่ท่ีปนกันอยู่ตั้งแต่สองชนิดข้ึน
ไปแยกออกจากกัน
	 “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
	 “กรรมการ”	หมายความว่า	 กรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ
	 “ส�านักงาน”	 หมายความว่า	 ส�านักงานปรมาณู 
เพื่อสันติ
	 “เลขาธิการ”	หมายความว่า	 เลขาธิการส�านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ
	 “พนักงานเจ้าหน้าท่ี”	หมายความว่า	ผู้ซ่ึงรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	 รัฐมนตรีผู ้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
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 มาตรา ๕๒	ให้รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษา	 
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม*	และรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี	 ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของตน
	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศกึษา	วทิยาศาสตร์	 
วจิยัและนวัตกรรม*	มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และ
ออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้	ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม	และก�าหนด
กจิการอืน่	ทัง้นี	้เพ่ือปฏบิตักิารให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตนิี้
	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ�านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงตาม 
มาตรา	๒๖/๑	และมาตรา	๙๑/๑	วรรคสอง
	 การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง	 จะก�าหนด 
ค่าธรรมเนยีมให้แตกต่างกนั	โดยค�านงึถงึประเภท	ชนดิ	ขนาด	
หรอืระดบักมัมนัตภาพของวสัดกุมัมนัตรงัส	ีเครือ่งก�าเนดิรงัส	ี 
วัสดุนิวเคลียร์	 สถานประกอบการทางนิวเคลียร์	 หรือ 
กากกัมมันตรังสีก็ได้
	 กฎกระทรวงนัน้	 เมือ่ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
แล้ว	ให้ใช้บังคับได้
๒	มาตรา	๕	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ 
เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

*	แก้ไขโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	 (ฉบับท่ี	
๑๙)	พ.ศ.	๒๕๖๒
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หมวด ๑
บททั่วไป

  
 มาตรา ๖	พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
บังคับแก่การด�าเนินการเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ในทางสันติ	เพื่อให้เกิดความปลอดภัย	ความมั่นคงปลอดภัย	
และการพิทักษ์ความปลอดภัย	อย่างเพียงพอ	ที่จะป้องกัน
อันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสีต่อประชาชน
และสิ่งแวดล้อม

 มาตรา ๗ พระราชบญัญตันิีไ้ม่ใช้บงัคบัแก่ยานพาหนะ 
ทางทหารของต่างประเทศท่ีขบัเคลือ่นด้วยพลงังานนวิเคลยีร์ 
ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร

 มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 	 ให ้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของ 
คณะกรรมการมีอ�านาจออกกฎกระทรวง	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	ก�าหนดอปุกรณ์ทีใ่ช้ประกอบเป็นเครือ่งก�าเนดิรงัสี 
เป็นเครื่องก�าเนิดรังสี
	 (๒)	ก�าหนดให้วัสดอุืน่ใดเป็นวสัดตุ้นก�าลงั	วสัดนุวิเคลยีร์ 
พิเศษ	หรือวัสดุนิวเคลียร์
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	 (๓)	ก�าหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียม
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ	ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ	ทอเรียม	หรือ
วัสดุอื่นใดที่มีกฎกระทรวงก�าหนดให้เป็นวัสดุต้นก�าลัง	 เพ่ือ
ให้สารประกอบหรือสารผสมนั้นเป็นวัสดุต้นก�าลัง
	 (๔)	ก�าหนดอัตราความเข้มข้นยูเรเนียมท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมชาติ	 ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ	ทอเรียมวัสดุอื่นใดที่มี
กฎกระทรวงก�าหนดให้เป็นวัสดุต้นก�าลัง	หรือสารประกอบ
หรือสารผสมของธาตุหรือวัสดุดังกล่าวท่ีมีกฎกระทรวง
ก�าหนดให้เป็นวัสดุต้นก�าลัง	 ที่ประกอบในแร่หรือสินแร่	 
เพื่อให้แร่หรือสินแร่นั้นเป็นวัสดุต้นก�าลัง
	 (๕)	ก�าหนดวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก�าเนิดรังส ี
ที่ไม ่อยู ่ภายใต ้การควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ตาม 
มาตรา	๑๘	และมาตรา	๒๕
	 (๖)๓	 ก�าหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต ้องแจ ้งการ 
ครอบครองหรือใช้ตามมาตรา	๒๐	 วรรคหน่ึง	 ก�าหนด 
เครื่องก�าเนิดรังสีที่ต ้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ตาม
มาตรา	๒๖/๑	วรรคหนึ่ง	และมาตรา	๒๖/๒	วรรคหนึ่ง	หรือ 
ก�าหนดวัสดุนิวเคลียร ์ที่ต ้องแจ ้งการครอบครองตาม 
มาตรา	๓๘	วรรคหนึ่ง

๓	มาตรา	๘	 (๖)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒
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	 (๗)	 ก�าหนดประเภทวสัดกัุมมันตรงัส	ีเครือ่งก�าเนดิรงัส	ี 
หรือวัสดุนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได ้
ตามมาตรา	๒๘	หรือมาตรา	๔๐
	 (๘)	ก� าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู ้ ขอรับ 
ใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี	 เครื่องก�าเนิดรังสีหรือ
วัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา	๒๙	 (๑)	 (ข)	 มาตรา	๓๐	 (๒)	
มาตรา	๔๑	 (๑)	 (ข)	หรือมาตรา	๔๒	 (๒)	หรือศักยภาพ
ทางเทคนิคและการเงินของผู ้ตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ตามมาตรา	๔๖	(๒)	
	 (๙)	ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การก ่อสร ้างสถานประกอบการทางนิว เคลียร ์ตาม 
มาตรา	๔๘
	 (๑๐)	 ก�าหนดรายละเอียดของรายงานวิเคราะห์
ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับ
เบื้องต้นตามมาตรา	๕๖
	 (๑๑)	ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไขใน
การขออนุญาต	การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์	 วัสดุนิวเคลียร์	
หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	การทดสอบการเดินเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์
หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	และการรายงานการทดสอบ
ดังกล่าวตามมาตรา	๖๓
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	 (๑๒)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	 และ 
ระยะเวลาในการยื่นค�าขอเลิกด�าเนินการและรายละเอียด
ของแผนการเลิกด�าเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ตามมาตรา	๗๐
	 (๑๓)	ก�าหนดระดับค่ากัมมันตภาพและค่าครึ่งชีวิต 
ของกากกัมมันตรังสีที่ปล ่อยทิ้งออกสู ่สิ่ งแวดล ้อมได ้ 
และก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และปริมาณปล่อยท้ิง 
กากกัมมันตรังสีตามมาตรา	๗๘
	 (๑๔)	ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการ
จัดการกากกัมมันตรังสี	และก�าหนดกากกัมมันตรังสีที่ต้อง
ส่งให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการตามมาตรา	๗๙
	 (๑๕)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้ง
การน�าวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นมาจากหลุมส�ารวจปิโตรเลียม
และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการด�าเนินการ
เม่ือไม่สามารถน�าวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นมาจากหลุมส�ารวจ
ปิโตรเลียมตามมาตรา	๘๓
	 (๑๖)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 ข้ันตอน	 และวิธีการ
การเก็บรักษาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	การส่งเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้วให้แก่หน่วยงานของรัฐ	 การส่งเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้วไปจัดการนอกราชอาณาจักรและการส่ง
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วกลับคืนแก่ประเทศผู ้ขายหรือ 
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ผู้ให้เช่าตามมาตรา	๘๗
	 (๑๗)	ก�าหนดการด�าเนินกิจการทางนิวเคลียร์ที่ต้อง
แจ้งต่อเลขาธิการตามมาตรา	๙๐
	 (๑๘)๔	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี	และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	ตาม 
มาตรา	๙๑	และมาตรา	๙๑/๑	วรรคหน่ึง	และหลักเกณฑ์
เกีย่วกบัมาตรฐานความปลอดภยัตามมาตรา	๙๑/๑	วรรคสอง
	 ( ๑๘ /๑ ) ๕	 ก� า หนดหลั ก เ กณฑ ์ ก า ร จั ด ใ ห ้ มี 
เจ ้ าหน ้ าที่ ความปลอดภัยทางรั งสีตามมาตรา	 ๙๒	 
หลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีด�าเนินการทางเทคนิค 
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา	๙๓	และหลักเกณฑ ์
การจดัให้มเีจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานเดนิเครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์ 
ตามมาตรา	๙๔
	 (๑๙)	ก�าหนดการแบ่งระดับและการก�าหนดคุณวุฒิ
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	 เจ้าหน้าที่ด�าเนินการ
ทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์	และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

๔	มาตรา	๘	(๑๘)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

๕	มาตรา	๘	 (๑๘/๑)	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒
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เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	รวมทั้งหลักเกณฑ์	วิธีการ	และ
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต	การออกใบอนุญาต	และ
การต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา	๙๕	และมาตรา	๙๗
	 (๒๐)	ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี	 ที่ผู ้ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี	 วัสดุนิวเคลียร์	 
กากกัมมันตรังสี	 เชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร์
ใช้แล้ว	ซึ่งประสงค์จะขนส่งวัสดุดังกล่าว	และผู้รับขนส่ง
วัสดุดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา	๙๙
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หมวด ๒
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

  

 มาตรา ๙	 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า	
“คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ”	ประกอบด้วย
	 (๑)	นายกรัฐมนตรี	เป็นประธานกรรมการ
	 (๒)	รัฐมนตรีว ่ าการกระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม*	 เป ็นรองประธาน
กรรมการ
	 (๓)	กรรมการโดยต�าแหน่ง	 จ�านวนสิบคน	 ได้แก่	
ปลัดกระทรวงกลาโหม	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม	
ปลัดกระทรวงพลังงาน	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม*	 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
	 (๔)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง

*	แก้ไขโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	 (ฉบับท่ี 
19)	พ.ศ.	2562
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จากบุคคลซึ่งมีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	และประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสีในสาขาวิทยาศาสตร์	
วิศวกรรมศาสตร์	 แพทยศาสตร์	 เกษตรศาสตร์	 หรือ
นิติศาสตร์	จ�านวนไม่เกินหกคน	เป็นกรรมการ
	 ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ	 และ
เลขาธิการจะแต่งต้ังข้าราชการในส�านักงานจ�านวนไม่เกิน
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

 มาตรา ๑๐	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	มีสัญชาติไทย
	 (๒)	มีอายุไม่ต�่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์	และต้องไม่
เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
	 (๓)	ไม ่ เป ็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 สมาชิก
วุฒิสภา	ข้าราชการการเมือง	สมาชิกสภาท้องถ่ิน	ผู้บริหาร
ท้องถิ่น	หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งใด	ๆ	ในพรรคการเมือง
	 (๔)	ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ
	 (๕)	ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
	 (๖)	ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคล
ล้มละลาย
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	 (๗)	ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
	 (๘)	ไม่เป็นบุคคลที่ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุกและถูก
คุมขังอยู่โดยหมายของศาล
	 (๙)	ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก
ตั้งแต่สองปีขึ้นไป	โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันได้รับ
การเสนอชื่อ	 เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
	 (๑๐)	 ไม่เป ็นบุคคลท่ีเคยต้องค�าพิพากษาหรือ 
ค�าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
	 (๑๑)	 ไม่เคยถูกไล่ออก	ปลดออก	หรือให้ออกจาก
ราชการ	หน่วยงานของรัฐ	หรือหน่วยงานของเอกชน	เพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่	หรือประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง	หรือถือว่า
กระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

 มาตรา ๑๑	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละสี่ปี
	 ในกรณีที่กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่ง
ก่อนวาระ	หรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึง
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แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทน
ต�าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น	อยู่ใน
ต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
	 ในกรณีที่กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่ง
ก่อนวาระ	ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด
ที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
	 เมื่อครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง	หากยังมิได้มี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่	ให้กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต�าแหน่งเพื่อ
ด�าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่ง
ตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสอง
วาระไม่ได้

 มาตรา ๑๒	นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่ง	เมื่อ
	 (๑)	ตาย
	 (๒)	ลาออก
	 (๓)	คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี	
มีความประพฤติเสื่อมเสีย	หรือหย่อนความสามารถ
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	 (๔)	ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึง
อย่างใดตามมาตรา	๑๐

 มาตรา ๑๓	คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที	่ดงัต่อไปนี้
	 (๑)	เ ส น อ แ น ะ น โ ย บ า ย แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ต ่ อ 
คณะรัฐมนตรีในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 (ก)	 การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
	 	 (ข)	 การก�ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี	 เพื่อ
ความปลอดภัยและเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับ
เหตุเดือดร้อนร�าคาญ	ความเสียหาย	หรืออันตราย	 ท่ีจะมี
ผลกระทบต่อบุคคล	สัตว์	พืช	ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อม	หรือ
การก�าหนดแนวทางหรือลักษณะการด�าเนินการเกี่ยวกับ
การควบคุมสิ่งดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม
	 (๒)	 ให้ค�าแนะน�าแก่รฐัมนตรใีนการออกกฎกระทรวง 
ตามพระราชบัญญัตินี้
	 (๓)	วางระเบียบควบคุมและด�าเนินกิจการให้เป็น
ไปตามข้อก�าหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาตที่ออกให้ตาม 
พระราชบัญญัตินี้
	 (๔)	ก�าหนดมาตรฐานต่าง	 ๆ	อันพึงใช้โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์
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๖	มาตรา	๑๓	(๗)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 (๕)	ส ่งเสริมและเผยแพร่ความรู ้ เ ก่ียวกับความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
	 (๖)	ก�าหนดแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร ์และรังสี 
ซึ่งเป็นแผนสนับสนุนและอยู่ภายใต้แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	 (๗)๖	พิจารณาและวินิ จฉั ย อุทธรณ ์ค� าสั่ งของ
เลขาธิการหรือค�าสั่งของผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้
	 (๘)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็น
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

 มาตรา ๑๔	 การประชุมคณะกรรมการ	 ต้องมี 
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ 
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	จึงจะเป็นองค์ประชุม
	 ในการประชุมคณะกรรมการ	ถ้าประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม	 ถ้าประธานกรรมการ



24

และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้	ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานใน
ที่ประชุม
	 ในการปฏิบัติหน้าที่	ประธานกรรมการ	รองประธาน 
กรรมการ	หรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดย
อ้อมในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา	ให้ประธานกรรมการ	
รองประธานกรรมการหรือกรรมการผู้น้ัน	แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบ	และให้ที่ประชุมพิจารณาว่ากรรมการผู้นั้นสมควรอยู่
ในที่ประชุมหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่
	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน	 ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๕	คณะกรรมการจะแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
ที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
	 การประชุมคณะอนุกรรมการ	 ให้น�าบทบัญญัติใน
มาตรา	๑๔	และมาตรา	๑๖	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๖	ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบัญญตั ิ
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นี้	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือเรียก 
ส่วนราชการ	หน่วยงานของรฐั	รฐัวสิาหกจิ	และเจ้าหน้าทีข่องรฐั	
ส่งข้อมูลหรือเอกสารใด	ๆ	ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได้	ในการนี้อาจเรียกบุคคลใด	ๆ	มาชี้แจงด้วยก็ได้

 มาตรา ๑๗	 ให้ส�านักงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ก�ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี	 งานวิชาการและงาน
ธุรการให้แก่คณะกรรมการ	 รวมทั้งประสานงานและให้
ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง	ๆ	ทางด้านนิวเคลียร์และ
รังสี	และงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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หมวด ๓
วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก�าเนิดรังสี

  

 มาตรา ๑๘	 วัสดุกัมมันตรังสีใดที่ไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ี	 ให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดใน 
กฎกระทรวง	 ทั้งนี้	 ให้ค�านึงถึงระดับกัมมันตภาพ	หรือ
ลักษณะการครอบครองหรือการใช้วัสดุกัมมันตรังสี
	 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ก�าหนด 
รายชื่อวัสดุกัมมันตรังสี	และระดับกัมมันตภาพหรือลักษณะ
การใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี

 มาตรา ๑๙	ผู้ใดจะด�าเนินการดังต่อไปนี้	ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเลขาธิการ
	 (๑)	ผลิต	มีไว้ในครอบครอง	หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี
	 (๒)	น�าเข้า	ส่งออก	หรือน�าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี
	 การขอรับใบอนุญาต	 การออกใบอนุญาต	 และ
การออกใบแทนใบอนุญาตส�าหรับวัสดุกัมมันตรังสีแต่ละ
ประเภท	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไขท่ี
ก�าหนดในกฎกระทรวง

26
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 มาตรา ๒๐	 วัสดุกัมมันตรังสีใดท่ีผู ้ด�าเนินการ
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา	๑๙	 ให้เป็นไปตามที่
ก�าหนดในกฎกระทรวง	ทั้งนี้	 ให้ค�านึงถึงระดับกัมมันตภาพ
หรือลักษณะการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี
	 ผู ้ใดมีไว้ในครอบครอง	หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีท่ี 
ไม่ต้องขอรับใบอนญุาตตามวรรคหนึง่	ต้องแจ้งการครอบครอง 
หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีต่อเลขาธิการ
	 การแจ้งการครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี	 ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไขและระยะเวลาที่
ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๑	 ใบอนุญาตตามมาตรา	๑๙	 ให้มีอายุ	 
ดังต่อไปนี้
	 (๑)	ใบอนุญาตผลิตวัสดุกัมมันตรังสีให้มีอายุห้าปี
	 (๒)	ใ บ อ นุ ญ า ต มี ไ ว ้ ใ น ค ร อบค ร อ ง ห รื อ ใช  ้
วัสดุกัมมันตรังสีให้มีอายุห้าปี
	 (๓)	ใบอนุญาตน�าเข้าวัสดุกัมมันตรังสีให้มีอายุตาม
ที่ก�าหนดในใบอนุญาตแต่ต้องไม่เกินหกเดือน
	 (๔)	ใบอนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีให้มีอายุตาม
ที่ก�าหนดในใบอนุญาตแต่ต้องไม่เกินหกเดือน
	 (๕)	ใบอนุญาตน�าผ่านวัสดุกัมมันตรังสีให้มีอายุตาม
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ที่ก�าหนดในใบอนุญาตแต่ต้องไม่เกินหกเดือน

