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1.1 พระราชบัญญัตพิลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
พ.ศ.2504 

     

2

หมายเหตุ : (ร่าง) พระราชบัญญัตพิลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ…. 
ประมาณ 152 มาตรา  อยูใ่นระหวา่งด าเนินการ และจะน ามาใช้บงัคบัแทน 
พ.ร.บ. พลงังานปรมาณ ูพ.ศ. 2504 นีใ้นอนาคต



  สาระส าคัญที่ regulator และ operator ควรรู้

พระราชบัญญัตพิลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิพ.ศ.2504 

ประกอบด้วย 24 มาตรา

      
           ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 เม.ย. 2504
    นายกรัฐมนตรี จอมพล ส. ธนะรัชต์ เป็นผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. นี ้
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 พลังงานปรมาณู
          หมายถึง พลังงานซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยออกมาเม่ือมี
การแยก รวม หรือแปลงนิวเคลียสของปรมาณู
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มาตรา 3 - ค านิยามที่ส าคัญ

หมายเหต:ุ ให้ใช้ค านิยามนีใ้นพระราชบัญญัตพิลังงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2508  แทน โดยเพิ่มค าว่า “ หรือ พลังงานรังสีเอกซ์ ”



ปฏกิริยิาน้ีใหพ้ลงังาน
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D-T Fusion
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    ตัวอย่างการสลายตัวให้รังสีแอลฟา

   การแปลงนิวเคลียสของปรมาณู
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ภาพจาก http://www.hpwt.de/Alphae.gif   28 ม.ค. 2559



วัสดุต้นก าลัง
(1) U, Th หรือ สารประกอบของ U  หรือ Th หรือวสัดอ่ืุนท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

 (2) แร่ หรือ สินแร่ ท่ีมีปริมาณ  U3O8 หรือ ThO2 ในหวัแร่เข้มข้นตัง้แต่
ร้อยละ 15 ขึน้ไป  หรือมี U3O8 และ ThO2 รวมกนัในหวัแร่เข้มข้นตัง้แต่
ร้อยละ 15 ขึน้ไป ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 5  (พ.ศ. 
2516) ออกตามความในพระราชบญัญตัิพลงังานปรมาณเูพื่อสนัต ิ
พ.ศ.2504
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            แร่ยูเรเนียม                     เค้กเหลือง: 70-90 %U3O8
   ท่ีมีปริมาณ  U3O8 ในหวัแร่              (วสัดตุ้นก าลงั ซึง่พ้นจากสภาพ   
  เข้มข้นตัง้แตร้่อยละ 15 ขึน้ไป        ท่ีเป็นอยูต่ามธรรมชาตใินทางเคมี)

ตัวอย่างวัสดุต้นก าลัง

9

ภาพจาก 
https://en.wikipedia.org/wiki/

Uranium_ore 28 ม.ค. 2559

http://dhiyaulislam.blogspot.com/2
010/10/why-is-yellowcake-

uranium-called.html     28 ม.ค. 2559



 วัสดุนิวเคลียร์พเิศษ
 

Pu, U หรือสารประกอบของ Pu, U ท่ีมีปริมาณ U-233 หรือ U-235 สงูกวา่
ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาต ิ ซึง่ไมร่วมวสัดตุ้นก าลงั

หมายเหต:ุ
ยเูรเนียมในธรรมชาติ มี 3 ไอโซโทปและมีความเข้มข้นดงันี ้
 0.009%U-234
 0.711%U-235 และ 
 99.28%U-238
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มาตรา 3 (ต่อ)
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ภาพจาก https://dukenuclear.files.wordpress.com/2011/11/pellet-
and-assembly7.jpg สืบค้นวนัท่ี 11 มกราคม 2559

          ตวัอยา่งวสัดนิุวเคลียร์พิเศษ :  uranium fuel

https://dukenuclear.files.wordpress.com/2011/11/pellet-and-assembly7.jpg
https://dukenuclear.files.wordpress.com/2011/11/pellet-and-assembly7.jpg
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https://dukenuclear.files.wordpress.com/2011/11/pellet-and-assembly7.jpg
https://dukenuclear.files.wordpress.com/2011/11/pellet-and-assembly7.jpg
https://dukenuclear.files.wordpress.com/2011/11/pellet-and-assembly7.jpg
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มาตรา 3 (ต่อ)

