
ร่าง 
ระเบียบส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที ่พ.ศ. .... 
   

 
อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 32 และมาตรา 36 ประกอบมาตรา 37 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๒  ในระเบียบนี้  
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หรือสถาน

ประกอบการทางรังสี  
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๓  บุคคลที่จะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ.
2559 ได้แก่  

(๑) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วแต่ไม่มาด าเนินการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(๒) ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่ก าหนดในมาตรา 19 มาตรา 26 มาตรา 36 มาตรา 
51 มาตรา 55 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 70 มาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 84 และมาตรา 
85 

(๓) ผู้ที่ไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 112 
(๔) ผู้ที่ต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ก าหนดใน

มาตรา 127 
 
ข้อ ๔  ให้เจ้าหน้าที่มีแนวปฏิบัติในการแจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการต่อ

อายุใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาตให้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า ๖0 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  โดยท าเป็นหนังสือแจ้งเตือนเป็นจ านวน ๒ ฉบับ แต่ละฉบับมี
ระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 



 ๒ 

(2) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการแจ้งเตือนตาม (๑) และใบอนุญาตได้สิ้นอายุลง
แล้ว ส านักงานจะเริ่มพิจารณาด าเนินคดีอาญาด้วยวิธีร้องทุกข์ กล่าวโทษ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
พิจารณาความอาญาประกอบหมวด 14 แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

 
หมวด ๒  

การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
ข้อ 5 กรณีการเข้าตรวจสถานประกอบการหรือการเข้าไปในยานพาหนะแต่ละแห่ง

ตามหมวด ๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าแผนการเข้าตรวจเสนอต่อเลขาธิการเพ่ือขออนุมัติเข้าตรวจ 
โดยต้องแสดงรายละเอียด  พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการเข้าไปเพ่ือตรวจสอบกิจการ เอกสาร
หลักฐาน หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

เมื่อเลขาธิการอนุมัติแผนการตรวจตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท า
หนังสือแจ้งสถานประกอบการ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ต าแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๒) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
(๓) เหตุผลและความจ าเป็นของการเข้าตรวจ 
(๔) วันและเวลาที่เข้าตรวจ 
(๕) สถานที่จะเข้าตรวจ หรือสิ่งที่ต้องการตรวจ 
 
ข้อ ๖  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่

มีไว้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี  และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้
แล้ว หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลตามข้อ ๓ จะกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

(๒) เมื่อมีเหตุฉุกเฉินมีความจ าเป็นเพ่ือความปลอดภัย เพ่ือด าเนินการระงับหรือ
ป้องกันอันตรายที่อาจจะมีแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

(๓) เพ่ือตรวจสอบการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์หรือสถานที่
ประกอบกิจการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เพ่ือตรวจสอบการก่อสร้างสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์หรือสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี หรือเพ่ือตรวจสอบระบบเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ตามมาตรา 62 และตรวจสอบการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือการเดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ตามมาตรา 63 ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

(๔) ตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และเอกสารหรือสิ่งใด ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 19 มาตรา 26 มาตรา 36 มาตรา 45 
มาตรา 63 มาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 80 มาตรา 84 หรือมาตรา 85 ตามกฎหมายว่าด้วย
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 



 ๓ 

(๕) ให้ผู้แทนของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศปฏิบัติงานร่วมกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศมาตรา 113 แห่งกฎหมายว่าด้วยพลังงาน
นิวเคลียร์ 

(๖) ปฏิบัติการอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

ข้อ ๗  ในกรณีเข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ตามข้อ ๖ พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เพ่ือซักถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบกิจการ เอกสารและหลักฐาน อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

(๒) ด าเนินการระงับหรือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 
(๓) เพ่ือระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน แก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้อง 

 
ข้อ 8  ก่อนการเข้าตรวจสถานประกอบการ จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้  
(๑) แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่ผู้รับใบอนุญาตมอบหมาย หรือ

