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PREAMBLE  
THE CONTRACTING PARTIES  
(i) Aware of the importance to the international 

community of ensuring that the use of nuclear 
energy is safe, well regulated and 
environmentally sound;  

(ii) Reaffirming the necessity of continuing to 
promote a high level of nuclear safety 
worldwide;  

(iii) Reaffirming that responsibility for nuclear 
safety rests with the State having jurisdiction 
over a nuclear installation;  

(iv) Desiring to promote an effective nuclear safety 
culture;  

(v) Aware that accidents at nuclear installations 
have the potential for transboundary impacts;  

(vi) Keeping in mind the Convention on the 
Physical Protection of Nuclear Material (1979), 
the Convention on Early Notification of a 
Nuclear Accident (1986), and the Convention 
on Assistance in the Case of a Nuclear 
Accident or Radiological Emergency (1986);  

(vii) Affirming the importance of international co-
operation for the enhancement of nuclear 
safety through existing bilateral and 
multilateral mechanisms and the 
establishment of this incentive Convention;  

(viii) Recognizing that this Convention entails a 
commitment to the application of 
fundamental safety principles for nuclear 
installations rather than of detailed safety 
standards and that there are internationally 
formulated safety guidelines which are 
updated from time to time and so can provide 
guidance on contemporary means of achieving 
a high level of safety;  

(ix) Affirming the need to begin promptly the 
development of an international convention 
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on the safety of radioactive waste 
management as soon as the ongoing process 
to develop waste management safety 
fundamentals has resulted in broad 
international agreement;  

(x) Recognizing the usefulness of further technical 
work in connection with the safety of other 
parts of the nuclear fuel cycle, and that this 
work may, in time, facilitate the development 
of current or future international instruments;  

HAVE AGREED as follows: 
CHAFFER 1.OBJECTIVES, DEFINITIONS AND SCOPE 
OF APPLICATION 

ARTICLE 1. OBJECTIVES  

The objectives of this Convention are:  

(i)  to achieve and maintain a high level 
of nuclear safety worldwide through 
the enhancement of national 
measures and international co-
operation including, where 
appropriate, safety-related technical 
co-operation;  

(ii) to establish and maintain effective 
defences in nuclear installations 
against potential radiological hazards 
in order to protect individuals, society 
and the environment from harmful 
effects of ionizing radiation from such 
installations;  

(iii) to prevent accidents with radiological 
consequences and to mitigate such 
consequences should they occur. 

 

ARTICLE 2. DEFINITIONS  
For the purpose of this Convention:  
(i) "nuclear installation" means for each 

Contracting Party any land-based civil 

 
 
“สถานประกอบการทางนิวเคลียร” หมายความวา 
(๑) สถานที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพ่ือการผลิตพลังงาน 
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nuclear power plant under its 
jurisdiction including such storage, 
handling and treatment facilities for 
radioactive materials as are on the 
same site and are directly related to 
the operation of the nuclear power 
plant. Such a plant ceases to be a 
nuclear installation when all nuclear 
fuel elements have been removed 
permanently from the reactor core 
and have been stored safely in 
accordance with approved 
procedures, and a decommissioning 
programme has been agreed to by the 
regulatory body.  

(ii) "regulatory body" means for each 
Contracting Party any body or bodies 
given the legal authority by that 
Contracting Party to grant licences and 
to regulate the siting, design, 
construction, commissioning, 
operation or decommissioning of 
nuclear installations.  

(iii) "licence" means any authorization 
granted by the regulatory body to the 
applicant to have the responsibility 
for the siting, design, construction, 
commissioning, operation or 
decommissioning of a nuclear 
installation. 

แตไมรวมถึงยานพาหนะที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพ่ือ
การผลิตพลังงานสาํหรับการขับเคลื่อน 
(๒) สถานที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจยั 
(๓) สถานที่แตงแรเพื่อใหไดมาซึ่งวสัดุนิวเคลียร 
(๔) สถานที่เปลีย่นรูปหรือเสริมสมรรถนะวสัดุนิวเคลียร 
(๕) สถานที่ประกอบหรือจัดเก็บเชือ้เพลิงนิวเคลียร 
(๖) สถานที่จัดเก็บหรือแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว 

ARTICLE 3. SCOPE OF APPLICATION  
This Convention shall apply to the safety of 

nuclear installations. 