วัสดุพลอยได้ 
    หมายถึง วสัดกุมัมนัตรังสีซึง่เกิดจากการผลิต หรือการใช้วสัดุ
นิวเคลียร์ หรือ วสัดนิุวเคลียร์พิเศษได้แก่ Co-60, Cs-134,  Cs-
137, I-131, Kr-85, Sr-90, Tc-99 เป็นต้น

https://en.wikipedia.org/wiki/

Cobalt-60 ;  14 ม.ค. 2559

27Co59 + 0n
1 →27Co60 → 28Ni60 + e- +  +  

0n
1 ท่ีเกิดจากการใช้วสัดนิุวเคลียร์พิเศษ ไปท า

ปฏิกิริยากบั 27Co59  ในธรรมชาติ ท าให้เกิด
วสัดพุลอยได้ชนิด  27Co60

https://en.wikipedia.org/wiki/Cobalt-60
https://en.wikipedia.org/wiki/Cobalt-60
https://en.wikipedia.org/wiki/Cobalt-60
https://en.wikipedia.org/wiki/Cobalt-60
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ภาพจาก   http://chemistry.tutorvista.com/nuclear-chemistry/nuclear-energy.html      สืบค้นวนัที่ 11 มกราคม 2559

ภาพจาก http://www.creation-science-prophecy.com/intro-atomic.htm                            
สืบค้นวนัท่ี 11 มกราคม 2559

     ปฏิกิริยา nuclear fission ท าให้เกิดวสัดพุลอยได้

http://chemistry.tutorvista.com/nuclear-chemistry/nuclear-energy.html
http://chemistry.tutorvista.com/nuclear-chemistry/nuclear-energy.html
http://chemistry.tutorvista.com/nuclear-chemistry/nuclear-energy.html
http://chemistry.tutorvista.com/nuclear-chemistry/nuclear-energy.html
http://chemistry.tutorvista.com/nuclear-chemistry/nuclear-energy.html
http://www.creation-science-prophecy.com/intro-atomic.htm
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http://www.creation-science-prophecy.com/intro-atomic.htm
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   มาตรา 3 (ต่อ)

คณะกรรมการ  คือ คณะกรรมการพลงังานปรมาณเูพื่อสนัติ

พนักงานเจ้าหน้าที่  คือ ผู้ที่รัฐมนตรีแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัิการตาม 
พ.ร.บ. นี ้

(แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ อยูใ่นกฎกระทรวง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2504)
ซึง่ เลขาธิการ ส านกังานพลงังานปรมาณเูพ่ือสนัติ เป็นผู้ลงนามประทบัตรา  และรูป
ถ่ายท่ีติดบตัรเป็นรูปถ่ายคร่ึงตวัหน้าเตม็ แตง่เคร่ืองแบบปกติหรือเคร่ืองแบบตรวจ
ราชการไมส่วมหมวก มีขนาด 4.5 x 6 ซม. )
หมายเหต ุ: ส านกังานพลงังานปรมาณเูพ่ือสนัติ ในปัจจบุนัคือ
                  ส านกังานปรมาณเูพื่อสนัติ 



มาตรา 4
อ านาจรัฐมนตรี :   4 ข้อ

(1) ก าหนดวสัดท่ีุเป็น  วสัดนิุวเคลียร์พิเศษ
(2) ก าหนดวสัด/ุแร่/สินแร่  ท่ีเป็นวสัดตุ้นก าลงั
        ก. คณุสมบตัิของวสัดท่ีุเป็นวสัดตุ้นก าลงั
        ข. แร่/สินแร่  ท่ีประกอบด้วย U, Th สารประกอบ U หรอื Th หรือ

วสัดตุาม ก. อย่างหนึง่ หรือหลายอยา่ง ซึง่มีความเข้มข้นตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด

(3) ก าหนดเง่ือนไข วิธีการขออนญุาต
(4) ก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ได้รับใบอนญุาต ปฏิบตัิ และรายงานตอ่

คณะกรรมการตามระยะเวลาท่ีเหน็สมควร เก่ียวกบัปริมาณการ
เพิ่มขึน้หรือลดลงของวสัด ุและสาเหตขุองการเพิ่มขึน้หรือลดลง
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มาตรา 5 : ยกเลิกมาตรานี ้
- มีการแก้ไขมาตรานีใ้น ม. 4 ของพ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิ(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2508 โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ

มาตรา 5 - 7 

มาตรา 6 : ยกเลิกมาตรานี ้
- มีการแก้ไขมาตรานีใ้น ม. 5 ของพ.ร.บ.พลงังานปรมาณูเพ่ือสนัติ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2508 ซึง่กรรมการแตง่ตัง้โดยคณะรัฐมนตรี และอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 4 ปี    
แตป่ระธานกรรมการซึง่เป็นนายกรฐัมนตร ีอยูใ่นต าแหน่งตลอดไป 

มาตรา 7 : ยกเลิกมาตรานี ้
- มีการแก้ไขมาตรานีใ้น ม. 6 ของพ.ร.บ.พลงังานปรมาณูเพ่ือสนัติ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2508)
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มาตรา 5 : ให้คณะกรรมการพลงังานปรมาณเูพ่ือสนัติ (ช่ือยอ่วา่ พ.ป.ส.) 
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และกรรมการมี  ผู้แทน
จากกระทรวงพฒันาการแหง่ชาติ กระทรวง กต.  กระทรวง สธ. กระทรวง กษ. 
กระทรวง อก. ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี และส านกังบประมาณ   
เลขาธิการส านกังานพลงังานปรมาณเูพ่ือสนัติ ผู้ทรงคณุวฒุิไมเ่กิน 8 คน  ซึง่
กรรมการแตง่ตัง้โดยคณะรัฐมนตรี 
        และให้เลขาธิการส านกังานพลงังานปรมาณเูพ่ือสนัติ เป็นเลขานกุาร
คณะกรรมการ

มาตรา 5 – 6 ที่แก้ไขในพ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2508 

มาตรา 6 : กรรมการแต่งตัง้โดยคณะรัฐมนตรี และอยู่ในต าแหน่งคราวละ 
               4 ปี โดยอาจแต่งตัง้เป็นกรรมการอีกได้
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มาตรา 7 ที่แก้ไขในพ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2508 

มาตรา 7 : กรรมการพ้นจากต าแหน่งได้อีกเม่ือ    ตาย      ลาออก      
   บุคคลล้มละลาย        บุคคลไร้ความสามารถ      ได้รับโทษจ าคุก            
เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่กระท าโดยประมาท (ความผิด
ลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงเดือน หรือ
ปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ)  
     หากกรรมการพ้นต าแหน่งก่อนวาระ (4ปี) คณะรัฐมนตรีอาจ
แต่งตัง้ผู้อ่ืนเป็นกรรมการ และจะอยู่ในต าแหน่งตามวาระของ
กรรมการซึ่งตนแทน”
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มาตรา 8

มาตรา 8 : 

ต้องมีกรรมการมาประชมุไมต่ ่ากวา่กึง่หนึง่ของกรรมการทัง้หมด

หากประธานไม่อยู ่ให้กรรมการท่ีมาประชมุเลือกประธานในท่ีประชมุ
จากกรรมการคนใดคนหนึง่

การวินิจฉยัให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากนั ให้ประธานในท่ี
ประชมุออกเสียงชีข้าด              
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อ านาจหน้าที่ทัว่ไปคณะกรรมการ
  (1)วางนโยบายเก่ียวกบัสง่เสริม และควบคมุ :  
      - การวจิัย การทดลอง การส ารวจ การจดัหา ซึง่วสัดตุ้นก าลงั  
      - การผลิตและใช้วสัดนิุวเคลียร์พิเศษ, วสัดพุลอยได้ และพลงังานปรมาณู
      - การวจิัยเก่ียวกบัพลงังานปรมาณู
  (2)เสนอความเหน็ต่อรัฐมนตรีเร่ืองการก าหนดวสัดตุ้นก าลงั  วสัดนิุวเคลียร์
       พิเศษ
  (3)วางระเบยีบควบคมุ ด าเนินการตามข้อก าหนดในใบอนญุาต
  (4)ก าหนดมาตรฐานตา่งๆเก่ียวกบัพลงังานปรมาณู
  (5)สง่เสริม เผยแพร่เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู
เพิ่มหน้าที่อีกหน่ึงข้อ ใน พ.ร.บ.พลงังานปรมาณูเพ่ือสนัติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2508 คือ
  (6) เสนอความเหน็ต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการใดๆ เพื่อความ
       ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

มาตรา 9
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คณะกรรมการอาจตัง้อนุกรรมการเพื่อพจิารณา
หรือปฏบิัตกิารอย่างหน่ึงอย่างใดได้