บุคคลผู้เป็นจ้าของสถานที่ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ หรือ 
(๒) แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่ผู้รับใบอนุญาตมอบหมาย หรือ

บุคคลผู้เป็นเจ้าของสถานที่ให้ทราบในวันที่เข้าตรวจ 
ทั้งนี้ ในหนังสือแจ้งต้องระบุด้วยว่าให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกให้แก่

พนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยุติการตรวจ แล้วด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือ
ด าเนินคดีต่อไป 

 
ข้อ 9 ก่อนการเข้าตรวจพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงหนังสือตามข้อ 5 และแสดง

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่ผู้รับใบอนุญาตมอบหมายหรือบุคคลผู้เป็น
เจ้าของสถานที ่โดยแจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้าตรวจสถานที่และสิ่งที่ต้องการตรวจ  

ในกรณีมีหมายค้นให้แสดงหมายค้นพร้อมอ่านให้ฟังและให้ผู้รับใบอนุญาตหรือ
บุคคลที่ผู้รับใบอนุญาตมอบหมายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบในหมายค้นนั้นด้วย ทั้งนี้ หาก
ไมม่ีการลงลายมือชื่อรับทราบให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

 
ข้อ 10  ในการเข้าตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้กระท าใน

ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น เว้นแต่เมื่อลงมือเข้าตรวจแต่ใน
เวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะตรวจต่อไปในเวลากลางคืน หรือนอกเวลาท าการของสถานที่นั้นก็ได้ แต่
การเข้าตรวจนั้นสามารถกระท าได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมโดยต้องไม่กระท าการอันมีลักษณะ
เป็นการบังคับ ขู่เข็ญ  

 
ข้อ 11  เมื่อด าเนินการตรวจแล้วเสร็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึก

รายละเอียดแห่งการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน และอ่านให้ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่ผู้รับใบอนุญาต



 ๔ 

มอบหมายหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของสถานที่ที่เข้าร่วมการตรวจสอบฟังแล้วแต่กรณี และให้ผู้นั้นลง
ลายมือชื่อรับรองไว้ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากไม่มีการลงลายมือชื่อรับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกไว้
เป็นหลักฐานและอาจบันทึกความเห็นต่อผลการตรวจสอบไว้ด้วยก็ได้ 

 
ข้อ 12  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลตามข้อ ๓ จะกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจด าเนินการตรวจสอบและเข้าไปในสถานที่ที่สงสัยว่า
ได้มีการกระท าที่ฝ่าฝืนดังกล่าว และหากพบการกระท าความผิดซึ่งหน้าว่ามีการกระท าที่ฝ่าฝืนและไม่
กระท าการใด ๆ ตามกฎหมาย ให้รายงานต่อเลขาธิการเพ่ือด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนภายในสามวันท าการ 
 

ข้อ 13  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่ผู้รับใบอนุญาตมอบหมายหรือบุคคลผู้
เป็นเจ้าของสถานที่ ขัดขวางมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้  

(๑) กรณีที่ไม่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการขอออกหมาย
ค้นต่อศาลตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(๒) กรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอา
หมายค้นมาได้ สถานที่จะเข้าตรวจ หรือสิ่งที่ต้องการตรวจจะถูกดัดแปลง โยกย้ายหรือท าลาย
เสียก่อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนัก งานสอบสวนในท้องที่ที่ มี เขตอ านาจ 
เข้าด าเนินการตามมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม่
ต้องมีหมายค้น 

ในกรณีไม่มีหมายค้น ภายหลังจากการตรวจ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ เข้าตรวจ 
รายงานเหตุจ าเป็นเร่งด่วนให้เลขาธิการทราบโดยทันทีท่ีประจ าการ ณ ส านักงาน 
 

ข้อ 14  ในระหว่างการตรวจต้องให้ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่ผู้รับใบอนุญาต
มอบหมายหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของสถานที่เป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจ าเป็นอาจมีการ
บันทึกภาพหรือบันทึกวีดีโอตลอดช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน  