 มาตรา  ๒๒ 	 ให ้ ผู ้ ข อ รั บ ใบอนุญาตน� า เข ้ า 
วัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรา	๑๙	ขอรับใบอนุญาตมีไว้ใน 
ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีนั้นด้วย

 มาตรา ๒๓	ผู้รับใบอนุญาตน�าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี	
ให้ได้รับยกเว้นการขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง
วัสดุกัมมันตรังสีหรือการแจ ้งการมีไว ้ ในครอบครอง 
วัสดุกัมมันตรังสีนั้น	แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๒๔	ผู้รับใบอนุญาตน�าเข้า	ส่งออก	หรือน�า
ผ่านวัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรา	๑๙	 (๒)	ต้องน�าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร	ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	หรือน�าผ่าน
ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี	ทางด่านศุลกากรที่เลขาธิการประกาศ
ก�าหนด

 มาตรา ๒๕	 ให้น�าบทบัญญัติในมาตรา	๑๘	มาใช้
บังคับกับการก�าหนดเครื่องก�าเนิดรังสีท่ีไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
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 มาตรา ๒๖	ผู้ใดจะด�าเนินการดังต่อไปนี้	ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเลขาธิการ
	 (๑)	ท�าเครื่องก�าเนิดรังสี
	 (๒)	มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสี
	 (๓)	น�าเข้าหรือส่งออกเครื่องก�าเนิดรังสี
	 การขอรับใบอนุญาต	 การออกใบอนุญาต	 และ
การออกใบแทนใบอนุญาตส�าหรับเครื่องก�าเนิดรังสีแต่ละ
ประเภท	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไขท่ี
ก�าหนดในกฎกระทรวง
 มาตรา ๒๖/๑๗	 ให้เคร่ืองก�าเนิดรังสีท่ีออกแบบ
มาเฉพาะส�าหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ซ่ึงไม่มี
วัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพ่ือใช้งานในสถาน
พยาบาล	ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	เป็นเครื่องก�าเนิดรังสี 
ที่ผู้ด�าเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา	๒๖
	 ผู ้ใดมีไว ้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสี
ที่ไม ่ต ้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง	 ต้องแจ้งการ
ครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสีต่อผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย

๗	มาตรา	๒๖/๑	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันต	ิ
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒
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	 การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสี
ตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	
และระยะเวลาที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งอาจก�าหนดอุปกรณ์
ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก�าเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็น 
เครื่องก�าเนิดรังสีตามวรรคหนึ่งก็ได้
	 สถานพยาบาลตามวรรคหน่ึง	หมายความว่า	สถาน
พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและสถาน
พยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์	และ
ให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลและสถานพยาบาลสัตว์
ของหน่วยงานของรัฐด้วย
 มาตรา ๒๖/๒๘	 นอกจากเครื่องก�าเนิดรังสีตาม
มาตรา	๒๖/๑	 ให้เครื่องก�าเนิดรังสีอื่นตามที่ก�าหนดใน
กฎกระทรวง	 เป็นเครื่องก�าเนิดรังสีที่ผู ้ด�าเนินการไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา	๒๖	ทั้งนี้	 ให้ค�านึงถึงค่าระดับ
พลังงานหรือลักษณะการใช้งานเครื่องก�าเนิดรังสี
	 ผู ้ใดมีไว ้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสี
ที่ไม ่ต ้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง	 ต้องแจ้งการ 
ครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสีต่อเลขาธิการ

๘	มาตรา	๒๖/๒	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันต	ิ
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒
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	 การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสี
ตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	
และระยะเวลาที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๗	 ใบอนุญาตตามมาตรา	๒๖	 ให้มีอายุ	 
ดังต่อไปนี้
	 (๑)	ใบอนุญาตท�าเครื่องก�าเนิดรังสีให้มีอายุห้าปี
	 (๒)	ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช ้
เครื่องก�าเนิดรังสีให้มีอายุห้าปี
	 (๓)	ใบอนุญาตน�าเข้าเครื่องก�าเนิดรังสีให้มีอายุตาม
ที่ก�าหนดในใบอนุญาตแต่ต้องไม่เกินหกเดือน
	 (๔)	ใบอนุญาตส่งออกเครื่องก�าเนิดรังสีให้มีอายุ
ตามที่ก�าหนดในใบอนุญาตแต่ต้องไม่เกินหกเดือน

 มาตรา ๒๘	ผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา	๑๙	และ
มาตรา	๒๖	ต้องเป็นนิติบุคคล	เว้นแต่วัสดุกัมมันตรังสีหรือ
เครื่องก�าเนิดรังสีบางประเภทท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตจะเป็น
บุคคลธรรมดาก็ได้	ทั้งนี้	ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๙	ผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา	๑๙	และ
มาตรา	๒๖	ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้
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	 (๑)	คุณสมบัติ
	 	 (ก)	มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
	 	 (ข)	มีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการ 
ดูแลความปลอดภัยและความมั่ นคงปลอดภัยของ 
วัสดุกัมมันตรังสีที่ขออนุญาต	การด�าเนินการเม่ือเลิกใช้งาน	
และการจัดการกากกัมมันตรังสี	หรือมีศักยภาพทางเทคนิค
เพียงพอในการดูแลความปลอดภัยของเครื่องก�าเนิดรังส ี
ที่ขออนุญาต	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	ศักยภาพทางเทคนิคให้เป็น
ไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 โดยอย่างน้อยต้องมีเรื่อง
ดังต่อไปนี้
	 	 	 ๑)	 สถานทีจั่ดเก็บหรอืสถานทีป่ระกอบกิจการ
	 	 	 ๒)	 เครือ่งมอื	อปุกรณ์	และเครือ่งใช้
	 	 	 ๓)	 เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรงัสี
	 	 	 ๔)	 แผนป้องกนัอันตรายจากรังสี
	 (๒)	ลักษณะต้องห้าม
	 	 (ก)	เป็นคนวิกลจริต	คนไร้ความสามารถ	หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ
	 	 (ข)	เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้
	 	 (ค)	 เคยถกูเพิกถอนใบอนญุาตตามพระราชบญัญตันิี ้
โดยยงัไม่พ้นห้าปีนบัแต่วนัท่ีถกูเพกิถอนใบอนุญาต
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	 (ง)	 เคยต้องค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุกเน่ืองจาก
กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้พ้นโทษมายัง
ไม่ถึงห้าปีในวันที่ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต

 มาตรา ๓๐	 ผู ้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา	 ๑๙	
และมาตรา	๒๖	ซึ่งเป็นนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ	 และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	ผู ้จัดการหรือผู ้แทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๒๙	(๑)	(ก)	และ	(๒)
	 (๒)	มีคุณสมบัติและไม ่มีลักษณะต้องห ้ามตาม
มาตรา	๒๙	(๑)	(ข)	และ	(๒)	(ข)	และ	(ค)
	 (๓)	ไม ่ เคยต ้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให ้ลงโทษ
เนื่องจากกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี	 เว้นแต่ได้
พ้นโทษมาแล้วห้าปีก่อนวันที่ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต

 มาตรา ๓๑ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	๑๙	และ
มาตรา	๒๖	มีหน้าที่วางหลักประกันตั้งแต่ได้รับใบอนุญาต
เพื่อเป็นหลักประกันในการจัดการกากกัมมันตรังสี	และใน
การเข้าด�าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๑๐๔	
ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	 และระยะเวลาท่ี
ก�าหนดในกฎกระทรวง
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	 หลักประกันตามวรรคหนึ่งจะเป็นเงินสด	พันธบัตร
ของรัฐบาลไทย	 สัญญาค�้ าประกันของธนาคารหรือ 
หลักประกันอื่นใดตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่วางหรือวางหลักประกันไม่ครบ 
ตามจ�านวนและระยะเวลาทีก่�าหนดตามวรรคหนึง่ให้เสยีเงนิ 
เพิ่มอีกร ้อยละสองต ่อเดือนของจ�านวนหลักประกัน 
ที่ต้องวางหรือวางขาดแล้วแต่กรณีนับแต่วันที่ครบก�าหนดส่ง	 
และให้เลขาธกิารเตอืนให้มกีารวางหลกัประกัน	 และเงินเพิ่ม
ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือเตือน	
และถ้ายังไม่มีการวางหลักประกันและเงินเพิ่มให้ถูกต้อง	
เลขาธิการอาจมีค�าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตได้
	 ในกรณีทีเ่ลขาธกิารมอบหมายให้บคุคลอืน่ด�าเนนิการ 
จัดการกากกัมมันตรังสีแทนผู ้ รับใบอนุญาตให้ใช ้จ ่าย
จากหลักประกันตามวรรคหน่ึง	 ในกรณีท่ีหลักประกัน 
ไม่เพียงพอ	ผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วน 
ที่ขาด	และหากมีหลักประกันเหลือให้คืนแก่ผู้รับใบอนุญาต
	 หลักประกันตามวรรคหนึ่ง	ไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง
การบังคบัคด	ีแต่ไม่พ้นจากความรับผดิตามพระราชบญัญัตนิี้
	 การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายหลักประกัน	 ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขท่ีก�าหนดใน 
กฎกระทรวง
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 มาตรา ๓๒	 ให้หน่วยงานของรัฐตามท่ีก�าหนดใน 
กฎกระทรวงที่เป็นผู ้รับใบอนุญาตตามมาตรา	๑๙	และ
มาตรา	๒๖	ได้รับยกเว้นไม่ต้องวางหลกัประกันตามมาตรา	๓๑

 มาตรา ๓๓ การโอนใบอนุญาตตามมาตรา	๑๙	และ 
มาตรา	๒๖	 ให้กระท�าได้เม่ือเป็นการโอนใบอนุญาตให้
แก่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
มาตรา	๒๘	มาตรา	๒๙	และมาตรา	๓๐	และได้รับอนุญาต
จากเลขาธิการ
	 การขอโอนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาตให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขท่ีก�าหนดใน 
กฎกระทรวง

 มาต ร า  ๓๔  ใ นก รณี ผู ้ รั บ ใ บอนุญ าตต าม 
มาตรา	๑๙	และมาตรา	๒๖	ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 
หรอืตกเป็นบุคคลล้มละลาย	ให้ทายาทหรือผู้ช�าระบัญชีหรือ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นค�าขอต่อผู้อนุญาตเพ่ือรับโอน
ใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีผู้รับใบอนุญาตตาย
หรือสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย	แล้ว
แต่กรณี	หรือภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตขยายเวลาให้ตาม
ความจ�าเป็น	ถ้ามิได้ยื่นค�าขอภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด
ให้ถือว่าใบอนุญาตส้ินอายุ	 หากจะประกอบกิจการตาม 
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ใบอนุญาตนั้นต่อไปให้ด�าเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่
	 ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหน่ึง	 ให้ถือเสมือน
ว่าทายาทหรือผู้ช�าระบัญชีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซ่ึง
เข้าประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นเป็นผู้รับใบอนุญาต
	 ในกรณีที่ผู ้รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้
ความสามารถให้น�าบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง	 และวรรคสอง
มาใช้บังคับแก่ผู้อนุบาลโดยอนุโลม

 มาตรา ๓๕	ถ้าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	๑๙	และ
มาตรา	๒๖	ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต	 ให้ยื่นค�าขอ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ	 เม่ือได้ยื่นค�าขอดังกล่าวแล้วให้
ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเลขาธิการจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น
	 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดใน
กฎกระทรวง
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หมวด ๔
วัสดุนิวเคลียร์

  

 มาตรา ๓๖	ผู้ใดจะด�าเนินการดังต่อไปนี้	ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเลขาธิการ
	 (๑)	มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์
	 (๒)	น�าเข้า	ส่งออก	หรือน�าผ่านวัสดุนิวเคลียร์
	 การขอรับใบอนุญาต	การออกใบอนุญาต	และการ
ออกใบแทนใบอนุญาตส�าหรับวัสดุนิวเคลียร์ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๓๗	 ใบอนุญาตตามมาตรา	๓๖	 ให้มีอายุ	 
ดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ใบอนญุาตมไีว้ในครอบครองหรอืใช้วสัดนุวิเคลยีร์ 
ให้มีอายุห้าปี
	 (๒)	ใบอนุญาตน�าเข้าวัสดุนิวเคลียร์ให้มีอายุตามท่ี
ก�าหนดในใบอนุญาตแต่ต้องไม่เกินหกเดือน
	 (๓)	ใบอนุญาตส่งออกวัสดุนิวเคลียร์ให้มีอายุตามที่
ก�าหนดในใบอนุญาตแต่ต้องไม่เกินหกเดือน
	 (๔)	ใบอนุญาตน�าผ่านวัสดุนิวเคลียร์ให้มีอายุตามที่
ก�าหนดในใบอนุญาตแต่ต้องไม่เกินหกเดือน
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 มาตรา ๓๘	วัสดุนิวเคลียร์ใดที่ผู้ด�าเนินการไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา	๓๖	ให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดใน
กฎกระทรวง	ทั้งนี้	 ให้ค�านึงถึงปริมาณ	ความเข้มข้น	และ
องค์ประกอบของวัสดุนิวเคลียร์หรือลักษณะการใช้งาน 
วัสดุนิวเคลียร์
	 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ท่ีไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง	ต้องแจ้งปริมาณการครอบครอง
วัสดุนิวเคลียร์ต่อเลขาธิการ
	 การแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	 และระยะเวลาท่ีก�าหนดใน 
กฎกระทรวง

 มาตรา ๓๙ ผู้รับใบอนุญาตน�าเข้า	ส่งออก	หรือ 
น�าผ่านวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา	๓๖	(๒)	ต้องน�าเข้ามาใน 
ราชอาณาจกัร	ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	หรือน�าผ่านซ่ึง
วสัดนิุวเคลยีร์	ทางด่านศุลกากรท่ีเลขาธกิารประกาศก�าหนด

 มาตรา ๔๐	ผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา	๓๖	ต้อง
เป็นนิติบุคคล	 เว้นแต่วัสดุนิวเคลียร์บางประเภทท่ีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได	้ทั้งนี้	ตามที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวง



39

 มาตรา ๔๑	ผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา	๓๖	 ซ่ึง 
เป ็นบุคคลธรรมดา	 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้าม	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	คุณสมบัติ
	 	 (ก)	 มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
	 	 (ข)	 มีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแล
ความปลอดภัย	ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความ
ปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ท่ีขออนุญาต	การด�าเนินการ
เมื่อเลิกใช้งาน	การจัดการกากกัมมันตรังสี	และการจัดการ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	 ท้ังน้ี	ศักยภาพทางเทคนิคให้เป็น
ไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 โดยอย่างน้อยต้องมีเรื่อง
ดังต่อไปนี้
	 	 	 ๑)	สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบ 
	 	 	 	 กิจการ
	 	 	 ๒)	เครื่องมือ	อุปกรณ์	และเครื่องใช้
	 	 	 ๓)	เจ้าหน้าทีด่�าเนนิการทางเทคนคิเกีย่วกับ 
	 	 	 	 วัสดุนิวเคลียร์
	 	 	 ๔)	ระบบการคุ้มครองทางกายภาพ
	 	 	 ๕)	แผนป้องกันอันตรายจากรังสี
	 (๒)	ลักษณะต้องห้าม
	 	 (ก)	 เป็นคนวิกลจริต	คนไร้ความสามารถ	หรือ
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คนเสมือนไร้ความสามารถ
	 	 (ข)	 เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้
	 	 (ค)	 เคยถกูเพิกถอนใบอนญุาตตามพระราชบญัญัติ 
นี้	โดยยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
	 	 (ง)	 เคยต ้องค�าพิพากษาถึง ท่ี สุดให ้จ�าคุก
เนื่องจากกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี	 โดยได้พ้น
โทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันที่ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต

 มาตรา ๔๒	ผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา	๓๖	 ซ่ึง
เป็นนิติบุคคล	ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	 
ดังต่อไปนี้
	 (๑)	ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๔๑	(๑)	(ก)	และ	(๒)
	 (๒)	มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา	๔๑	(๑)	(ข)	และ	(๒)	(ข)	และ	(ค)
	 (๓)	ไม ่ เคยต ้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให ้ลงโทษ
เนื่องจากกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี	 เว้นแต่ได้
พ้นโทษมาแล้วห้าปีก่อนวันที่ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต
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 มาตรา ๔๓	 การโอนใบอนุญาตตามมาตรา	๓๖	
ให้กระท�าได้เมื่อเป็นการโอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลซ่ึงมี 
คุณสมบัติและไม ่มีลักษณะต้องห ้ามตามมาตรา	 ๔๐	 
มาตรา	 ๔๑	 และมาตรา	 ๔๒	 และได ้รับอนุญาตจาก
เลขาธิการ
	 การขอโอนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาตให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขท่ีก�าหนดใน 
กฎกระทรวง

 มาตรา ๔๔ ให ้น� าบทบัญญัติ ในมาตรา	 ๓๑	 
มาตรา	 ๓๒	 มาตรา	 ๓๔	 และมาตรา	 ๓๕	 มาใช้บังคับ 
กับการด�าเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์โดยอนุโลม
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หมวด ๕
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์