มาตรา 10

มาตรา 11

คณะกรรมการมีอ านาจท าหนังสือเรียกบุคคลมา
ให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสาร หรือวัตถุใดๆมา
ประกอบการพจิารณาใบอนุญาตได้



ห้ามมิให้ผู้ใด...
•  ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วสัดนิุวเคลียร์พิเศษ พลงังาน
ปรมาณ ูวสัดพุลอยได้ หรือวสัดตุ้นก าลงัซึง่พ้นสภาพที่เป็นอยู่
ตามธรรมชาติในทางเคมี
•  กระท าการใดๆ แก่วสัดตุ้นก าลงัให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่
ตามธรรมชาติในทางเคมี

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
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มาตรา 12



ห้ามมิให้ผู้ใด...
  น าหรือสง่ออกนอกราชอาณาจกัร
  น าหรือสัง่เข้ามาในราชอาณาจกัร
ซึง่วสัดนิุวเคลียร์พิเศษ วสัดพุลอยได้ และวสัดตุ้นก าลงั

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
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มาตรา 13
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คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนญุาต 
เพื่อให้ผู้ รับใบอนญุาตปฏิบตัิ
(แบบใบอนญุาต ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการฯ พ.ศ. 
2554)

หากผู้ รับใบอนญุาตไม่ปฏิบตัิตาม / ฝ่าฝืนเงื่อนไขใน
ใบอนญุาต ให้ถือว่ามิได้รับอนุญาต น าหรือสง่ออกนอก
ราชอาณาจกัร หรือ น าหรือสัง่เข้ามาในราชอาณาจกัร ตาม
มาตรา 13 นี ้

มาตรา 13 (ต่อ)
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คณะกรรมการอาจมีค าส่ังเป็นหนังสือ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ผลิต ครอบครอง ใช้ฯ ในมาตรา12  ด าเนินการเกี่ยวกับ   
  (1) เปลี่ยนแปลง ซอ่มแซมหรือบรูณะอาคาร เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
  (2) จดัหาหรือสร้างสิ่งใหม ่
  (3) งดการใช้หรือผลิต จนกวา่ได้ปฏิบตัิตาม (1) หรือ (2) แล้ว

          เพื่อป้องกนัอนัตรายตอ่บคุคล ทรัพย์สิน หรืออนามยับคุคล โดย
มีก าหนดเวลา  แต่คณะกรรมการอาจขยายเวลาให้ได้

มาตรา 14
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กรณีผู้ รับใบอนญุาต ไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ของคณะกรรมการ
ในมาตรา 14 ภายในเวลาก าหนดหรือเวลาที่ขยายให้ หรือไม่
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง

     คณะกรรมการสามารถมีหนงัสือเพกิถอนใบอนุญาตได้
แล้วให้ผู้ รับใบอนญุาตจ าหน่ายวสัดนิุวเคลียร์พิเศษ วสัดพุลอย
ได้ หรือ วสัดตุ้นก าลงั ภายใน 90 วนั

     ถ้าไม่จ าหน่ายภายในเวลาก าหนด ให้วสัดดุงักลา่วตกเป็น
ของแผ่นดิน

มาตรา 15 
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จาก  ที่คณะกรรมการมีค าสัง่เป็นหนงัสือ
ให้ผู้ รับใบอนญุาตปฏิบตัติามค าสัง่ให้ครบถ้วน เช่น เปลี่ยนแปลง 
ซอ่มแซม อาคาร อปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ หรือให้จดัหาหรือ
สร้างสิ่งใหม่ (ตามมาตรา 14) แตผู่้ รับใบอนญุาตไม่ท าตามค าสัง่  
หรือปฏิบตัิไม่ครบถ้วน คณะกรรมการมีอ านาจจดัท าให้ครบถ้วน
ได้
 แต่ผู้รับใบอนุญาต ต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายที่คณะ 
กรรมการ ใช้จ่ายไปในการด าเนินการแทน