เมื่อพบพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เช่น วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์  
กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้ด าเนินการหรือเจ้าของกิจการ กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หากผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ด าเนินการหรือเจ้าของกิจการไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดตามวรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการกัก ยึดหรือ
อายัดไว้เพ่ือเป็นของกลางในการกระท าผิด ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดบันทึกรายละเอียดในการ
ตรวจและสิ่งของกลางโดยก าหนดให้ชัดเจน ทั้งชนิด ปริมาณและให้อ่านให้ผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้ด าเนินการหรือเจ้าของกิจการฟัง แล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้ 

การด าเนินการเกี่ยวกับการสั่งยึดหรืออายัดให้ปฏิบัติตามมาตรา 10 9 แห่ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ๕ 

 
ข้อ 15 กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า 

หรือจัดส่งเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา ให้จัดท าหนังสือถึงบุคคลหรือผู้
ครอบครองเอกสาร วัตถุนั้น ๆ  ซึ่งหนังสืออย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อบุคคลที่ต้องเรียกมาให้ถ้อยค า ชื่อหรือประเภทชนิดของเอกสารหรือวัตถุที่
ต้องการให้จัดส่ง 

(๒) รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องและเหตุผลความจ าเป็นในการเรียกบุคคลมา
ให้ถ้อยค าหรือจัดส่งเอกสาร หรือวัตถุที่ต้องการให้จัดส่ง 

(๓) วันเวลา และสถานที่ ในการให้ถ้อยค า และระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ 
(๔) วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณาในการก ากับดูแลตามกฎหมาย

ว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
(๕) ลายมือชื่อและต าแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกหนังสือเรียก 
(๖) ระบุโทษตามมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 

๒๕๕๙  ในกรณีที่บุคคลที่ถูกเรียกไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียก 

 
ข้อ 16  ในกรณีที่บุคคลที่ถูกเรียกมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มิได้

ด าเนินการหรือด าเนินการไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ออกหนังสือเรียกนั้น มีหนังสือแจ้งเตือนถึงบุคคลนั้นอีกครั้งหนึ่งโดยก าหนดระยะเวลาให้
ด าเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับหนังสือเรียก 

หากบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง มิได้ด าเนินการหรือด าเนินการไม่ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือ
ด าเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ เว้นแต่การมิได้ด าเนินการหรือการด าเนินการไม่ครบถ้วนดังกล่าว เกิดจากกรณี
ที่มีเหตุสุดวิสัย  

 
ข้อ 17  ในการส่งหนังสือในหมวดนี้ให้ส่งไปยังภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของ

บุคคลนั้นโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
กรณีที่ไม่สามารถส่งหนังสือตามวรรคหนึ่งได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอให้พนักงาน

ต ารวจ ข้าราชการส่วนกลาง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการประจ าอ าเภอ 
หรือข้าราชการประจ าจังหวัด ไปเป็นพยานเพ่ือปิดหนังสือไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านัก
ท าการงานของบุคคลนั้น การปิดหนังสือดังกล่าวให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อก าหนดเวลาสิบห้าวันได้ล่วงพ้นไป
แล้วนับตั้งแต่วันปิดหนังสือนั้น 

 
ข้อ ๑8  เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ใดผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  และกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งให้ส่งออกไป
ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสีหรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วที่
ไม่ได้รับใบอนุญาต เพ่ือคืนผู้ผลิตหรือผู้ที่จัดส่งวัสดุนั้นมาให้  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่อาจน าหลักความ
ปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ มา



 ๖ 

ประกอบการพิจารณาออกค าสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติด าเนินการ 

 
ข้อ 19  หากมีปัญหาเกี่ยวกับทางปฏิบัติหรือระเบียบนี้มิได้ก าหนดทางปฏิบัติไว้ ให้

รายงานเลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัย 
 
 

ให้ ณ วันที่                           พ.ศ. .... 
 
 
 
 

เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 