  
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป

  

 มาตรา ๔๕	 ผู ้ใดจะต้ังสถานประกอบการทาง 
นิ ว เคลี ยร ์ ต ้ อ ง ได ้ รับ ใบอนุญาตให ้ ใช ้พื้ นที่ เพื่ อตั้ ง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์	 ใบอนุญาตก่อสร้าง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์	และใบอนุญาตด�าเนินการ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร ์	 จากเลขาธิการโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ	ตามล�าดับ

 มาตรา ๔๖	ผู้ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ตามมาตรา	๔๕	ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	
ดังต่อไปนี้
	 (๑)	เป็นบริษัทจ�ากัด	 บริษัทมหาชนจ�ากัด	 หรือ
นิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
	 (๒)	มีศักยภาพทางเทคนิคและการเงินตามที่
ก�าหนดในกฎกระทรวง
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	 (๓)	 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างถูก
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 (๔)	 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้
	 (๕)	ไม่เคยถกูเพิกถอนใบอนญุาตตามพระราชบญัญตั ิ
นี้	 เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วห้าปีก่อนวันยื่น
ค�าขอรับใบอนุญาต
	 (๖)	 ไม ่ เคยต ้องค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให ้ลงโทษ
เนื่องจากกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี	 เว้นแต่ได้
พ้นโทษมาแล้วห้าปีก่อนวันที่ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต

 มาตรา ๔๗	กรรมการและผู้มีอ�านาจจัดการแทน
นิติบุคคลตามมาตรา	๔๖	 (๑)	 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิล�าเนาหรือถิ่นท่ีอยู ่ใน
ราชอาณาจักร
	 (๒)	ไม่เคยต้องค�าพพิากษาถึงทีส่ดุให้จ�าคกุเนือ่งจาก 
กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับความผิดทางนิวเคลียร์และรังสี	 เว้นแต่ได้พ้น
โทษมาแล้วห้าปีก่อนวันยื่นค�าขอรับใบอนุญาต
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	 (๓)	ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๔๖	 (๓)	 (๔)	
และ	(๕)

 มาตรา ๔๘	 การก่อสร้างสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	 แต่ผู ้รับ
ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวง	ซึ่งต้องมีมาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง
และความปลอดภัยไม่ต�่ากว่าท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
โรงงานและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

 มาต ร า  ๔๙  ใ นก า รป ร ะกอบ กิ จก า ร ขอ ง 
สถานประกอบการทางนวิเคลยีร์ทีใ่ช้เครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์ 
เพื่อการผลิตพลังงาน	หากเก่ียวข้องกับการด�าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงานแล้ว	 ให้ 
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ีและคณะกรรมการ
ก�ากับกิจการพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการพลังงานตกลงร่วมกันในการก�าหนดหลักเกณฑ์	 
วิธีการ	และเงื่อนไขในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ดังกล่าวร่วมกัน
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	 การด�าเนินการตามวรรคหน่ึงจะก�าหนดให ้ มี 
การกระท�าอย่างใดร่วมกัน	การก�าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธี
การใดให้ต้องปฏิบัติเพิ่มเติม	 การก�าหนดให้มีผลเป็นการ
ยกเว ้นหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการควบคุมดูแลตาม 
พระราชบญัญตันิี	้กฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการพลงังาน	 
หรือกฎหมายว่าด ้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	 
หรอืก�าหนดมอบอ�านาจให้ผู้มีอ�านาจในการควบคุมดูแลตาม 
พระราชบญัญตันิีห้รือตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ 
พลังงานเป็นผู้ใช้อ�านาจแทนก็ได้
	 ข้อตกลงร่วมกันตามวรรคหน่ึง	 เม่ือประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้มีผลใช้บังคับได้

 มาตรา ๕๐	 การโอนใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือ
ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์	 ใบอนุญาตก่อสร้าง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์	และใบอนุญาตด�าเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้กระท�าได้เมื่อเป็นการ
โอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา	๔๖	และมาตรา	๔๗	และได้รับอนุญาต
จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
	 การขอโอนใบอนญุาตและการโอนใบอนญุาตให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขทีก่�าหนดในกฎกระทรวง
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ส่วนที่ ๒
พื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

  

 มาตรา ๕๑ ในการก่อตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์	ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์จาก
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
	 ในการยืน่ค�าขอรับใบอนญุาตตามวรรคหนึง่	ให้ผูข้อรบั 
ใบอนุญาตยื่นค�าขอรับใบอนุญาตพร ้อมด้วยรายงาน
วิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ีตั้งสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์
	 การจัดท�ารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
พื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์	 ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก�าหนดซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบ
ด้วยรายละเอียดของเรื่องดังต่อไปนี้
	 (๑)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอกต่อพื้นท่ี
ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์	 ทั้งในส่วนที่เกิดจาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติและการกระท�าของมนุษย์
	 (๒)	ลักษณะของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์
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	 (๓)	รายงานด้านสิ่งแวดล้อม
	 (๔)	การกระจายตัวของประชากรบริเวณโดยรอบ
พื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
	 (๕)	เส ้นทางการอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
	 (๖)	การป้องกันและระงับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
	 การขอรับใบอนุญาต	การออกใบอนุญาต	และการ
ออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๕๒	 ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้
พื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้ส�านักงาน
จัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนที่อยู ่อาศัยใน
บริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้ง	 เพื่อประกอบการพิจารณาออก 
ใบอนุญาต	ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่
ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา  ๕๓ 	 ใบอนุญาต ให ้ ใช ้ พื้ นที่ เ พื่ อ ตั้ ง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้มีอายุตามท่ีก�าหนดใน 
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ใบอนุญาตแต่ต้องไม่เกินสิบปี	และอาจขอต่ออายุใบอนุญาต 
ได้ครั้งละไม่เกินสิบปี
	 ในกรณีที่ ผู ้ รั บ ใบอนุญาตให ้ ใช ้พื้ นที่ เ พ่ื อตั้ ง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประสงค์จะขอต่ออายุ 
ใบอนุญาต	 ให้ยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปีก่อนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
พร้อมด้วยรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งที่ได้
แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
	 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดใน
กฎกระทรวง

 มาตรา ๕๔	 เมื่อเลขาธิการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการออกใบอนุญาตให ้ใช ้พื้นที่ เพื่อตั้ ง 
สถานประกอบการทางนวิเคลยีร์แล้ว	หากปรากฏข้อเทจ็จรงิ 
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด	 ๆ	 เกิดข้ึนหรือสภาพพื้นท่ีตั้ง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์เปลี่ยนแปลงไปอันอาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม	ให้เลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการมีค�าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งที่ ได ้
วิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งให้สอดคล้องกับกรณีที่



49

เปลี่ยนแปลงไป	ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
	 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจยื่นรายงานวิเคราะห์
ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้ งได ้ภายในระยะเวลาตาม 
วรรคหนึ่ง	ให้ยื่นค�าขอขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการ	และให้ 
เลขาธิการมีอ�านาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่นรายงาน 
ดังกล่าวได้ไม่เกินสองครั้ง	 ครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบ
วัน	และหากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบ
การทางนิวเคลียร์ไม่ยื่นรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของพื้นท่ีตั้งภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดตามวรรคหน่ึงหรือ
ภายในระยะเวลาที่มีการขยายออกไป	 ให้เลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้
ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
	 ในกรณีที่ เ ลขาธิการ โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการได้พิจารณารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสม 
ของพื้นที่ตั้งตามวรรคหนึ่งแล้ว	 เห็นว่าพื้นท่ีตั้งน้ันไม่เข้า
เง่ือนไขในการอนญุาตให้ใช้เป็นพืน้ทีเ่พือ่ตัง้สถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร์อีกต่อไป	ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีเพื่อตั้ง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์
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ส่วนที่ ๓
การก่อสร้าง และการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

  

 มาตรา ๕๕	 ผู ้ รับใบอนุญาตให้ใช ้ พ้ืนที่ เพื่อตั้ง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ประสงค์จะก่อสร้าง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต ้องได้รับใบอนุญาต
ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์จากเลขาธิการ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
	 ในการยื่นขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง	ให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตยื่นค�าขอพร้อมด้วยใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้ง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์	 รายงานวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น	
และเอกสารหรือหลักฐานทางการเงิน
	 เอกสารหรือหลกัฐานทางการเงนิทีผู่ข้อรบัใบอนญุาต 
ต้องยืน่ตามวรรคสอง	ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	 
โ ด ยจะก� า หนด ให ้ แ ตกต ่ า ง กั นต ามประ เภทขอ ง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ก็ได้
	 การขอรับใบอนุญาต	การออกใบอนุญาต	และการ
ออกใบแทนใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไข 
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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 มาตรา ๕๖	 รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้นต้องมีข้อมูล
เกี่ยวกับแบบก่อสร้าง	การรักษาความปลอดภัย	และการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	 และ
ข้อมูลอื่น	ๆ	ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะก�าหนดให้แตกต่าง
กันตามประเภทของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ก็ได้

 มาตรา ๕๗	 เมื่อเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการออกใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร์แล้ว	หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเปลี่ยน 
แปลงใด	ๆ	 เกิดขึ้นอันอาจมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์
ความปลอดภัยในรายงานวิ เคราะห ์ความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น	 ให้
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งให  ้
ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ยื่นรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
ที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 โดยต้อง
วิเคราะห์ความปลอดภัยให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงท่ี
เปลี่ยนแปลงไปนั้นด้วย
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	 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจยื่นรายงานวิเคราะห์
ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับ
เบื้องต้นได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง	 ให้ยื่นค�าขอ
ขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการและให้เลขาธิการมีอ�านาจ
สั่งขยายระยะเวลาการยื่นรายงานดังกล่าวได้ไม่เกินสอง
ครั้ง	 ครั้งละไม่เกินหนึ่งร ้อยแปดสิบวัน	 และหากผู ้รับ 
ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ไม่ย่ืน
รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้นภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด
ตามวรรคหนึ่งหรือภายในระยะเวลาท่ีมีการขยายออกไป	 
ให้เลขาธกิารโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสัง่เพกิถอน 
ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
	 ในกรณีที่ เ ลขาธิการ โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการได้พิจารณารายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบ้ืองต้นตาม
วรรคหนึ่งแล้ว	 เห็นว่า	 การก่อสร้างสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ไม่อาจด�าเนินการได้อีกต่อไป	 ให้เลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีค�าสั่งให้เพิกถอน 
ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
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 มาตรา ๕๘	 ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ให้มีอายุตามที่ก�าหนดในใบอนุญาต	แต่ต้อง
ไม่เกินสิบปี	และอาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้เพียงคร้ังเดียว
เป็นระยะเวลาไม่เกินสิบปี
	 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร์ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค�าขอ 
ต่ออายุใบอนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี 
ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมด้วยรายงานวิเคราะห์
ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับ
เบื้องต้นที่ได้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
	 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดใน
กฎกระทรวง

 มาตรา ๕๙	ผูรั้บใบอนญุาตก่อสร้างสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร์ต้องรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างต่อ
เลขาธิการตามระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์
ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร ์ 
ฉบับเบื้องต้น
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 มาตรา ๖๐	 ห้ามมิให้ผู ้ รับใบอนุญาตก่อสร้าง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร ์ด�าเนินการก่อสร ้าง 
สถานประกอบการทางนวิเคลยีร์ผดิไปจากทีไ่ด้รบัใบอนุญาต	 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง
ที่ ปรากฏในรายงานวิ เคราะห ์ความปลอดภัยของ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น
	 ในกรณีที่มีการก ่อสร ้างโดยผิดไปจากที่ ได ้รับ 
ใบอนุญาต	ให้เลขาธกิารโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
มีอ�านาจสั่งระงับการกระท�าดังกล่าว	และหากเลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นว่าการก่อสร้าง 
ที่ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาตนั้นยังคงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ความปลอดภัยที่ยอมรับได้	 เลขาธิการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาจมีค�าสั่งให้ผู ้รับใบอนุญาตแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างตามวรรคหนึ่ง
	 หากการก่อสร้างที่ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาตนั้น
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ�านาจ
สั่งระงับการกระท�าดังกล่าว	และให้ผู้รับใบอนุญาตรื้อถอน
อาคารทั้งหมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
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 มาตรา ๖๑	ในกรณทีีม่กีารตดิตัง้เคร่ืองมอื	เครือ่งจกัร	
และอุปกรณ์	 แตกต่างไปจากในรายงานวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น	
ให้น�าบทบัญญัติในมาตรา	๖๐	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ส่วนที่ ๔
การทดสอบเดินเครื่องและการด�าเนินการ

  

 มาตรา ๖๒	ในกรณทีีก่ารก่อสร้างสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร ์แล ้วเสร็จ	 ก ่อนท่ีจะขอรับใบอนุญาต
ด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร ์	 ให ้ผู ้ รับ 
ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ทดสอบ
ระบบเคร่ืองจักรและอปุกรณ์	โดยแจ้งวนั	เวลา	และระยะเวลา 
การทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เลขาธิการ
ทราบล่วงหน้าไม่น ้อยกว่าสิบห้าวัน	 เพื่อให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการทดสอบดังกล่าว
	 เมื่อการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์เสร็จ
สิ้นแล้ว	 ผู ้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ต้องจัดท�ารายงานการทดสอบระบบเครื่องจักร
และอุปกรณ์เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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 มาตรา ๖๓	 ในกรณีดังต่อไปนี้	 ผู ้รับใบอนุญาต
ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องได้รับอนุญาต
จากเลขาธิการ
	 (๑)	การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์และทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
	 (๒)	การบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ในกระบวนการเสริม
สมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์หรือการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้
แล้วในกระบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
	 เลขาธิการจะมีค�าส่ังอนุญาตตามวรรคหนึ่งได ้
ก็ต่อเมื่อได้ให้ความเห็นชอบรายงานการทดสอบระบบ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ตามมาตรา	๖๒	แล้ว
	 ในการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์	 วัสดุนิวเคลียร์	หรือ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วตามวรรคหนึ่ง	 ให้เลขาธิการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายตรวจสอบการ
ด�าเนินการดังกล่าวด้วย
	 เม่ือด�าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตเสร็จสิ้นแล้ว	
ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ต้องจัดท�ารายงานการทดสอบเสนอต่อเลขาธิการเพื่อให้
ความเห็นชอบ
	 การขออนุญาตตามวรรคหน่ึง	การบรรจุเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์	วัสดุนิวเคลียร์	หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	การ
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ทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบ
การบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	และ
การรายงานการทดสอบดังกล่าว	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	
วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๖๔	ผู้ด�าเนินการก่อตั้งสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร์ที่ประสงค์จะด�าเนินการสถานประกอบการ 
ทาง นิ ว เ คลี ย ร ์ 	 ต ้ อ ง ได ้ รั บ ใบอนุญาตด� า เ นิ นกา ร 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์จากเลขาธิการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
	 ในการยื่นขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง	ให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตยื่นค�าขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทางการเงิน	
ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์	และ
รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์
	 รายงานวิเคราะห์ความปลอดภยัของสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคสองอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันของรายงานวิเคราะห์
ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับ
เบื้องต้น	และรายงานการทดสอบตามมาตรา	๖๒	และใน
กรณีที่มีการด�าเนินการตามมาตรา	๖๓	ต้องมีการรายงาน
การทดสอบตามมาตรา	๖๓	ด้วย
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	 เอกสารที่ผู ้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นตามวรรคสอง	 
ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงโดยจะก�าหนดเอกสาร 
และระยะเวลาการยื่นเอกสารตามวรรคสองให้แตกต่างกัน
ตามประเภทของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ก็ได้
	 การขอรับใบอนุญาต	การออกใบอนุญาต	และการ
ออกใบแทนใบอนุญาตด�าเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไข 
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๖๕ ใบอนญุาตด�าเนนิการสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร์ให้มีอายุตามที่ก�าหนดในใบอนุญาต	แต่ต้อง
ไม่เกินหกสิบปี	และอาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้ตามหลัก
เกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
 
 มาตรา ๖๖	 ในการออกใบอนุญาตด�าเนินการ 
สถานประกอบการทางนวิเคลยีร์ทีใ่ช้เครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์	
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่ง
แก้ไขขีดจ�ากัดการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ปรากฏ 
ในรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการ 
ทางนิว เคลียร ์ฉบับสมบูรณ ์ก ่อนการพิจารณาออก 
ใบอนุญาตก็ได้
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 ม า ต ร า  ๖ ๗ 	 ผู ้ รั บ ใ บ อนุ ญ า ต ด� า เ นิ น ก า ร 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร ์มีหน้าท่ีทบทวนและ 
ปรั บ ป รุ ง ร า ย ง า น วิ เ ค ร า ะห ์ ค ว า มปลอดภั ย ข อ ง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามระยะเวลาและกรณี
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	หรือเมื่อเลขาธิการเห็นว่า 
มีเหตุท�าให้รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยไม่เหมาะสม 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
	 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจยื่นรายงานวิเคราะห์
ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ได ้
ภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง	 ให ้ยื่นค�าขอขยาย 
ระยะเวลาต่อเลขาธิการ	 และให้เลขาธิการมีอ�านาจสั่ง 
ขยายระยะเวลาการยื่นรายงานดังกล่าวได้ไม่เกินสองครั้ง	 
ครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันและหากผู้รับใบอนุญาต 
ด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ไม่ยื่นรายงาน
วิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดตามวรรคหน่ึงหรือ
ภายในระยะเวลาที่มีการขยายออกไป	 ให้เลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
	 ในกรณีที่ เ ลขาธิการ โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการได้พิจารณารายงานวิเคราะห์ความปลอดภยัของ 
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สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามวรรคหนึ่งแล้ว	 เห็นว่า	 
การด�าเนนิการสถานประกอบการทางนวิเคลยีร์ต่อไป	จ�าเป็น 
ต้องมีการวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร์ใหม่ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขรายงานวิเคราะห์
ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์นั้น
	 หากเลขาธกิารโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
ไม ่ เห็นชอบกับรายงานวิ เคราะห์ความปลอดภัยของ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามวรรคหนึ่งหรือที่แก้ไข
ตามวรรคสาม	หรือผู้รับใบอนุญาตไม่แก้ไขรายงานวิเคราะห์
ความปลอดภัยตามวรรคสอง	 ให้เลขาธิการโดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการสั่งพักใช้ใบอนุญาตด�าเนินการ 
สถานประกอบการทางนวิเคลยีร์จนกว่าผูร้บัใบอนญุาตแก้ไข
รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยและได้รับความเห็นชอบ 
รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยที่แก้ไขแล้วดังกล่าว