มาตรา 16
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ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปสถานที่ราชการหรือ
เอกชนเพื่อ: 
    - สอบถาม/ตรวจสอบเร่ืองผลติ/ครอบครอง/ใช้ วสัดนุิวเคลียร์พิเศษ พลงังาน
ปรมาณ ูวสัดพุลอยได้ หรือ วสัดตุ้นก าลงั
    - ระงบัหรือป้องกนัอนัตราย ท่ีมีตอ่บคุคล/ทรัพย์สนิ
    - ปฏิบตัิการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
กรณีไม่เร่งด่วน/ไม่มีความจ าเป็นปฏบิัตกิารฉับพลัน ให้
คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งผู้ครอบครองสถานท่ีทราบลว่งหน้า
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปสถานที่ได้เฉพาะในระหว่างเวลา
พระอาทติย์ขึน้ถงึพระอาทติย์ตก

มาตรา 17
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พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจ าตัว              
(แบบบตัรอยูใ่นกฎกระทรวง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2504) ซึง่มี
เลขาธิการส านกังานพลงังานปรมาณเูพื่อสนัต ิเป็นผู้ลงนาม
ประทบัตราประจ าต าแหน่ง)

การปฏบิัตกิารตาม ม.17 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
แสดงบตัรประจ าตวัเม่ือมีผู้เก่ียวข้องร้องขอ

มาตรา 18
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ให้จัดตัง้ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันตติาม
กฎหมาย

มีหน้าที่ด าเนินการตามมตคิณะกรรมการและปฏบิัตงิาน
ธุรการอื่น

ให้มีเลขาธิการส านกังานพลงังานปรมาณเูพื่อสนัติ มีหน้าที่
ควบคมุดแูลซึง่ราชการ

มาตรา 19

มาตรา 20



ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 (ไม่มีใบอนุญาตผลิต  ครอบ 
ครองหรือใช้ วัสดุฯ พลังงานปรมาณู กระท าการต่อ
วัสดุต้นก าลังทางเคมี)
    ต้องถูกระวางโทษ

       จ าคกุไม่เกิน 1 ปี  หรือ

       ปรับไม่เกิน 10,000  บาท   หรือ

       ทัง้จ าทัง้ปรับ
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มาตรา 21



ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 13 (ไม่มีใบอนุญาตน าหรือสง่ออก  
น าหรือสัง่เข้ามาฯ ซึง่วสัดฯุ)  
    ต้องถูกระวางโทษ

  จ าคกุไม่เกิน 6 เดือน  หรือ

  ปรับไมเ่กิน 5,000  บาท  หรือ

  ทัง้จ าทัง้ปรับ
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มาตรา 22
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มาตรา 23 : ผู้ ท่ีมีไว้ครอบครองวสัดนุิวเคลียร์พิเศษ วสัดพุลอยได้ 
หรือวสัดตุ้นก าลงัในวนัท่ี พ.ร.บ. นีใ้ช้บงัคบั จดัให้มีใบอนญุาตภายใน 
60 วนันบัแต ่พ.ร.บ. นีใ้ช้บงัคบั (26 เม.ย. 2504)

มาตรา 23 - 24

มาตรา 24 : ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตาม พ.ร.บ. นี ้ 
และนายกรัฐมนตรีมีอ านาจแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีและออก
กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบตัิการ

ข้อสังเกต  : มาตรา 23 -24  ใช้บงัคบัในช่วงแรกๆท่ีมีการเร่ิมบงัคบั
ใช้ พ.ร.บ. นี ้



1.2 พระราชบัญญัตพิลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2508

ประกาศราชกิจจานเุบกษา วนัที่ 1 พ.ย. 2508

พ.ร.บ. นี ้ให้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา
      (บงัคบัใช้วนัท่ี 2 พ.ย. 2508)

นายกรัฐมนตรี จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. 
ฉบบัที่ 2 นี ้ 

ประกอบด้วย   9  มาตรา
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ยกเลกิค านิยาม “พลังงานปรมาณู” ใน ม. 3 ของ
พระราชบญัญตัิพลงังานปรมาณเูพื่อสนัติ พ.ศ.2504  แล้วให้ใช้
ความหมายข้างลา่งนีแ้ทน (เพิ่มค าวา่ “หรือ พลงังานรังสีเอกซ์”)

พลังงานปรมาณู
       หมายถงึ พลงังานซึง่เกิดจากปลดปลอ่ยออกมาในเมื่อมี
การแยก รวม หรือแปลงนิวเคลียสของปรมาณ ูหรือ พลงังาน
รังสีเอกซ์

มาตรา 3
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การเกดิรังสีเอกซ์
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ยกเลิกความใน ม. 5 ของพระราชบญัญตัิพลงังานปรมาณเูพื่อสนัต ิ
พ.ศ.2504 แล้วใช้ข้อความสรุปนีแ้ทน 