 มาตรา ๖๘	 ในกรณีท่ีผู ้รับใบอนุญาตด�าเนินการ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประเภทสถานท่ีใช้เครื่อง 
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือการผลิตพลังงานไม่อาจด�าเนินกจิการ
ต่อไปได้	 เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
อาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีประสบการณ์
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และความเชี่ยวชาญเข้าด�าเนินการแทนจนกว่าจะมีผู ้รับ
ใบอนุญาตให้ด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิต
พลงังานรายอืน่เข้าด�าเนนิการแทน	หรอือาจสัง่เลกิด�าเนนิการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์นั้นได้
	 ให้ถอืว่าหน่วยงานของรัฐหรอืเอกชนทีเ่ข้าด�าเนนิการ 
แทนเป ็นผู ้ รั บ ใบอนุญาต ซ่ึ ง มีสิทธิ และหน ้ าที่ ต าม 
พระราชบัญญัตินี้
	 ให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เข้าด�าเนินการ
แทนผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิเข้าไปและใช้สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ตามวรรคหนึ่งได้เท่าท่ีจ�าเป็น	 โดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนจะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อสงวน
รักษาทรัพย์ของผู ้รับใบอนุญาตเหมือนเช่นผู ้ด�าเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์หรือผู้มีวิชาชีพเช่นนั้นจะ
พึงปฏิบัติ	และหากเกิดความเสียหายแก่ผู้รับใบอนุญาต	ให้
ผู ้รับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส�าหรับ
ความเสียหายนั้นจากส�านักงานได้ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด
	 การแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 ท่ีเกิดข้ึนใน 
ช่วงเวลาของการด�าเนนิการแทนระหว่างผูเ้ข้าด�าเนนิการแทน 
และผู้รับใบอนุญาต	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด
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 มาตรา ๖๙	 ให้น�าบทบัญญัติในมาตรา	๓๑	และ
มาตรา	๓๒	มาใช้บังคับกับการวางหลักประกันของผู้รับ 
ใบอนุญาตด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์	 เพื่อ
เป็นหลักประกันในการจัดการกากกัมมันตรังสีการจัดการ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	และการด�าเนินการตามแผนการ
เลิกด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์โดยอนุโลม

ส่วนที่ ๕
การเลิกด�าเนินการ

  

 มาตรา ๗๐ 	 ให ้ ผู ้ รั บ ใบอนุญาตด� า เ นินการ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ท่ีประสงค์จะเลิกด�าเนิน
การสถานประกอบการทางนิวเคลียร์	 ยื่นค�าขอเลิกด�าเนิน
การสถานประกอบการทางนิวเคลียร์พร้อมด้วยแผนการ
เลิกด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์
ต่อเลขาธิการ	ทั้งนี้	 แผนการเลิกด�าเนินการดังกล่าวต้องมี
การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
	 การยื่นค�าขอเลิกด�าเนินการและรายละเอียดของ
แผนการเลิกด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร ์
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ในแต่ละประเภทตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	
วิธีการ	เงื่อนไข	และระยะเวลาที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๗๑ ในกรณีที่เลขาธิการโดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการเห็นชอบให ้ เลิกด�า เ นินการ 
สถานประกอบการทางนวิเคลยีร์	ให้เลขาธกิารออกใบอนญุาต 
เลิกด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้กับผู้ยื่น
ค�าขอตามมาตรา	๗๐	โดยระบุให้ยกเลิกใบอนุญาตด�าเนิน
การสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ไว้ในใบอนุญาตเลิก
ด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ด้วย
	 ให้ใบอนุญาตเลิกด�าเนินการสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์มีอายุไม่เกินระยะเวลาที่ระบุในแผนการเลิก
ด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

 มาตรา ๗๒ 	 ผู ้ รับใบอนุญาตเลิกด� า เนินการ 
สถานประกอบการทางนวิเคลยีร์ซ่ึงประสงค์จะแก้ไขแผนการ
เลิกด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์	 ให้ยื่น 
แผนการเลิกด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ที่แก้ไขแล้วต่อเลขาธิการเพื่อให้ความเห็นชอบ	 ท้ังน้ี	ตาม 
หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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	 ในกรณีที่ เทคโนโลยีที่ ใช ้ในการเลิกด�าเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อ
ประโยชน์แห่งความปลอดภัย	 ให้เลขาธิการโดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการมีอ�านาจส่ังให้ผู้รับใบอนุญาตเลิก
ด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์แก้ไขแผนการ
เลิกด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ได้

 มาตรา ๗๓ ผู ้ รับใบอนุญาตเลิกด�า เนินการ 
สถานประกอบกา รทา งนิ ว เ ค ลี ย ร ์ ที่ ป ร ะส งค ์ ใ ห  ้
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ท้ังหมดหรือบางส่วนพ้น
จากการควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ี	 ให้ยื่นค�าร้องต่อ
เลขาธิการ
	 เมื่ อ เลขา ธิการ เ ห็นว ่ า 	 การ เ ลิกด� า เนิ นการ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในส่วนที่ผู ้รับใบอนุญาต
เลิกด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ร้องขอตาม
วรรคหนึ่ง	 เป็นไปโดยถูกต้องตามแผนการเลิกด�าเนินการ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์	 และมีปริมาณรังสีอยู ่
ในระดับที่ปลอดภัยตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ
ก�าหนดแล้ว	เลขาธกิารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
อาจส่ังให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ส่วนน้ันพ้นจาก
การควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้
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 มาตรา ๗๔ 	 ผู ้ รับใบอนุญาตเลิกด� า เนินการ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องด�าเนินการให้แล้ว
เสร็จตามแผนการเลิกด�าเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์	 หากเลขาธิการเห็นว่า	 การด�าเนินการจะไม  ่
แล้วเสร็จภายในก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว	 เลขาธิการ 
มีอ�านาจมอบหมายให้บุคคลอื่นด�าเนินการรื้อถอนแทนหรือ
ร่วมกับผู้รับใบอนุญาตเลิกด�าเนินการสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร ์ 	 โดยใช ้จ ่ายจากหลักประกันของผู ้ รับ 
ใบอนุญาต	ในกรณีที่หลักประกันไม่เพียงพอ	ผู้รับใบอนุญาต 
เลกิด�าเนนิการสถานประกอบการทางนวิเคลยีร์ต้องรบัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด	และหากมีหลักประกันเหลอืให้คนืแก่
ผูร้บัใบอนญุาตเลกิด�าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
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หมวด ๖
กากกัมมันตรังสี

  

 มาตรา ๗๕	ห้ามผู้ใดน�ากากกัมมันตรังสีเข้ามาใน
ราชอาณาจักร	 เว้นแต่เป็นการน�าเข้ากากกัมมันตรังสีที่เกิด
จากการส่งกากกัมมันตรังสีในราชอาณาจักรไปจัดการนอก
ราชอาณาจักร	หรือที่เกิดจากการส่งเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้
แล้วไปแปรสภาพนอกราชอาณาจักร	 โดยได้รับใบอนุญาต
จากเลขาธิการ
	 การขอรับใบอนุญาต	 การออกใบอนุญาต	 และ 
การออกใบแทนใบอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 
วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๗๖	ผู้ใดจะส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอก
ราชอาณาจักร	ต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ
	 การขอรับใบอนุญาต	การออกใบอนุญาต	และการ
ออกใบแทนใบอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	
และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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 มาตรา ๗๗	ผู้รับใบอนุญาตน�าเข้ากากกัมมันตรังสี
ตามมาตรา	๗๕	หรือใบอนุญาตส่งออกกากกัมมันตรังสีตาม
มาตรา	๗๖	ต้องน�าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร	ซึ่งกากกัมมันตรังสีทางด่านศุลกากรท่ี
เลขาธิการประกาศก�าหนด

 มาตรา ๗๘	ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยท้ิงกากกัมมันตรังสี
ออกสู่สิ่งแวดล้อม	 เว้นแต่เป็นกากกัมมันตรังสีท่ีมีระดับค่า
กัมมันตภาพและค่าครึ่งชีวิตตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง
และได้ด�าเนินการปล่อยท้ิงกากกัมมันตรังส	ีตามหลักเกณฑ	์
วิธีการ	 และปริมาณในการปล่อยท้ิงกากกัมมันตรังสีท่ี
ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๗๙	 ผู ้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีมีหน้าท่ี
จัดการกากกัมมันตรังสีตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 กากกัมมันตรังสีใดที่ผู ้มีหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งต้อง
ส่งให้หน่วยงานของรัฐจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 ค่าใช้จ่ายในการจดัการกากกมัมนัตรงัสตีามวรรคสอง	
ให้ผู้มีหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
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 มาตรา ๘๐ ผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี	ต้อง
ได้รับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี	 ใบอนุญาตก่อสร้างสถานท่ีให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี	และใบอนุญาตด�าเนินการให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี	จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ	ตามล�าดับ
	 ให้น�าบทบัญญัติในหมวด	๕	สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์	 และหมวด	๘	ความปลอดภัยความมั่นคง
ปลอดภัย	และการพิทักษ์ความปลอดภัย	รวมทั้งบทก�าหนด
โทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ม า ต ร า  ๘ ๑ 	 ผู ้ รั บ ใ บ อนุ ญ า ต ด� า เ นิ น ก า ร 
สถานประกอบการทางนวิเคลยีร์ต้องจดัการกากกมัมนัตรงัสี 
ให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และตามบทบัญญัติใน
หมวดนี้

 มาตรา ๘๒	ผู้รับใบอนุญาตผลิต	มีไว้ในครอบครอง	 
หรือใช้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีที่เลิกใช้วัสดุกัมมันตรังสี	 ต้อง
จัดการวัสดุกัมมันตรัง สี น้ันเช ่นเดียวกับการจัดการ 
กากกัมมันตรังสี
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	 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยให้ถือว่า
วัสดุกัมมันตรังสีที่ผู ้รับใบอนุญาตไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็น 
ระยะเวลาห ้าป ีติดต ่อกันเป ็นวัสดุกัมมันตรังสี ท่ีผู ้รับ 
ใบอนุญาตเลิกใช้และต้องจัดการตามวรรคหนึ่ง	 เว้นแต่
ผู้รับใบอนุญาตจะแสดงหลักฐานให้เลขาธิการเห็นว่าผู้รับ 
ใบอนุญาตยังคงประสงค์จะใช้วัสดุกัมมันตรังสีนั้นต่อไป

 มาตรา  ๘๓ 	 ในกรณีที่ ผู ้ รั บ ใบอนุญาตตาม 
มาตรา	๑๙	 (๑)	 ใช้วัสดุกัมมันตรังสีเพื่อประโยชน์ในการ
ส�ารวจปิโตรเลียม	และวัสดุกัมมันตรังสีนั้นตกค้างอยู่ในหลุม
ส�ารวจปิโตรเลียม	ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องด�าเนินการ
เพ่ือน�าวัสดุกัมมันตรังสีนั้นขึ้นมาจากหลุมส�ารวจปิโตรเลียม	
และแจ้งให้เลขาธิการทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 ในกรณีที่ไม่สามารถน�าวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นจาก
หลุมส�ารวจปิโตรเลียมได้	 ให้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และ 
วิ ธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 ซึ่งอย ่างน ้อยต ้องมี 
รายละเอียด	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	การแสดงต�าแหน่งหรือพิกัดของหลุมส�ารวจ
ปิโตรเลียมที่วัสดุกัมมันตรังสีนั้นตกค้างอยู่
	 (๒)	วิธีการปิดหลุมส�ารวจปิโตรเลียม
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หมวด ๗
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

  

 มาตรา ๘๔	ห้ามผู้ใดน�าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
เข้ามาในราชอาณาจักร	 เว้นแต่เป็นการน�ากลับเข้ามา 
ในราชอาณาจักรซึ่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วท่ีเกิดข้ึน
ในราชอาณาจักรและส่งออกไปตามมาตรา	 ๘๕	 โดย
ได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการ
	 การขอรับใบอนุญาต	การออกใบอนุญาต	และการ
ออกใบแทนใบอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	
และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๘๕	ห้ามผู้ใดส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
หรือน�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	 
เว้นแต่ได้รบัใบอนญุาตจากเลขาธกิารโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการ
	 ในการขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง	 ให้ผู ้ขอรับ
ใบอนุญาตแสดงเอกสารหรือหลักฐานว่าผู้รับ	ณ	ประเทศ
ปลายทางเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายของประเทศปลายทาง
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ที่อาจครอบครองเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วนั้นได้
	 การขอรับใบอนุญาต	การออกใบอนุญาต	และการ
ออกใบแทนใบอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	
และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๘๖ 	 ผู ้ รับใบอนุญาตน�าเข ้าเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้วตามมาตรา	๘๔	วรรคหน่ึง	หรือใบอนุญาต 
ส ่ งออกเชื้ อ เพลิ งนิ ว เคลียร ์ ใช ้แล ้ วตามมาตรา	 ๘๕	 
วรรคหนึง่	 ต้องน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรหรอืส่งออกไปนอก 
ราชอาณาจักรซ่ึงเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วทางด่านศุลกากร
ที่เลขาธิการประกาศก�าหนด

 ม า ต ร า  ๘ ๗  ผู ้ รั บ ใ บ อนุ ญ า ต ด� า เ นิ น ก า ร 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ก ่อให้เกิดเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว	ต้องเก็บรักษาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
ตามวิธีการที่ระบุไว้ในรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร ์ฉบับสมบูรณ์ซ่ึงเป็น
เงื่อนไขในใบอนุญาตให้ด�าเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์	 เว้นแต่ได้จัดส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วให้แก่
หน่วยงานของรัฐท่ีท�าหน้าที่เก็บรักษาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้
แล้ว	หรือส่งไปจัดการนอกราชอาณาจักร	หรือส่งกลับคืน
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แก่ประเทศผู้ขายหรือผู้ให้เช่าซึ่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
	 การเก็บรักษาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	 การส่ง 
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วให้แก่หน่วยงานของรัฐการส่ง 
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วไปจัดการนอกราชอาณาจักร	และ
การส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วกลับคืนแก่ประเทศผู้ขาย
หรือผู้ให้เช่า	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ขั้นตอน	และวิธีการ
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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หมวด ๘
ความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และ

การพิทักษ์ความปลอดภัย
  

 มาตรา ๘๘	 ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	๑๙	ซึ่ง 
ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีและผู ้รับใบอนุญาตตาม 
มาตรา	๓๖	ซึ่งครอบครองวัสดุนิวเคลียร์	ยื่นรายงานแสดง
ปรมิาณของวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์	แล้วแต่กรณี	 
ที่อยู ่ในความครอบครองต่อเลขาธิการตามหลักเกณฑ์	 
วิธีการ	เงื่อนไข	และระยะเวลาที่เลขาธิการก�าหนด

 มาตรา ๘๙	 ผู้ใดวิจัยและพัฒนาวัฏจักรเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ที่ไม่ใช้วัสดุนิวเคลียร์	ต้องแจ้งให้เลขาธิการทราบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก�าหนด

 มาตรา ๙๐ ผู้ด�าเนินกิจการทางนิวเคลียร์ตามที่
ก�าหนดในกฎกระทรวง	ต้องแจ้งให้เลขาธิการทราบตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก�าหนด
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 มาตรา ๙๑๙	ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
น้ีต ้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส	ี
และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	 แล้วแต่กรณ	ี
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
 มาตรา ๙๑/๑๑๐	 ผู ้มี ไว ้ ในครอบครองหรือใช  ้
วัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรา	๒๐	หรือเครื่องก�าเนิดรังสีตาม
มาตรา	๒๖/๒	หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตาม
มาตรา	๓๘	ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี	 และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	 แล้วแต่
กรณี	ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 ผู ้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสีตาม
มาตรา	๒๖/๑	ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐาน
ความปลอดภัยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

๙ มาตรา	๙๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

๑๐	มาตรา	๙๑/๑	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒
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 มาตรา ๙๒๑๑	ผูร้บัใบอนญุาตผลติ	มไีว้ในครอบครอง	 
หรอืใช้วสัดกุมัมนัตรงัส	ีและผูร้บัใบอนญุาตมไีว้ในครอบครอง 
หรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสี	 ต ้องจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานที่ท�าการของผู้รับ 
ใบอนุญาต	ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๙๓๑๒	ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	๓๖	 (๑)	
และ	(๒)	ต้องจดัให้มีเจ้าหน้าทีด่�าเนนิการทางเทคนคิเกีย่วกบั 
วัสดุนิวเคลียร ์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท�าการของผู ้รับ 
ใบอนุญาต	ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา  ๙๔ ๑๓	 ผู ้ รั บ ใบอนุญาตด� า เ นินการ 
สถานประกอบการทางนวิเคลยีร์ทีใ่ช้เครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์	
ต ้องจัดให ้มี เจ ้าหน ้าที่ปฏิบัติงานเดินเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท�าการของผู้รับใบอนุญาต	
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

๑๑ มาตรา	๙๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

๑๒	มาตรา	๙๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

๑๓	มาตรา	๙๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒
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 มาตรา ๙๕ เจ ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี	 
เจ้าหน้าที่ด�าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์	และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเลขาธิการ
	 เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	มีสัญชาติไทย	 เว้นแต่ในกรณีท่ีเลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นว่ามีความจ�าเป็น 
ที่ต้องให้บุคคลที่มีสัญชาติอื่นเป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
	 (๒)	เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
	 (๓)	ไม่เป็นคนวิกลจริต	คนไร้ความสามารถ	หรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ
	 (๔)	ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
	 (๕)	ไม่เป็นผู้อยู ่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้
	 (๖)	ไม่เคยถกูเพกิถอนใบอนญุาตตามพระราชบญัญตั ิ
นี้	โดยยังไม่พ้นสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
	 (๗)	ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุด	
เว้นแต่โทษส�าหรับความผิดท่ีได้กระท�าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
	 การแบ ่ ง ระดั บและการก� าหนดคุณวุฒิ ของ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	 เจ้าหน้าท่ีด�าเนินการทาง
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เทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์	และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเดิน 
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	 รวมท้ังการขอรับใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และ
เงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๙๖๑๔	 ใบอนุญาตตามมาตรา	๙๕	ให้มีอายุ
ไม่เกินห้าปี
	 ใบอนญุาตให้เป็นเจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานเดนิเครือ่งปฏกิรณ์ 
นิวเคลียร์ให้ใช้ได้กับการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เฉพาะ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ก�าหนดในใบอนุญาตเท่านั้น

 มาตรา ๙๗ เจ ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี	 
เจ้าหน้าที่ด�าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์	และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	ที่ประสงค์
จะต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ
เลขาธิการ	และเมื่อได้ยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว	 ให้
ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้จนกว่าเลขาธิการจะสั่ง
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต
	 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดใน
กฎกระทรวง
๑๔	มาตรา	๙๖	วรรคหนึ่ง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒
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หมวด ๙
การขนส่ง

  

 มาตรา ๙๘ 	 ผู ้ ครอบครองวัสดุ กัม มันตรั งส	ี 
วัสดุนิวเคลียร์	 กากกัมมันตรังสี	 เชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือ 
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	 ซ่ึงประสงค์จะจัดให้มีการขนส่ง 
วัสดุดังกล่าว	ต้องแจ้งต่อเลขาธิการ
	 การแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ
เงื่อนไขที่เลขาธิการประกาศก�าหนด

 มาตรา ๙๙ 	 ผู ้ ครอบครองวัสดุ กัม มันตรั งส	ี 
วัสดุนิวเคลียร์	 กากกัมมันตรังสี	 เชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือ 
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	ซึ่งประสงค์จะขนส่งวัสดุดังกล่าว
ตามมาตรา	๙๘	และผู้รับขนส่งวัสดุดังกล่าวมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไขเก่ียวกับความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง	 อย ่างน ้อยต ้องมี 
รายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้
	 (๑)	ข้อก�าหนดหรือข้อจ�ากัดในการขนส่งไม่ว่าโดย
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ทางบก	ทางน�้า	หรือทางอากาศ
	 (๒)	ประเภท	ข้อก�าหนด	และการรับรองหีบห่อที่ใช้
ในการขนส่ง
	 (๓)	การติดป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางรังสี
	 (๔)	การตรวจสอบและการควบคุมการขนส่ง
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หมวด ๑๐
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

  

 มาตรา ๑๐๐	ในกรณท่ีีเกดิอนัตรายหรอืความเสยีหาย 
อนัเกดิจากการประกอบกจิการตามใบอนญุาต	ผูร้บัใบอนญุาต 
มีหน้าที่ระงับเหตุในเบ้ืองต้นตามแผนป้องกันอันตรายจาก
รังสี	และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบ
ทันที	 รวมทั้งต้องให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข	บรรเทา	หรือระงับซึ่งอันตรายหรือ
ความเสียหายนั้น

 มาตรา ๑๐๑	 ในกรณีท่ีอันตรายหรือความเสียหาย
ตามมาตรา	๑๐๐	มีลักษณะหรือขยายขอบเขตเป็นความ
เสียหายสาธารณะ	หรือในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบ
ว่าการประกอบกิจการตามใบอนุญาตอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายสาธารณะ	 ให้เจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 มีอ�านาจเข้า
ระงับเหตุแห่งความเสียหายสาธารณะนั้นได้ทันที	 รวมทั้งมี
อ�านาจประกาศมาตรการเพื่อประโยชน์ในการระงับเหตุนั้น
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	 ในการระงับเหตุแห่งความเสียหายสาธารณะตาม
วรรคหนึ่ง	 ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย	 โดยมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีเป็นแผนสนับสนุนและอยู่ภายใต้แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 และให้ส�านักงานมีหน้าที่ให้
ข้อเสนอแนะและจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการด�าเนินการ
ดังกล่าว
	 ในกรณีที่อันตรายหรือความเสียหายอันเกิดจาก
นิวเคลียร์หรือรังสีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทย	ให้น�าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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หมวด ๑๑
การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต

  

 มาตรา ๑๐๒	 ในกรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	กฎกระทรวงหรือประกาศ
ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี	 หรือเงื่อนไขท่ีก�าหนดใน 
ใบอนุญาต	 ให้เลขาธิการมีอ�านาจสั่งระงับการกระท�าที่
ฝ่าฝืน	แก้ไขปรับปรุง	หรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด
	 ในกรณีที่ ผู ้รับใบอนุญาตใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง
ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง	 เลขาธิการอาจสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้	 โดยมีก�าหนด 
ครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
	 ในกรณทีีก่ารออกใบอนญุาตต้องได้รบัความเหน็ชอบ 
จากคณะกรรมการ	การสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย
	 ในการสั่งพักใช้ใบอนุญาต	 เลขาธิการอาจก�าหนด 
เงื่อนไขให้ผู ้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อการป้องกัน 
อันตรายจากรังสี	 เพื่อความปลอดภัยหรือความมั่นคง 
ปลอดภัยทางนิวเคลียร ์และรังสีหรือการพิทักษ์ความ
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ปลอดภัยทางนิวเคลียร์	หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใด
ที่จ�าเป็นก็ได้

 มาตรา ๑๐๓ ในกรณีท่ีผู ้รับใบอนุญาตซ่ึงถูกพัก 
ใช้ใบอนญุาตไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่เลขาธกิารภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนดตามมาตรา	๑๐๒	 วรรคสอง	 เลขาธิการอาจม ี
ค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
	 ในกรณีที่การสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ	การสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย

 มาตรา ๑๐๔ ในกรณีท่ีมีค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาต
หรือค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต	 เลขาธิการอาจมีค�าสั่งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าด�าเนินการเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังส	ี
เครื่องก�าเนิดรังสี	 วัสดุนิวเคลียร์	 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	 
กากกัมมันตรังสี	หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้นได้เท่าที่จ�าเป็น	
เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี	 เพื่อความปลอดภัยหรือ 
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	หรือการพิทักษ์
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
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	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการตามวรรคหน่ึง	
ให้จ่ายจากหลักประกัน	หากหลักประกันไม่เพียงพอ	ผู้รับ 
ใบอนุญาตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด
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หมวด ๑๒
การอุทธรณ์

  

 มาตรา ๑๐๕๑๕	 ผู ้รับค�าสั่งของเลขาธิการหรือ 
ค�าสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีไม่เห็นด้วยกับค�าสั่ง 
ดังกล ่าว	 ให ้มีสิทธิ อุทธรณ์ต ่อคณะกรรมการได ้ตาม 
หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด
	 ค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

 มาตรา ๑๐๖	ผู้รับค�าส่ังของเลขาธิการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไม่เห็น
ด้วยกับค�าสั่งดังกล่าว	 ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง

๑๕	มาตรา	๑๐๕	วรรคหนึ่ง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒
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หมวด ๑๓
พนักงานเจ้าหน้าที่

  

 มาตรา ๑๐๗ ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบัญญตัิ 
นี้	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจดังต่อไปนี้
	 (๑)	เข้าไปในสถานท่ีท่ีประกอบกิจการหรือท่ีมีไว้	 
หรือที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประกอบกิจการหรือท่ีมีไว้
ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี	 เครื่องก�าเนิดรังสี	 วัสดุนิวเคลียร ์	 
กากกัมมันตรังสี	 และเชื้อเพลิงนิวเคลียร ์ใช ้แล ้วหรือ 
สถานประกอบการทางนวิเคลยีร์	ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท�าการของสถานท่ีน้ัน	หรือ
เข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุกหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
บรรทุกวัสดุกัมมันตรังสี	 เครื่องก�าเนิดรังสี	 วัสดุนิวเคลียร	์
กากกัมมันตรังสี	 หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร ์ใช ้แล้ว	 หรือ 
ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์หรือมีเหตุ 
อนัควรสงสยัว่าขบัเคลือ่นด้วยพลงังานนวิเคลยีร์	 เพือ่ซกัถาม 
ข้อเท็จจริง	ตรวจสอบกิจการ	 เอกสารและหลักฐาน	และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	 รวมท้ังตรวจสอบการกระท�าใด	ๆ	 ท่ี
เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	หรือเพื่อ
ด�าเนินการระงับหรือป้องกันอันตรายซึ่งอาจมีแก่บุคคล
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หรือทรัพย์สิน	 เพื่อการคุ้มครองอนามัยของบุคคล	หรือเพื่อ
ปฏิบัติการอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
	 (๒)	เข้าไปในสถานที่ก่อสร้างสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร ์หรือสถานท่ีประกอบกิจการให ้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี 	 เพื่อตรวจสอบการก ่อสร ้าง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์หรือสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี	 หรือเพื่อตรวจสอบการทดสอบ
ระบบเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ตามมาตรา	 ๖๒	 และ 
ตรวจสอบการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือการเดิน 
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามมาตรา	๖๓
	 (๓)	ตรวจค้น	กัก	 ยึด	หรืออายัดวัสดุกัมมันตรังส	ี
เครื่องก�าเนิดรังสี	 วัสดุนิวเคลียร์	 สถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์	กากกัมมันตรังสี	 เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	และ
เอกสารหรือสิ่งใด	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนหรือ 
ไม ่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๑๙	 มาตรา	 ๒๖	 มาตรา	 ๓๖	 
มาตรา	๔๕	มาตรา	๖๓	มาตรา	๗๕	มาตรา	๗๖	มาตรา	๘๐	
มาตรา	๘๔	หรือมาตรา	๘๕
	 (๔)	 น�าวสัดกุมัมนัตรงัส	ีวสัดนุวิเคลยีร์	กากกมัมนัตรงัส	ี
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	 หรือสิ่งอื่นใดท่ีสงสัยว่าเป็น 
วัสดุกัมมันตรังสี	 วัสดุนิวเคลียร์	 กากกัมมันตรังสี	 หรือ 
เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	 ในปริมาณพอสมควรไปเป็น
ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
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	 (๕)	ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อประโยชน์
แก่การตรวจสอบติดตามวัสดุกัมมันตรังสี	 วัสดุนิวเคลียร์ 
กากกัมมันตรังสี	หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
	 (๖)	มีหนังสือเรียกให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องมาให้ถ้อยค�า
หรือส่งเอกสารและหลักฐานท่ีจ�าเป็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
	 (๗)	ออกค�าสั่งใด	 ๆ	 เพื่อให้ผู ้รับใบอนุญาตตาม 
พระราชบญัญัตนิีห้รือผูม้หีน้าทีด่�าเนนิการตามพระราชบญัญตัิ
นี้กระท�าการหรืองดเว้นกระท�าการเพื่อความปลอดภัยหรือ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
	 (๘)	 ให้ผูแ้ทนของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่าง 
ประเทศปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ ้าหน้าท่ีภายใต้
พันธกรณีระหว่างประเทศตามมาตรา	๑๑๓
	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได ้เข ้าไปในสถานท่ีตาม 
วรรคหนึ่ง	 (๑)	หรือ	 (๒)	และได้กระท�าการตามวรรคหนึ่ง	
(๑)	 (๒)	หรือ	 (๓)	 แล้ว	 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	 ให้พนักงาน 
เจ้าหน้าทีม่อี�านาจกระท�าการต่อไปในเวลาหลงัพระอาทติย์ตก 
หรอืนอกเวลาท�าการของสถานทีน่ัน้ได้ตามความจ�าเป็นและ 
เหมาะสม
	 ในกรณีที่มี เหตุฉุกเฉินหรือมีความจ�าเป ็นเพื่อ
ความปลอดภัยหรือความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
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รังสี	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจเข้าไปในสถานท่ีตาม 
วรรคหนึง่	 (๑)	หรือ	 (๒)	 ในเวลาใด	ๆ	ได้ตามความจ�าเป็น 
และเหมาะสม	และให้มอี�านาจออกค�าสัง่ให้บคุคลทีเ่กีย่วข้อง
กระท�าการหรืองดเว ้นกระท�าการเพื่อความปลอดภัย 
หรือความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	 ทั้งนี	้ 
ให้แจ้งผูค้รอบครองสถานทีด่งักล่าวถงึการเข้าไปในสถานทีน่ัน้ 
ในโอกาสแรกที่กระท�าได้

 มาตรา ๑๐๘	 เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท�าที่ฝ่าฝืน	หรือ
แก้ไข	หรือปรับปรุง	หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้	 ในการนี้หาก
เป็นกรณีมีเหตุอันสมควร	พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะสั่งให้บุคคล
ดังกล่าวส่งออกไปซ่ึงวัสดุกัมมันตรังสี	 เครื่องก�าเนิดรังสี	
วัสดุนิวเคลียร์	 กากกัมมันตรังสี	 หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ 
ใช้แล้ว	ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตนั้น	 เพื่อคืนให้แก่ผู้ผลิตหรือ 
ผู้จัดส่งวัสดุนั้นมาให้	 โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 
และเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก�าหนด
	 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง	 ถ้าปรากฏว่าผู ้ที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่สามารถปฏิบัติให้ 
ถกูต้องได้	ไม่ว่าเพราะไม่มคีวามสามารถหรอืเพราะเหตอุืน่ใด	 
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ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบ
สิ่งของตามวรรคหนึ่งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่	ณ	 สถานที่ 
ที่ก�าหนด	เพื่อท�าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี	โดยค�านึง
ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งของดังกล่าวด้วย
	 ในกรณีที่สิ่งของตามวรรคหน่ึงอาจจ�าหน่ายได้ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการขายทอดตลาดหรือขายให้
แก่หน่วยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแต่วันได้รับมอบ	
เงินที่ขายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาการจ�าหน่าย	
และค่าภาระที่เกี่ยวข้องแล้วให้เก็บไว้เพื่อคืนแก่เจ้าของ	
แต่ถ้าพ้นก�าหนดสามเดือนดังกล่าวแล้วยังจ�าหน่ายไม่ได้
หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็น
อันตรายหรือภาระเกินควรก็ให้มีอ�านาจสั่งให้ท�าลายหรือ
จัดการตามควรแก่กรณี
	 ในกรณีที่ต้องท�าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี	
หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น	 ให้เจ้าของหรือผู้น�าเข้ามาซึ่งสิ่งของ
นั้นมีหน้าที่จ่ายหรือชดใช้เงินจ�านวนนั้นแก่ทางราชการ

 มาตรา ๑๐๙	 วัสดุกัมมันตรังสี	 เครื่องก�าเนิดรังสี	 
วสัดนิุวเคลยีร์	สถานประกอบการทางนวิเคลยีร์	กากกมัมนัตรงัส	ี
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	และเอกสารหรือสิ่งใด	ๆ	ที่ได้ยึด
หรืออายัดไว้ตามมาตรา	๑๐๗	 (๓)	ถ้าการเก็บสิ่งของท่ียึด
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หรืออายัดไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรืออันตราย
ที่จะเกิดจากสิ่งของนั้นหรือค ่าใช ้จ ่ายจะเกินส ่วนกับ 
ค่าแห่งสิ่งของนั้น	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจท�าลายหรือ
จัดการตามควรแก่กรณีโดยค�านึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจาก
สิ่งของดังกล่าวด้วย	และให้น�าบทบัญญัติในมาตรา	๑๐๘	 
วรรคสามและวรรคสี่	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
	 ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งของ
ที่ยึดหรืออายัดไว้มิใช่เป็นทรัพย์ที่ต ้องริบหรือพนักงาน
อัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการ
อายัดหรือคืนสิ่งของนั้นให้แก่ผู ้ควรได้รับคืนโดยมิชักช้า	
ในกรณีที่มีการคืนสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว้	 ให้แจ้งการคืน
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิล�าเนาของ 
ผู้ควรได้รับคืน	แต่ในกรณีไม่รู ้ตัวผู้ควรได้รับคืนหรือรู้ตัว
แต่ไม่รู้ภูมิล�าเนาถ้าได้ประกาศในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับท่ี 
ได้แพร่หลายในท้องที่ที่ได้ยึดหรืออายัดสิ่งของนั้น	หรือการ
ประกาศในหนังสือพิมพ์จะไม่คุ้มกับมูลค่าสิ่งของท่ีจะคืน	 
ถ้าได้ประกาศไว้	ณ	ที่ท�าการอ�าเภอแห่งท้องที่นั้นไม่น้อยกว่า 
สิบห้าวัน	ให้ถือว่าได้มีการแจ้งเมื่อครบก�าหนดเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้ประกาศในหนังสือพิมพ์	หรือวันท่ีครบก�าหนดการ
ประกาศ	ณ	ที่ท�าการอ�าเภอ	แล้วแต่กรณี
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	 ผู้ขอรับคืนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าภาระต่าง	ๆ	ของ
รัฐที่เกิดขึ้นเพราะการประกาศในหนังสือพิมพ์พร้อมเงิน
เพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของเงินจ�านวนดังกล่าว
	 ในกรณีที่ไม่สามารถจะคืนได้เพราะหาตัวผู้ควรได้
รับคืนไม่พบ	ก็ให้รักษาสิ่งของที่ยึดไว้	หรือเงินที่จะคืนให้นั้น
ไว้	แล้วแต่กรณี	หากภายในหน่ึงปีนับต้ังแต่ได้แจ้งแก่ผู้ควร
ได้รับคืนและไม่มีผู้ควรได้รับคืนมาขอรับ	ก็ให้ตกเป็นของรัฐ