“มาตรา 5 : ให้คณะกรรมการพลงังานปรมาณเูพื่อสนัต ิ(ช่ือยอ่วา่ พ.ป.ส.) 
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และกรรมการมี  
ผู้แทนจาก 7 หน่วยงาน   เลขาธิการส านกังานพลงังานปรมาณเูพื่อสนัต ิ
ผู้ทรงคณุวฒุิไมเ่กิน 8 คน  ซึง่กรรมการแตง่ตัง้โดยคณะรัฐมนตรี 
        และให้เลขาธิการส านกังานพลงังานปรมาณเูพื่อสนัต ิเป็นเลขานกุาร
คณะกรรมการ”

มาตรา 4
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ยกเลิกความใน ม. 6 ของพระราชบญัญตัิพลงังานปรมาณู
เพื่อสนัต ิพ.ศ.2504 แล้วใช้ข้อความสรุปนีแ้ทน 

  “มาตรา 6  กรรมการแต่งตัง้โดยคณะรัฐมนตรี 
และอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี โดยอาจแต่งตัง้เป็น
กรรมการอีกได้”

มาตรา 5
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ยกเลกิความใน ม. 7 ของพระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิพ.ศ.2504 
แล้วใช้ข้อความสรุปนีแ้ทน

  “มาตรา 7 กรรมการพ้นจากต าแหน่งได้อีกเมื่อ    ตาย      ลาออก      
   บุคคลล้มละลาย        บุคคลไร้ความสามารถ      ได้รับโทษจ าคุก            
เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่กระท าโดยประมาท (ความผิด
ลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกนิ
หนึ่งหม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ)  
     หากกรรมการพ้นต าแหน่งก่อนวาระ (4ปี) คณะรัฐมนตรีอาจ
แต่งตัง้ผู้อ่ืนเป็นกรรมการ และจะอยู่ในต าแหน่งตามวาระของ
กรรมการซึ่งตนแทน”

มาตรา 6
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ให้เพิ่มอ านาจหน้าท่ีทัว่ไปคณะกรรมการ ข้อ (6) ใน ม. 9 ของ
พระราชบญัญตัิพลงังานปรมาณเูพื่อสนัติ พ.ศ. 2504 ดงันี ้

“ (6)  เสนอความเหน็ต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการ
ใดๆ เพื่อความปลอดภยัจากพลังงานปรมาณู”

มาตรา 7
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ให้ รมว. กระทรวงพฒันาการแห่งชาติรักษาการตาม พ.ร.บ. นี ้ 
(ปัจจบุนักระทรวงนีถ้กูยกเลกิไปแล้ว)

มาตรา 8

ผู้ ท่ีใช้พลงังานจากรังสีเอ๊กซ์อยูแ่ล้วในวนัท่ี พ.ร.บ. ฯ (ฉบบัท่ี 2) 
2508 นีใ้ช้บงัคบั ให้ใช้ได้อีก 1 ปี นบัแตว่นัท่ี พ.ร.บ.นีใ้ช้บงัคบั       
(2 พ.ย. 2508) โดยไม่ต้องขออนญุาต ตาม ม.12 ของพระราช 
บญัญตัิพลงังานปรมาณเูพื่อสนัต ิพ.ศ. 2504

มาตรา 9

ข้อสงัเกต : มาตรา 8 - 9 นี ้ได้ด าเนินการเสร็จสิน้ไปแล้ว ไมน่ ามา
พิจารณาอีก
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ตัวอย่างค าถามท้ายบท

1. ท่านเขา้ใจความหมายของ “พลงังานปรมาณู” อยา่งไร  “รังสีเอก็ซ์” จดัเป็น
     พลงังานปรมาณูหรือไม่
2.  แร่ยเูรเนียมท่ีมีปริมาณ  U3O8 เขม้ขน้ตั้งแต่ร้อยละ 15 ข้ึนไป จดัเป็นวสัดุ
     ประเภทใดตามค านิยามใน พ.ร.บ. น้ี
3.  วสัดุท่ีมีปริมาณ U-235  20% โดยน ้าหนกั จดัเป็นวสัดุประเภทใดตามค า
      นิยามใน พ.ร.บ. พลงังานปรมาณูเพื่อสนัติ พ.ศ. 2504
4.  Co-60, Cs-137, I-131, Ir-192 จดัเป็นวสัดุประเภทใดตามค านิยามใน พ.ร.บ. น้ี
5.  “พนกังานเจา้หนา้ท่ี” ตามค านิยาม ใครเป็นผูแ้ต่งตั้ง ใครเป็นผูล้งนามในบตัร