 มาตรา ๑๑๐ วัสดุกัมมันตรังสี	 เครื่องก�าเนิดรังสี	 
วสัดนิุวเคลยีร์	สถานประกอบการทางนวิเคลยีร์	กากกมัมนัตรงัส	ี 
เชื้อเพลิงนิวเคลียร ์ใช ้แล ้ว	 และเอกสารหรือสิ่งใด	 ๆ	
ตามมาตรา	 ๑๐๙	หรือทรัพย์สินใดท่ีเก่ียวข้องท่ีศาลมี 
ค�าพิพากษาให้ริบ	 ให้ส่งมอบแก่ส�านักงานเพื่อท�าลายหรือ
จัดการตามที่เห็นสมควรต่อไป
	 ในกรณีที่ต ้องท�าลายหรือจัดการตามวรรคหนึ่ง	 
ให้ศาลมีค�าสั่งในค�าพิพากษาให้เจ้าของช�าระค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นให้แก่ทางราชการด้วย

 มาตรา ๑๑๑	 ในกรณีท่ีต้องมีการชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นให้แก่ทางราชการตามมาตรา	๑๐๘	มาตรา	๑๐๙	
และมาตรา	๑๑๐	ให้หนี้ในค่าใช้จ่ายนั้นเป็นหนี้มีบุริมสิทธิ
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เหนือทรัพย์สินทั้งหมดของผู้มีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายในล�าดับ
เดียวกับหนี้ค่าภาษีอากร

 มาตรา ๑๑๒๑๖	 ในการปฏิบัติหน้าท่ี	 พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวแก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องและ
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกตามสมควร
	 บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
แบบท่ีเลขาธิการหรือผู ้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก�าหนด	แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๑๑๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง
วัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา	๓๖	 (๑)	ผู้รับใบอนุญาตด�าเนิน
การสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามมาตรา	๔๕	และ
ผู้รับอนุญาตบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ในสถานที่เสริมสมรรถนะ
วัสดุนิวเคลียร์หรือสถานที่แปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
ใช ้แล ้วและผู ้รับอนุญาตบรรจุ เชื้อเพลิงนิวเคลียร ์ ใน 
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ตามมาตรา	๖๓	อ�านวยความสะดวกแก่ผู้แทน
ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศท่ีปฏิบัติงาน

๑๖	มาตรา	๑๑๒	วรรคสอง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒
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ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ	 
ในการด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	ตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
	 (๒)	ตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์
	 (๓)	เก็บตัวอย ่าง วัสดุที่มี เหตุอันควรสงสัยว ่า
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางนิวเคลียร์
	 (๔)	ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อประโยชน์
แก่การตรวจสอบและติดตามวัสดุนิวเคลียร์และเช้ือเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว
	 (๕)	ตรวจสอบการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์
หรือการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามมาตรา	๖๓

 ม า ต ร า  ๑ ๑ ๔ 	 ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น ้ า ที่ ต า ม 
พระราชบัญญัตินี้	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
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หมวด ๑๔
บทก�าหนดโทษ

  

 มาตรา ๑๑๕ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค�า	หรือไม่ส่งเอกสาร	 
หลักฐาน	 หรือวัตถุใด	 ๆ	 ตามที่คณะกรรมการหรือ 
คณะอนกุรรมการสัง่ตามมาตรา	๑๖	หรอืทีพ่นกังานเจ้าหน้าที ่
มีหนังสือเรียกตามมาตรา	๑๐๗	วรรคหนึ่ง	 (๖)	ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

 มาตรา ๑๑๖	 ผู ้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๑๙	 วรรคหน่ึง	
มาตรา	๒๖	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๓๖	วรรคหน่ึง	มาตรา	๗๕	
วรรคหนึ่ง	มาตรา	๗๖	วรรคหน่ึง	มาตรา	๗๘	มาตรา	๗๙	 
มาตรา	 ๘๐	 วรรคหนึ่ง	 มาตรา	 ๘๒	 หรือมาตรา	 ๘๓	 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	หรือปรับไม่เกินสองแสน
บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๑๑๗๑๗	 ผู ้มี ไว ้ ในครอบครองหรือใช  ้
วัสดุกัมมันต รังสีห รือ เค รื่ องก� า เนิดรั งสี 	 ห รือผู ้ มี ไว  ้

๑๗	มาตรา	๑๑๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒
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ในครอบครองวสัดุนิวเคลยีร์	ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา	๒๐	วรรคสอง	 
มาตรา	๒๖/๑	วรรคสอง	มาตรา	๒๖/๒	วรรคสอง	หรือ
มาตรา	๓๘	วรรคสอง	ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินหนึง่แสนบาท

 มาตรา ๑๑๘	 ผู ้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๕๑	 วรรคหน่ึง	
มาตรา	๕๕	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๖๓	วรรคหน่ึง	มาตรา	๖๔	 
วรรคหนึ่ง	 หรือไม ่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๗๐	 วรรคหนึ่ง	 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสิบปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้าน
บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๘๔	วรรคหนึ่ง	หรือ
มาตรา	๘๕	วรรคหนึ่ง	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกปี	
หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา  ๑๒๐ 	 ผู ้ รั บ ใบอนุญาตด� า เนิ นการ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร ์ผู ้ ใดไม ่ปฏิบัติตาม 
มาตรา	๘๗	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิแปดปี	หรอืปรบัไม่เกิน 
แปดแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๘๙	หรือมาตรา	๙๐	
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
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 มาตรา ๑๒๒๑๘	 	ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา	๙๑	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๑๒๒/๑๑๙	 ผู ้มีไว ้ในครอบครองหรือใช  ้
วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก�าเนิดรังสี 	 หรือผู ้มี ไว ้ ใน 
ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์	ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๙๑/๑	 
วรรคหนึ่ง	 หรือวรรคสอง	 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
หน่ึงแสนบาท

 มาตรา ๑๒๓	 ผู ้รับใบอนุญาตผู ้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา	๙๒	มาตรา	๙๓	หรือมาตรา	๙๔	ต้องระวางโทษจ�า
คกุไม่เกนิห้าปี	หรอืปรบัไม่เกินห้าแสนบาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรับ

 มาตรา ๑๒๔	ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา	๙๕	หรือผู้รับใบอนุญาตซ่ึงฝ่าฝืนมาตรา	๙๖	
วรรคสอง	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	 หรือปรับ 
ไม่เกินสองแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๑๘	มาตรา	๑๒๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

๑๙	มาตรา	๑๒๒/๑	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒
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 มาตรา ๑๒๕ 	 ผู ้ ใดฝ ่าฝ ืนหรือไม ่ปฏิบั ติตาม 
มาตรา	๙๘	หรือมาตรา	๙๙	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหนึง่ปี	 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๑๒๖	 ผู ้รับใบอนุญาตผู ้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา	๑๐๐	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๑๒๗ ผู ้ใดต่อสู ้หรือขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๑๐๗	วรรคหนึ่ง	
(๑)	 (๒)	 (๓)	หรือ	 (๔)	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งป	ี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๑๒๘	 ผู ้ ใดไม ่อ�านวยความสะดวกแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๑๑๒	ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท	หรือทั้งจ�า 
ทั้งปรับ

 มาตรา ๑๒๙	 ผู ้ ใดมีไว ้ ในครอบครองหรือใช  ้
วัสดุกัมมันตรังสี	 เครื่องก�าเนิดรังสี	หรือวัสดุนิวเคลียร์โดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดอันตราย
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ต่อชีวิต	ร่างกาย	อนามัย	หรือทรัพย์สินของบุคคลใด	หรือ
ต่อสิ่งแวดล้อม	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสิบปี	หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ถ้าการกระท�าความผิดดังกล่าวในวรรคหนึ่งเป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต	ร่างกาย	อนามัยหรือทรัพย์สินของ
บุคคลใด	หรือต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกินยีส่บิปี	หรอืปรบัไม่เกนิสองล้านบาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

 มาตรา ๑๓๐	 ผู ้ใดกระท�าความผิดฐานลักทรัพย์	
ชิงทรัพย์	หรือปล้นทรัพย์ท่ีเป็นวัสดุนิวเคลียร์ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกินสามสิบปี	หรือปรับไม่เกินสามล้านบาท	
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๑๓๑	ผู้ใดกระท�าความผิดฐานฉ้อโกงหรือ
ยักยอกทรัพย์ที่เป็นวัสดุนิวเคลียร์	 ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกินสิบปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดกระท�าความผิดต่อเสรีภาพตาม
มาตรา	๓๐๙	วรรคหนึ่ง	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	โดย
ใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์	ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกินหกปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท	หรือ 
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ทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่ง	 เป็นการกระท�าตาม
มาตรา	 ๓๐๙	 วรรคสอง	 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสิบปี	หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่ง	 เป็นการกระท�าตาม
มาตรา	 ๓๐๙	 วรรคสาม	 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบสี่ปี	และ
ปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนแปดหมื่นบาท

 มาตรา ๑๓๓	ผู้ใดขู่เข็ญว่าจะกระท�าความผิดตาม
มาตรา	๑๓๐	เพื่อบังคับผู้อื่นให้กระท�าการใดหรือไม่กระท�า
การใด	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสิบปี	หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ในกรณีที่การขู่เข็ญตามวรรคหนึ่ง	 เป็นการขู่เข็ญ
ว่าจะกระท�าความผิดตามมาตรา	๑๓๔	 เพื่อบังคับผู้อื่นให้
กระท�าการใดหรือไม่กระท�าการใด	ต้องระวางโทษจ�าคุก
ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี
	 ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง	
เป็นการกระท�าเพื่อบังคับรัฐบาลไทยรัฐบาลต่างประเทศ	
หรือองค ์การระหว ่างประเทศ	 ให ้กระท�าการใดหรือ 



101

ไม่กระท�าการใด	ต้องระวางโทษจ�าคุกตลอดชีวิต	หรือจ�าคุก
ตั้งแต่สามสิบปีถึงสี่สิบปี

 มาตรา ๑๓๔	ผู้ใดกระท�าการต่อวัสดุกัมมันตรังส	ี
วัสดุนิวเคลียร์	หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร์โดย
มุ ่งหมายให้เกิดการแพร่กระจายหรือน่าจะเกิดการแพร่
กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์	 โดยเจตนา
ที่จะท�าอันตรายต่อชีวิต	ร่างกาย	อนามัย	หรือทรัพย์สินของ
บุคคลใดหรือต่อสิ่งแวดล้อม	ต้องระวางโทษประหารชีวิต	
จ�าคุกตลอดชีวิต	หรือจ�าคุกต้ังแต่สามปีถึงยี่สิบปีและปรับ
ตั้งแต่สามแสนบาทถึงยี่สิบล้านบาท

 มาตรา ๑๓๕	ผู้ใดกระท�าความผิดตามมาตรา	๑๓๐	
มาตรา	๑๓๒	มาตรา	๑๓๓	มาตรา	๑๓๔	มาตรา	๑๔๑	หรือ
มาตรา	๑๔๒	นอกราชอาณาจักร	ผู้น้ันจะต้องรับโทษใน 
ราชอาณาจักรตามที่ก� าหนดไว ้ ในพระราชบัญญัติ น้ี	 
ถ้าปรากฏว่า
	 (๑)	ผู้กระท�าความผิดหรือผู้ร่วมกระท�าความผิดคน
ใดคนหนึ่งเป็นคนไทย	หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
	 (๒)	ผู ้กระท�าความผิดเป ็นคนต่างด ้าว	 และได้
กระท�าโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร
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หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย
	 (๓)	ผูก้ระท�าความผดิเป็นคนต่างด้าว	และการกระท�า 
นั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระท�าเกิดขึ้น
ภายในเขตอ�านาจของรัฐนั้น	 หากผู ้นั้นได้ปรากฏตัวใน 
ราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
	 ทั้งนี้	 ให้น�าบทบัญญัติในมาตรา	๑๐	แห่งประมวล
กฎหมายอาญา	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๓๖ ความผิดตามมาตรา	๑๓๐	หากผู้ใด
กระท�าการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี	ต้องระวางโทษเช่น
เดียวกับตัวการในความผิดนั้น
	 (๑)	สนับสนุนการกระท�าความผิดหรือช่วยเหลือ 
ผู้กระท�าความผิดก่อนหรือขณะกระท�าความผิด
	 (๒)	จัดหาหรือให้เงิน	ทรัพย์สิน	ยานพาหนะ	สถานที่	 
หรือวัตถุใด	ๆ	หรือกระท�าการใด	ๆ	 เพื่อช่วยให้ผู้กระท�า
ความผิดหลบหนีหรือเพ่ือมิให้ผู้กระท�าความผิดถูกลงโทษ	
หรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการกระท�าความผิด

 มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต ่
สองคนขึ้นไปเพื่อกระท�าความผิดตามมาตรา	๑๓๐	ต้อง
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ระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น
	 ถ้าได้มีการกระท�าความผิดเพราะเหตุท่ีได้มีการ
สมคบกันตามวรรคหนึ่ง	ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตาม
ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น
	 ในกรณีที่ความผิดได้กระท�าถึงขั้นลงมือกระท�า
ความผิด	แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบท�าให้
การกระท�านั้นกระท�าไปไม่ตลอดหรือกระท�าไปตลอดแล้ว
แต่การกระท�านั้นไม่บรรลุผล	ผู้สมคบที่กระท�าการขัดขวาง
นั้น	คงรับโทษตามที่ก�าหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น
	 ถ ้าผู ้กระท�าความผิดตามวรรคหน่ึงกลับใจให ้ 
ความจรงิแห่งการสมคบต่อพนกังานเจ้าหน้าทีก่่อนทีจ่ะมกีาร 
กระท�าความผิดตามที่ได้สมคบกัน	ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้น
หรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนดไว้เพียงใดก็ได้

 มาตรา ๑๓๘	 ผู ้ ใดตระเตรียมการเพื่อกระท�า 
ความผิดตามมาตรา	๑๓๐	ต้องระวางโทษสองในสามส่วน
ของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น

 มาตรา ๑๓๙	 ผู ้ใดพยายามกระท�าความผิดตาม
มาตรา	๑๓๐	ต้องระวางโทษตามท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับความ
ผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระท�าความผิดส�าเร็จ
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 มาตรา ๑๔๐๒๐ ความผิดตามหมวดนี้	 ให้ศาล
ลงโทษผู ้กระท�าความผิดโดยค�านึงถึงปริมาณหรือระดับ 
กัมมันตภาพส�าหรับวัสดุ กัมมันตรังสี 	 วัสดุ นิวเคลียร	์ 
กากกัมมันตรังสี	หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	และค�านึง
ถึงพลังงานสูงสุดของรังสีท่ีเกิดขึ้น	ปริมาณรังสีท่ีได้รับ	หรือ
ลักษณะการใช้งานส�าหรับเครื่องก�าเนิดรังสี

 มาตรา ๑๔๑	ผู้ใดทดลอง	ผลิต	ครอบครอง	หรือ
ใช้ไม่ว่าในทางใด	ๆ	ซึ่งวัตถุระเบิดที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือ 
วัสดุนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบในราชอาณาจักร	 ต้อง
ระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต  ่
สามแสนบาทถึงสองล้านบาท
	 ผู้ใดกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งเพื่อให้เกิดการ
แพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์โดย
เจตนาดังต่อไปนี้	ต้องระวางโทษจ�าคุกตลอดชีวิต
	 (๑)	ท�าอันตรายต่อชีวิต	 ร่างกาย	 อนามัย	 หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลใด	หรือต่อสิ่งแวดล้อม	หรือ
	 (๒)	บังคับผู้อื่น	รัฐบาลไทย	รัฐบาลต่างประเทศ	หรอื 
องค์การระหว่างประเทศ	ให้กระท�าการใดหรือไม่กระท�าการใด

๒๐	มาตรา	๑๔๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒
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 มาตรา ๑๔๒	 ผู ้ใดเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการใช	้
การเก็บรักษา	และการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์แบบแปลนและ
แผนผังของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต่อบุคคลอ่ืน	
ซึ่งมิใช่เป็นการกระท�าโดยผู้รับใบอนุญาตหรือหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	 เพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแล	
เพื่อป้องกันความเสียหายสาธารณะ	หรือเพื่อให้เป็นไปตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ	ผู้น้ันต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๑๔๓	 ในกรณีท่ีผู ้กระท�าความผิดเป็น
นิติบุคคล	ถ้าการกระท�าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก
การสั่งการหรือการกระท�าของบุคคลใด	หรือไม่สั่งการ	หรือ
ไม่กระท�าการอันเป็นหน้าท่ีท่ีต้องกระท�าของกรรมการ	 
ผู้จัดการ	หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของ 
นิติบุคคลนั้น	 ผู ้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว ้ส�าหรับ 
ความผิดนั้น	ๆ	ด้วย

 มาตรา ๑๔๔๒๑	บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ 
นี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว	หรือท่ีมีโทษจ�าคุกไม่เกินหน่ึง

๒๑	มาตรา	๑๔๔	วรรคหนึ่ง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒
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ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	 หรือท้ังจ�าท้ังปรับ	 ให้ 
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีซ่ึงประกอบด้วยเลขาธิการ	 
ผู ้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด	 และผู ้แทนส�านักงาน 
ต�ารวจแห่งชาติ	มีอ�านาจเปรียบเทียบได้	แต่ในกรณีความผิด 
เกี่ยวกับเครื่องก�าเนิดรังสีท่ีออกแบบมาเฉพาะส�าหรับ
ใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสี
เป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาลตาม
มาตรา	๒๖/๑	ให้ผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
มอบหมาย	ตามมาตรา	๒๖/๑	 เป็นกรรมการเปรียบเทียบ
คดีแทนเลขาธิการ
	 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว ่าผู ้ ใดกระท�า
ความผิดตามวรรคหนึ่งและผู้น้ันยินยอมให้เปรียบเทียบให้
พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นยินยอมให้
เปรียบเทียบ
	 ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหา
ไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจ�าคุกให้ก�าหนดค่าปรับ
ซึ่งผู ้ต้องหาจะพึงช�าระ	ถ้าผู ้ต้องหายินยอมตามนั้น	 เมื่อ 
ผู ้ต ้องหาได้ช�าระเงินค่าปรับตามจ�านวนท่ีเปรียบเทียบ
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ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ	ให้ถือว่าคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
	 ถ้าผู ้ต ้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ	หรือ
ยินยอมแล้วไม่ช�าระเงินค่าปรับภายในเวลาตามวรรคสาม
ให้ด�าเนินคดีต่อไป
	 ในระหว่างรอการเปรียบเทียบ	หรือรอการช�าระเงิน
ค่าปรับ	หากผู้ต้องหาได้รับการอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว	
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจะขอให้มีประกันหรือ 
หลักประกันก็ได ้	 ทั้งนี้ 	 ให ้น�าบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
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บทเฉพาะกาล
  

 มาตรา ๑๔๕	 ในวาระเริ่มแรก	 ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยประธานกรรมการ	 รองประธาน	กรรมการ	
และกรรมการโดยต�าแหน่งตามมาตรา	๙	(๑)	 (๒)	และ	(๓)	
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	๙	 (๔)	 ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อย 
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา ๑๔๖ บรรดาใบอนุญาต	ใบรับรอง	หรือการ
อนุญาตใด	ๆ	ที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๐๔	ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และยังมีผลใช้บังคับอยู่ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ

 มาตรา ๑๔๗ ให ้ผู ้รับใบอนุญาตผลิต	 มีไว ้ใน 
ครอบครอง	หรือใช้พลงังานปรมาณูจากเครือ่งปฏกิรณ์ปรมาณู 
ทีไ่ม่มกีารก�าหนดอายใุบอนญุาต	อยูก่่อนวนัทีพ่ระราชบญัญติั 
นี้ใช้บังคับ	ขอรับใบอนุญาตด�าเนินการสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ	และในระหว่างน้ัน	
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ให้ประกอบกิจการนั้นได้ต่อไปจนกว่าจะมีค�าสั่งไม่อนุญาต

 มาตรา ๑๔๘ บรรดาค�าขอรับใบอนุญาต	ค�าขอ
ใบรับรอง	ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต	หรือค�าขอใด	ๆ	 ท่ีได้
ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	พ.ศ.	
๒๕๐๔	ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ผู้ยื่นค�าขอ
ด�าเนินการยื่นค�าขอใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๔๙ ค�าอทุธรณ์เกีย่วกบัใบอนุญาต	ใบรบัรอง	 
หรือการอนุญาตใด	ๆ	ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๐๔	ที่อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์หรือ
ค้างการพิจารณาอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ	 
ให้พิจารณาต่อไปตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู 
เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๐๔	จนกว่าจะแล้วเสร็จ

 มาตรา ๑๕๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	ที่มีโทษจ�าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี	 หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท	หรือท้ังจ�า
ทั้งปรับ	หรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว	และยังอยู่
ระหว่างการด�าเนินคดี	 ให้ด�าเนินการเปรียบเทียบได้ตาม
มาตรา	๑๔๔
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 มาตรา ๑๕๑	 ผู้ใดประกอบกิจการท่ีไม่ต้องได้รับ 
ใบอนุญาตหรือไม่ต้องแจ้งก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ	 ให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งภายในสามสิบวัน
นับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิีม้ผีลใช้บงัคบั	และในระหว่างนัน้	 
ให้ประกอบกิจการนั้นได้ต่อไปจนกว่าจะมีค�าสั่งไม่อนุญาต
หรือไม่รับแจ้ง

 มาตรา ๑๕๒	บรรดากฎกระทรวง	ประกาศ	หรือ
ระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ	พ.ศ.	๒๕๐๔	ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ	 ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้	 จนกว่าจะมีกฎกระทรวง	ประกาศ	หรือ
ระเบียบตามพระราชบัญญัติน้ี	 ท้ังน้ี	 ต้องไม่เกินสองร้อย 
เจ็ดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

	 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 พลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชา
	 นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนียม
  

วัสดุกัมมันตรังสี
(๑)	 ใบอนุญาตผลิต	ฉบับละ	๑๐๐,๐๐๐	บาท
(๒)	 ใบอนุญาตมี ไว ้ ในครอบครองหรือใช ้ 	 ฉบับละ	

๑๐๐,๐๐๐	บาท
(๓)	 ใบอนุญาตน�าเข้า	ฉบับละ	๑๐๐,๐๐๐	บาท
(๔)	 ใบอนุญาตส่งออก	ฉบับละ	๑๐๐,๐๐๐	บาท
(๕)	 ใบอนุญาตน�าผ่าน	ฉบับละ	๕๐,๐๐๐	บาท
(๖)	 ใบแทนใบอนุญาต	ฉบับละ	๑,๐๐๐	บาท
(๗)	 การต่ออายุใบอนุญาต	คร้ังละเท่ากับค่าธรรมเนียม

ส�าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท
(๘)	 การโอนใบอนุญาต	ฉบับละ	๒,๐๐๐	บาท
(๙)	 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต	ฉบับละ	

๑,๐๐๐	บาท

เครื่องก�าเนิดรังสี
(๑๐)	 ใบอนุญาตท�า	ฉบับละ	๕๐,๐๐๐	บาท
(๑๑)	 ใบอนุญาตมี ไว ้ ในครอบครองหรือใช ้ 	 ฉบับละ	

๕๐,๐๐๐	บาท
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(๑๒)	 ใบอนุญาตน�าเข้า	ฉบับละ	๒๐,๐๐๐	บาท
(๑๓)	 ใบอนุญาตส่งออก	ฉบับละ	๒๐,๐๐๐	บาท
(๑๔)	 ใบแทนใบอนุญาต	ฉบับละ	๑,๐๐๐	บาท
(๑๕)	 การต่ออายุใบอนุญาต	คร้ังละเท่ากับค่าธรรมเนียม

ส�าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท
(๑๖)	 การโอนใบอนุญาต	ฉบับละ	๒,๐๐๐	บาท
(๑๗)	 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต	ฉบับละ	

๑,๐๐๐	บาท

วัสดุนิวเคลียร์
(๑๘)	 ใบอนุญาตมี ไว ้ ในครอบครองหรือใช ้ 	 ฉบับละ	

๑๐๐,๐๐๐	บาท
(๑๙)	 ใบอนุญาตน�าเข้า	ฉบับละ	๑๐๐,๐๐๐	บาท
(๒๐)	 ใบอนุญาตส่งออก	ฉบับละ	๑๐๐,๐๐๐	บาท
(๒๑)	 ใบอนุญาตน�าผ่าน	ฉบับละ	๕๐,๐๐๐	บาท
(๒๒)	 ใบแทนใบอนุญาต	ฉบับละ	๑,๐๐๐	บาท
(๒๓)	 การต่ออายุใบอนุญาต	คร้ังละเท่ากับค่าธรรมเนียม

ส�าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท
(๒๔)	 การโอนใบอนุญาต	ฉบับละ	๒,๐๐๐	บาท
(๒๕)	 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต	ฉบับละ	

๑,๐๐๐	บาท
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สถานประกอบการทางนิวเคลียร์
(๒๖)	 ใบอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีเพื่อตั้งสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์	ฉบับละ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท
(๒๗)	 ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

-	 กรณีที่สถานประกอบการนั้นไม่มีเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์	ฉบับละ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

-	 กรณีที่สถานประกอบการน้ันมีเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์	ขนาดก�าลังไม่เกิน	๓,๓๐๐	 เมกะวัตต	์
(ความร้อน)	ฉบับละ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

-	 กรณีที่สถานประกอบการน้ันมีเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์	ขนาดก�าลังเกินกว่า	๓,๓๐๐	เมกะวัตต์	
(ความร้อน)	ฉบับละ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	และ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม	 ไม่เกิน	๑๐,๐๐๐	บาท	
ส�าหรับแต่ละ	๓,๓๐๐	กิโลวัตต์	(ความร้อน)	ที่เพิ่ม
ขึ้นมา

(๒๘)	 ใบอนุญาตด�า เนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์
-	 กรณีที่สถานประกอบการนั้นไม่มีเครื่องปฏิกรณ์

นิวเคลียร์	ฉบับละ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	
-	 กรณีที่สถานประกอบการน้ันมีเครื่องปฏิกรณ์

นิวเคลียร์	ขนาดก�าลังไม่เกิน	๓,๓๐๐	 เมกะวัตต	์
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(ความร้อน)	ฉบับละ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท
-	 กรณีที่สถานประกอบการน้ันมีเครื่องปฏิกรณ์

นิวเคลียร์	ขนาดก�าลังเกินกว่า	๓,๓๐๐	เมกะวัตต์	
(ความร้อน)	ฉบับละ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	และ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม	 ไม่เกิน	๑๐,๐๐๐	บาท	
ส�าหรับ	แต่ละ	๓,๓๐๐	 กิโลวัตต์	 (ความร้อน)	 ท่ี
เพิ่มขึ้นมา

(๒๙)	 ใบอนุญาตเลิกด�าเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์	ฉบับละ	๕๐๐,๐๐๐	บาท

(๓๐)	 ใบแทนใบอนุญาตฉบับละ	๑,๐๐๐	บาท
(๓๑)	 การต่ออายุใบอนุญาต	ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม
	 ส�าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท
(๓๑/๑)๒๒	 การโอนใบอนญุาต	ฉบบัละ	๒,๐๐๐	บาท
(๓๑/๒)๒๓	 การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาต	

ฉบับละ	๒,๐๐๐	บาท

๒๒	อัตราค่าธรรมเนียม	 (๓๑/๑)	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

๒๓	อัตราค่าธรรมเนียม	 (๓๑/๒)	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒
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เจ้าหน้าที่ทางนิวเคลียร์และรังสี 
(๓๒)๒๔	 ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส	ี 

ฉบับละ	๕,๐๐๐	บาท
(๓๓)๒๕	 ใบอนุญาตเจ ้าหน้าท่ีด�าเนินการทางเทคนิค 

เกีย่วกบัวัสดุนิวเคลียร์	ฉบับละ	๕,๐๐๐	บาท
(๓๔)๒๖	 ใบอนุญาตเจ ้าหน ้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์	ฉบับละ	๑๐,๐๐๐	บาท
(๓๕)๒๗	 ใบแทนใบอนุญาต	ฉบับละ	๕๐๐	บาท
(๓๕/๑)๒๘	การต่ออายใุบอนญุาต	ครัง้ละเท่ากบัค่าธรรมเนยีม	 

ส�าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท
(๓๕/๒)๒๙	การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 

ฉบับละ	๕๐๐	บาท

๒๔	อัตราค่าธรรมเนียม	 (๓๒)	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

๒๕	อัตราค่าธรรมเนียม	 (๓๓)	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

๒๖	อัตราค่าธรรมเนียม	 (๓๔)	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

๒๗	อัตราค่าธรรมเนียม	 (๓๕)	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

๒๘	อัตราค่าธรรมเนียม	 (๓๕/๑)	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

๒๙	อัตราค่าธรรมเนียม	 (๓๕/๒)	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒
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กากกัมมันตรังสี
(๓๖)	 ใบอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีเพื่อต้ังสถานที่ให้บริการจัดการ

กากกัมมันตรังสี	ฉบับละ	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท
(๓๗)	 ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการ
	 กากกัมมันตรังสี	ฉบับละ	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท
(๓๘)	 ใบอนญุาตด�าเนนิการให้บริการจดัการกากกมัมนัตรงัส	ี

ฉบับละ	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท
(๓๙)	 ใบอนญุาตเลกิด�าเนนิการให้บรกิารจดัการกากกมัมนัตรงัส	ี 

ฉบับละ	๕๐๐,๐๐๐	บาท
(๔๐)	 ใบแทนใบอนุญาต	ฉบับละ	๑,๐๐๐	บาท
(๔๑)	 การต่ออายุใบอนุญาต	ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม
	 ส�าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท
(๔๑/๑)๓๐	 การโอนใบอนญุาต	ฉบับละ	๒,๐๐๐	บาท
(๔๒)	 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต	ฉบับละ	

๒,๐๐๐	บาท

๓๐	อัตราค่าธรรมเนียม	 (๔๑/๑)	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒
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หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้	คือ	 โดยท่ีพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	
พ.ศ.	๒๕๐๔	ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว	บทบัญญัติ
บางประการไม ่ เหมาะสมกับสถานการณ ์ป ัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะการพัฒนาทาง
ด้านเทคโนโลยีทางรังสีและนิวเคลียร์	 จึงจ�าเป็นที่ต้อง
มีการก�าหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ 
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและการพิทักษ์
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	 เพื่อคุ้มครองประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม	และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในทางสากล
ทีเ่ก่ียวกบัพลังงานนวิเคลยีร์	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบญัญตันิี้
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พระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๒
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พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๒
  
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู		 
มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศว่า
	 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
	 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	ซึ่งมาตรา	๒๖	ประกอบ
กับมาตรา	๔๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย	
	 เหตุผลและความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้	 เพื่อให้การก�ากับดูแล
เครื่องก�าเนิดรังสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล	 โดยมุ่งหมายให้เกิดความปลอดภัยและ
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ความมั่นคงปลอดภัยอย่างเพียงพอท่ีจะป้องกันอันตราย 
จากผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสีต่อประชาชนและ 
สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับ
เง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๒๖	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยแล้ว
	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ท�าหน้าที่รัฐสภา	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒”

 มาตรา ๒๑	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น
ก�าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ ให ้ยกเลิกความในมาตรา	 ๕	 แห ่ง 
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๑ ราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	๑๓๖/ตอนที่	๔๓	ก/หน้า	๓๐/๕	 เมษายน	
๒๕๖๒
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	 “มาตรา	๕	ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	 
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม*	 และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี	้ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของตน
	 ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	 
วิจัยและนวัตกรรม*	มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
และออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ท้ายพระราชบัญญัตินี้	 ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม	และ
ก�าหนดกิจการอ่ืน	 ทั้งนี้	 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัตินี้
	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุมอี�านาจแต่งตัง้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงตามมาตรา	๒๖/๑	
และมาตรา	๙๑/๑	วรรคสอง
	 การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง	 จะก�าหนดค่า
ธรรมเนยีมให้แตกต่างกนั	โดยค�านึงถงึประเภท	ชนดิ	ขนาด	
หรอืระดบักมัมนัตภาพของวสัดกุมัมนัตรังส	ีเครือ่งก�าเนดิรงัส	ี 
วัสดุนิวเคลียร์	 สถานประกอบการทางนิวเคลียร์	หรือกาก
กัมมันตรังสีก็ได้

*แก ้ ไขโดยพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 
(ฉบับที่	19)	พ.ศ.	2562
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	 กฎกระทรวงนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว	ให้ใช้บังคับได้”

 มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความใน	(๖)	ของมาตรา	๘	แห่ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “(๖)	ก�าหนดวสัดกุมัมนัตรงัสทีีต้่องแจ้งการครอบครอง 
หรือใช้ตามมาตรา	๒๐	วรรคหนึ่ง	ก�าหนดเครื่องก�าเนิดรังสี 
ทีต้่องแจ้งการครอบครองหรอืใช้ตามมาตรา	๒๖/๑	วรรคหนึง่	 
และมาตรา	๒๖/๒	วรรคหน่ึง	หรือก�าหนดวัสดุนิวเคลียร์ 
ที่ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา	๓๘	วรรคหนึ่ง”

 มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน	 (๑๘)	ของมาตรา	๘	 
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “(๑๘)	ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส	ี
และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	ตามมาตรา	๙๑	 
และมาตรา	๙๑/๑	 วรรคหน่ึง	 และหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
มาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรา	๙๑/๑	วรรคสอง”

 มาตรา ๖	 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น	 (๑๘/๑)	ของ
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มาตรา	๘	แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	
พ.ศ.	๒๕๕๙
	 “(๑๘/๑)	ก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสีตามมาตรา	๙๒	หลักเกณฑ์การจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ด�าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์
ตามมาตรา	 ๙๓	 และหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี 
ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามมาตรา	๙๔”

 มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน	 (๗)	ของมาตรา	๑๓	 
แห่งพระราชบญัญตัพิลงังานนวิเคลยีร์เพือ่สนัต	ิพ.ศ.	๒๕๕๙	 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “(๗)	 พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ ์ค� าสั่ งของ
เลขาธิการหรือค�าสั่งของผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้”

 มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา	๒๖/๑	
และมาตรา	๒๖/๒	แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 “มาตรา	 ๒๖/๑	 ให้เครื่องก�าเนิดรังสีที่ออกแบบ
มาเฉพาะส�าหรับใช ้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ซ่ึง
ไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพ่ือใช้งาน 
ในสถานพยาบาล	 ตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง	 เป็น
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เครื่องก�าเนิดรังสีที่ผู ้ด�าเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต 
ตามมาตรา	๒๖
	 ผู ้ ใดมีไว ้ในครอบครองหรือใช ้เครื่องก�าเนิดรังสี
ที่ไม ่ต ้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง	 ต้องแจ้งการ
ครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสีต่อผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
	 การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังส ี
ตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	
และระยะเวลาที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งอาจก�าหนดอุปกรณ์ที่ใช ้
ประกอบเป็นเครื่องก�าเนิดรังสีตามวรรคหน่ึง	 ให้เป็น 
เครื่องก�าเนิดรังสีตามวรรคหนึ่งก็ได้
	 สถานพยาบาลตามวรรคหน่ึง	หมายความว่า	สถาน
พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและสถาน
พยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์	และ
ให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลและสถานพยาบาลสัตว์
ของหน่วยงานของรัฐด้วย
	 มาตรา	 ๒๖/๒ นอกจากเครื่องก�าเนิดรังสีตาม 
มาตรา	๒๖/๑	 ให้เครื่องก�าเนิดรังสีอื่นตามที่ก�าหนดใน
กฎกระทรวง	 เป็นเครื่องก�าเนิดรังสีที่ผู ้ด�าเนินการไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา	๒๖	ทั้งนี้	 ให้ค�านึงถึงค่าระดับ
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พลังงานหรือลักษณะการใช้งานเครื่องก�าเนิดรังสี
	 ผู ้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสีท่ี 
ไม่ต้องขอรับใบอนญุาตตามวรรคหนึง่	ต้องแจ้งการครอบครอง 
หรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสีต่อเลขาธิการ
	 การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสีตาม
วรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	และ
ระยะเวลาที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”

 มาตรา ๙ ให ้ยกเลิกความในมาตรา	 ๙๑	 แห่ง 
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “มาตรา	๙๑	ผู ้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
น้ีต ้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส	ี
และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	 แล้วแต่กรณ	ี
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”

 มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา	๙๑/๑	
แห่งพระราชบญัญัตพิลงังานนวิเคลยีร์เพือ่สนัติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	
	 “มาตรา	 ๙๑/๑	 ผู ้ มี ไว ้ ในครอบครองหรือใช  ้
วัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรา	๒๐	หรือเครื่องก�าเนิดรังสีตาม
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มาตรา	๒๖/๒	หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตาม
มาตรา	๓๘	ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี	 และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	 แล้วแต่
กรณี	ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 ผู ้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสีตาม
มาตรา	๒๖/๑	ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐาน
ความปลอดภัยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”

 มาตรา ๑๑ 	 ให้ยกเลิกความในมาตรา	๙๒	แห่ง 
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “มาตรา	๙๒		ผู้รับใบอนุญาตผลิต	มีไว้ในครอบครอง	 
หรือใช ้ วัสดุกัมมันตรังสี	 และผู ้ รับใบอนุญาตมีไว ้ ใน 
ครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสี	ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ในสถานท่ีท�าการของ
ผู้รับใบอนุญาต	ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”

 มาตรา ๑๒ 	 ให้ยกเลิกความในมาตรา	๙๓	แห่ง 
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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	 “มาตรา	๙๓		ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา	๓๖	(๑)	และ	
(๒)	ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด�าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับ 
วัสดุนิวเคลียร ์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท�าการของผู ้รับ 
ใบอนุญาต	ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”

 มาตรา ๑๓ 	 ให้ยกเลิกความในมาตรา	๙๔	แห่ง 
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “ ม า ต ร า 	 ๙๔ 	 ผู ้ รั บ ใ บ อนุ ญ า ต ด� า เ นิ น ก า ร 
สถานประกอบการทางนวิเคลยีร์ทีใ่ช้เครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์	 
ต ้องจัดให ้มี เจ ้าหน ้าที่ปฏิบัติงานเดินเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท�าการของผู้รับใบอนุญาต	
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”

 มาตรา ๑๔ ให ้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของ 
มาตรา	๙๖	แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	
พ.ศ.	๒๕๕๙	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “มาตรา	๙๖	 ใบอนุญาตตามมาตรา	๙๕	 ให้มีอายุ 
ไม่เกินห้าปี”

 มาตรา ๑๕ ให ้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของ 
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มาตรา	๑๐๕	แห่งพระราชบญัญตัพิลงังานนวิเคลยีร์เพือ่สนัต	ิ 
พ.ศ.	๒๕๕๙	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “มาตรา	 ๑๐๕	 ผู ้รับค�า ส่ังของเลขาธิการหรือ 
ค�าสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีไม่เห็นด้วยกับค�าสั่ง 
ดังกล ่าว	 ให ้มีสิทธิ อุทธรณ์ต ่อคณะกรรมการได ้ตาม 
หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด”

 มาตรา ๑๖ 	 ให ้ยกเลิกความในวรรคสองของ 
มาตรา	๑๑๒	แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
แบบท่ีเลขาธิการหรือผู ้ ท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก�าหนด	แล้วแต่กรณี”

 มาตรา ๑๗ 	 ให้ยกเลิกความในมาตรา	๑๑๗	แห่ง 
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “มาตรา	 ๑๑๗	 	 ผู ้ มี ไว ้ ในครอบครองหรือใช ้ 
วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก�าเนิดรังสี 	 หรือผู ้มี ไว ้ ใน 
ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์	ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๒๐	วรรคสอง	
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มาตรา	๒๖/๑	วรรคสอง	มาตรา	๒๖/๒	วรรคสอง	หรือ
มาตรา	๓๘	วรรคสอง	ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึง่แสนบาท”

 มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา	๑๒๒	แห่ง 
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “มาตรา	๑๒๒	ผู ้รับใบอนุญาตผู ้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา	๙๑	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหน่ึงปี	หรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

 มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา	๑๒๒/๑	
แห่งพระราชบญัญัตพิลงังานนวิเคลยีร์เพือ่สนัติ	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 “มาตรา	 ๑๒๒/๑	 ผู ้มี ไว ้ ในครอบครองหรือใช ้ 
วสัดกุมัมนัตรังสหีรือเคร่ืองก�าเนดิรงัส	ีหรอืผูม้ไีว้ในครอบครอง 
วัสดุนิวเคลียร์	ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๙๑/๑	วรรคหน่ึง	
หรือวรรคสอง	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”

 มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา	๑๔๐	แห่ง 
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “มาตรา	๑๔๐	ความผิดตามหมวดนี้	 ให้ศาลลงโทษ 
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ผูก้ระท�าความผดิโดยค�านงึถงึปรมิาณหรอืระดับกัมมนัตภาพ 
ส�าหรับวัสดุกัมมันตรังสี	 วัสดุนิวเคลียร์	 กากกัมมันตรังสี	
หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	และค�านึงถึงพลังงานสูงสุด
ของรังสีที่เกิดขึ้น	 ปริมาณรังสีท่ีได้รับ	 หรือลักษณะการ 
ใช้งานส�าหรับเครื่องก�าเนิดรังสี”

 มาตรา ๒๑ ให ้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของ 
มาตรา	๑๔๔	แห่งพระราชบญัญัตพิลงังานนวิเคลยีร์เพือ่สนัติ	 
พ.ศ.	๒๕๕๙	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “มาตรา	๑๔๔		บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว	หรือท่ีมีโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม ่เกินหนึ่งแสนบาท	 หรือท้ังจ�าท้ังปรับ	 ให ้ 
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีซ่ึงประกอบด้วยเลขาธิการ	
ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด	และผู้แทนส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ	มีอ�านาจเปรียบเทียบได้	แต่ในกรณีความผิดเก่ียว
กับเครื่องก�าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส�าหรับใช้เพื่อ
การวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็น 
ส ่วนประกอบและเ พ่ือใช ้งานในสถานพยาบาลตาม 
มาตรา	๒๖/๑	ให้ผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มอบหมายตามมาตรา	๒๖/๑	เป็นกรรมการเปรียบเทียบคดี
แทนเลขาธิการ”
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 มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น	 (๓๑/๑)	และ	
(๓๑/๒)	 ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	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)	ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “เจ้าหน้าที่ทางนิวเคลียร์และรังสี
	 (๓๒)	ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
	 	 ฉบับละ	๕,๐๐๐	 บาท
	 (๓๓)	ใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีด�าเนินการทางเทคนิค 
	 	 เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์	ฉบับละ	๕,๐๐๐	บาท
	 (๓๔)	ใบอนญุาตเจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานเดนิเครือ่งปฏิกรณ์ 
	 	 นิวเคลียร์	ฉบับละ	๑๐,๐๐๐	บาท
	 (๓๕)	ใบแทนใบอนุญาต	ฉบับละ	๕๐๐	บาท”

 มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น	 (๓๕/๑)	และ	
(๓๕/๒)	 ของเจ้าหน้าที่ทางนิวเคลียร์และรังสีของอัตรา 
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ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร ์ 
เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 “	(๓๕/๑)	 การต ่ออายุใบอนุญาต	 ครั้ งละเท ่ากับ 
ค่าธรรมเนียมส�าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท
	 (๓๕/๒)	 ก า ร แ ก ้ ไข เ ป ลี่ ย น แปล ง ร า ย ก า ร ใ น 
ใบอนุญาต	ฉบับละ	๕๐๐	บาท”

 มาตรา ๒๕ 	 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น	 (๔๑/๑)	ของ
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 “(๔๑/๑)	การโอนใบอนุญาต	ฉบับละ	๒,๐๐๐	บาท”

 มาตรา ๒๖ 	 ให้ใบอนุญาตผลิต	 มีไว้ในครอบครอง
หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องก�าเนิดรังสีท่ีได้ให้ไว้
ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๐๔	
และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสี
ที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	
พ.ศ.	๒๕๕๙	ส�าหรับเครื่องก�าเนิดรังสีตามมาตรา	๒๖/๑	
และมาตรา	๒๖/๒	แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ 
เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้	 
ก ่อนวันที่พระราชบัญญัติ น้ีใช ้ บังคับ	 และใบอนุญาต 
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ยังไม่สิ้นอายุ	 ถือเป็นใบรับแจ้งการครอบครองหรือใช้ 
เครื่องก�าเนิดรังสีตามมาตรา	๒๖/๑	หรือมาตรา	๒๖/๒	 
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้	แล้วแต่กรณี
	 ในกรณีที่ผู ้รับใบอนุญาตซึ่งถือเป็นใบรับแจ้งตาม
วรรคหนึ่ง	เคยไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๙๒	แห่งพระราชบัญญัติ 
พลังงานนิวเคลียร ์ เพื่อสันติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ก ่อนวันท่ี 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ให้ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

 มาตรา ๒๗ 	 ให้ด�าเนินการออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา	๒๖/๑	มาตรา	๒๖/๒	มาตรา	๙๑/๑	มาตรา	๙๒	
มาตรา	๙๓	และมาตรา	๙๔	แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัตินี้	 ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	หากไม่สามารถด�าเนินการได	้ 
ให ้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม ่อาจด�าเนินการได ้ต ่อ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
	 เมือ่กฎกระทรวงตามวรรคหนึง่ทีอ่อกตามมาตรา	๒๖/๑	 
หรือมาตรา	๒๖/๒	แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร ์
เพือ่สนัต	ิพ.ศ.	๒๕๕๙	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี	้ 
ใช้บงัคบัแล้ว	ให้ผูม้ไีว้ในครอบครองหรอืใช้เครือ่งก�าเนดิรงัสี 
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ตามมาตราดงักล่าวซึง่มิได้ขอรบัใบอนญุาตตามพระราชบญัญัต ิ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	แจ้งการครอบครอง 
หรือใช้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงดังกล่าว 
ใช้บังคับ	 แล้วแต่กรณี	 เมื่อได้แจ้งแล้ว	 ให้การครอบครอง 
หรอืใช้เคร่ืองก�าเนดิรงัสนีัน้ไม่เป็นความผดิ	และให้ครอบครอง
หรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสีนั้นได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับค�าสั่ง
ไม่รับแจ้งจากผู ้ที่ได ้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ	แล้วแต่กรณี
	 เมื่อกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งที่ออกตามมาตรา	๙๒	
มาตรา	๙๓	หรือมาตรา	๙๔	แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัตินี้	ใช้บังคับแล้ว	ถ้าผู้รับใบอนุญาตได้จัดให้มี 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	 เจ้าหน้าท่ีด�าเนินการทาง
เทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์	หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดิน 
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	 แล้วแต่กรณี	 ปฏิบัติหน้าท่ีใน 
สถานทีท่�าการของผูร้บัใบอนญุาตตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดใน 
กฎกระทรวงดงักล่าว	ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวง
ดังกล่าวใช้บังคับ	ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นไม่ต้องรับโทษ

 มาตรา ๒๘ ค�าขอรับใบอนุญาตและค�าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เคร่ืองก�าเนิดรังสีตาม
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มาตรา	๒๖/๑	หรือมาตรา	๒๖/๒	แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้	ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ	 ให้ถือเป็นการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่อง
ก�าเนิดรังสีดังกล่าวต่อผู ้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ	แล้วแต่กรณี	
ตามพระราชบญัญตัพิลงังานนวิเคลยีร์เพือ่สนัต	ิพ.ศ.	๒๕๕๙	 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๒๙ ใบอนุญาตตามมาตรา	 ๙๕	 แห ่ง 
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	 
ที่ได้ให้ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	และใบอนุญาต 
ยังไม่สิ้นอายุ	ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตนั้น

 มาตรา ๓๐ บรรดากฎกระทรวง	 ประกาศ	 หรือ
ระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร ์
เพื่อสันติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ท่ีใช ้บังคับอยู ่ ในวันก ่อนวันท่ี 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ 
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๓๑ ให ้รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม*	และรัฐมนตรี



  

136

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้	ในส่วนที่เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของตน

	 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 พลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชา
	 นายกรัฐมนตรี

*	แก้ไขโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	 (ฉบับท่ี	
๑๙)	พ.ศ.	๒๕๖๒		



 

หมายเหต	ุ:	-	เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี	้ 
คือ	 โดยท่ีการก�ากับดูแลเครื่องก�าเนิดรังสีในปัจจุบันมี
เพียงระบบอนุญาต	ซึ่งมีกลไกในการก�ากับดูแลที่เคร่งครัด
และไม่เหมาะสมกับการก�ากับดูแลเครื่องก�าเนิดรังสีบาง
ประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสี 
แก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง	สมควรก�าหนด
เพิ่มระบบการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก�าเนิดรังสี
ประเภทดังกล่าวเป็นอีกระบบหน่ึงในการก�ากับดูแล	และ
ก�าหนดให้ผู ้ท�า	น�าเข้า	หรือส่งออกเครื่องก�าเนิดรังสีนั้น 
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตท�า	 น�าเข้า	 หรือส่งออกเครื่อง
ก�าเนิดรังสี	 นอกจากนั้น	 การมีไว้ในครอบครองหรือใช้
เครื่องก�าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส�าหรับใช้เพื่อการ 
วินิจฉัยทางการแพทย ์ ซ่ึ ง ไม ่ มี วัสดุ กัมมันตรั งสี เป ็น 
ส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล	ซึ่งอยู่ภายใต้ 
การก�ากับดูแลโดยระบบใบอนุญาตตามกฎหมายว ่า
ด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติมาแต่เดิมและกฎหมาย
ว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติในปัจจุบันนั้น	 ผู ้มีไว้
ในครอบครองหรือใช ้เครื่องก�าเนิดรังสีจะยื่นเอกสาร
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย
ของเค ร่ืองก� า เ นิด รังสีที่ ออกโดยกรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 มาใช้ประกอบการ

137



  

พิจารณาออกใบอนุญาต	 ดังน้ัน	 เพื่อเป็นการลดภาระ 
แก่ผู้ที่ด�าเนินการเกี่ยวกับเครื่องก�าเนิดรังสีประเภทดังกล่าว	 
สมควรก�าหนดให้กระทรวงสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การก�ากับดูแลเครื่องก�าเนิดรังสีน้ันภายใต้ระบบการแจ้ง 
การครอบครองหรือใช ้ เครื่องก�าเนิดรังสีและก�าหนด 
หลกัเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภยัส�าหรบัเครือ่งก�าเนดิรงัสี 
นั้นโดยเฉพาะ	รวมทั้งสมควรแก้ไขให้การจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยทางรังสี	 เจ้าหน้าที่ด�าเนินการทางเทคนิค
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์	 และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์	 เป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพและ
ลักษณะของสถานที่ท�าการแต่ละประเภท	ตลอดจนสมควร
แก้ไขอัตราโทษและดุลพินิจในการก�าหนดโทษให้มีความ
เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท�าความผิดมาก 
ยิ่งขึ้น	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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