พนกังานเจา้หนา้ท่ี
6.   การก าหนดเง่ือนไข วิธีการขออนุญาต เป็นอ านาจของใคร
7.   คณะกรรมการตามพ.ร.บ. พลงังานปรมาณูเพื่อสนัติ พ.ศ. 2504 มีหนา้ท่ีวาง

นโยบายเก่ียวกบัอะไร
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ตัวอย่างค าถามท้ายบท (ต่อ)

8. คณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพื่อสนัติ  เรียกโดยยอ่วา่อะไร
9. ใครเป็นผูก้  าหนดมาตรฐานต่างๆเก่ียวกบัพลงังานปรมาณู
10. หากท่านครอบครองหรือใชย้เูรเนียมท่ีมี U-235 เขม้ขน้ 1% หรือ
      Co-60, Cs-137 หรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ ์ท่านจะตอ้งด าเนินการ
      อยา่งไร
11. ท่านจะตอ้งด าเนินการอยา่งไร หากท่านจะน าวสัดุตน้ก าลงัไปท าการ
       ยอ่ย และสกดัแร่ธาตุในทางเคมี  
12. ท่านจะตอ้งขออนุญาตน าเขา้มาซ่ึงเคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ ์หรือไม่
13. ท่านจะตอ้งขออนุญาตน าเขา้มาซ่ึงวสัดุพลอยได ้และวสัดุตน้ก าลงั หรือไม่
14. หากผูข้ออนุญาตด าเนินการใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ ์แลว้ท าใหเ้กิดอนัตราย
        ต่อบุคคล  คณะกรรมการออกค าสัง่ใหซ่้อมแซมหรืองดใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสี

เอกซ ์ไดห้รือไม่
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15. การเพิกถอนใบอนุญาต เกิดข้ึนไดใ้นกรณีใด
16. กรณีผูรั้บใบอนุญาตไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของคณะกรรมการใหจ้ดัหา
      อุปกรณ์มาใหม่ เพื่อป้องกนัอนัตรายต่อบุคคล คณะกรรมการมีอ านาจ
      จดัหามาแทนผูรั้บใบอนุญาตไดห้รือไม่ ผูใ้ดตอ้งชดใชค่้าใชจ่้าย
17. กรณีไม่เร่งด่วน พนกังานเจา้หนา้ท่ีสามารถเขา้ไปในสถานท่ี เพื่อ
      ตรวจสอบการผลิต หรือครอบครอง หรือใชว้สัดุพลอยได ้ในเวลาใด
18. พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งพกบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือไม่ 
      หากเขา้ไปตรวจสอบการผลิต หรือครอบครอง หรือใชว้สัดุพลอยได ้ 
      หรือวสัดุนิวเคลียร์พเิศษ
19. ใครเป็นผูล้งนามในบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี
20.  ตามมาตรา 19  ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติมีหนา้ท่ีอยา่งไร
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21. ผูใ้ดไม่มีใบอนุญาตผลิต  ครอบครอง หรือใช ้วสัดุนิวเคลียร์พิเศษ  วสัดุ
      พลอยได ้พลงังานปรมาณู หรือวสัดุตน้ก าลงัซ่ึงพน้สภาพท่ีเป็นอยูต่าม
      ธรรมชาติในทางเคมี   และกระท าต่อวสัดุตน้ก าลงัในทางเคมี เพื่อให้
      พน้สภาพท่ีเป็นอยูต่ามธรรมชาติ) ตอ้งถูกระวางโทษอยา่งไร
22. ผูใ้ดไม่มีใบอนุญาตน าหรือส่งออก  น าหรือสัง่เขา้มาซ่ึงวสัดุนิวเคลียร์
      พิเศษ วสัดุพลอยได ้หรือวสัดุตน้ก าลงั ตอ้งถูกระวางโทษอยา่งไร
23. “พลงังานรังสีเอกซ์” จัดเป็นพลงังานปรมาณูใช่หรือไม่
24.  “การเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกีย่วกบัมาตรการใดๆ เพือ่ความ
        ปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู” เป็นอ านาจหน้าที่ของใคร
  