 

CHAPTER 2. OBLIGATIONS  
(a) General Provisions  

ARTICLE 4. IMPLEMENTING MEASURES 

Each Contracting Party shall take, within the 
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framework of its national law, the legislative, 
regulatory and administrative measures and other 
steps necessary for implementing its obligations 
under this Convention. 
ARTICLE 5. REPORTING  

Each Contracting Party shall submit for review, 
prior to each meeting referred to in Article 20, a 
report on the measures it has taken to implement 
each of the obligations of this Convention. 

มาตรา ๑๗ ใหสํานักงานปฏิบัติงานเก่ียวกับการกํากับดูแล
ทางนิวเคลียรและรังสี งานวิชาการ และงานธุรการใหแก
คณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานและใหความชวยเหลือ
แกหนวยงานตาง ๆ ทางดานนิวเคลียรและรังสี และงานอ่ืน
ใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
หมายเหตุ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสนัติจะเปนผูรวบรวม
ขอมูลและจัดทํารายงาน 

ARTICLE 6. EXISTING NUCLEAR INSTALLATIONS  
Each Contracting Party shall take the appropriate 

steps to ensure that the safety of nuclear 
installations existing at the time the Convention 
enters into force for that Contracting Party is 
reviewed as soon as possible. When necessary in the 
context of this Convention, the Contracting Party 
shall ensure that all reasonably practicable 
improvements are made as a matter of urgency to 
upgrade the safety of the nuclear installation. If such 
upgrading cannot be achieved, plans should be 
implemented to shut down the nuclear installation 
as soon as practically possible. The timing of the 
shut-down may take into account the whole energy 
context and possible alternatives as well as the 
social, environmental and economic impact. 

 
หมายเหตุ ปจจุบันประเทศไทยไมมีโรงไฟฟานิวเคลียร 

(b) Legislation and regulation  
ARTICLE 7. LEGISLATIVE AND REGULATORY 
FRAMEWORK  
1.      Each Contracting Party shall establish and 
maintain a legislative and regulatory framework to 
govern the safety of nuclear installations.  
2.      The legislative and regulatory framework shall 
provide for:  

     (i)       the establishment of applicable 
national safety requirements and 

 
มาตรา ๔๕ ผูใดจะตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรตอง
ไดรับใบอนญุาตใหใชพ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร ใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร และใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ตามลําดับ 
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regulations; 

(ii)        a system of licensing with regard to 
nuclear installations and the 
prohibition of the operation of a 
nuclear installation without a licence; 

(iv) a system of regulatory inspection and 
assessment of nuclear installations to 
ascertain compliance with applicable 
regulations and the terms of licences;  

(v)  the enforcement of applicable 
regulations and of the terms of 
licences, including suspension, 
modification or revocation. 

ARTICLE 8. REGULATORY BODY 
1. Each Contracting Party shall establish or designate 
a regulatory body entrusted with the implementation 
of the legislative and regulatory framework referred 
to in Article 7, and provided with adequate authority, 
competence and financial and human resources to 
fulfil its assigned responsibilities.  
2. Each Contracting Party shall take the appropriate 
steps to ensure an effective separation between the 
functions of the regulatory body and those of any 
other body or organization concerned with the 
promotion or utilization of nuclear energy. 

มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา 
“คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันต”ิ ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสิบคน ไดแก 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงการตางประเทศ 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ 
(๔) กรรมการผูทรงคณุวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
บุคคลซึ่งมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณที่
เก่ียวของกับนิวเคลียรและรังสีในสาขาวิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร เกษตรศาสตร หรือ
นิติศาสตร จํานวนไมเกินหกคน เปนกรรมการ 

 ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และ
เลขาธิการจะแตงตั้งขาราชการในสํานักงาน จํานวนไมเกิน
สองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 
 
มาตรา ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒติองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาตไิทย 
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(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบรบิูรณ และตองไมเกินเจด็
สิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน 
หรือผูดาํรงตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง 
(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(๕) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 

(๖) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 

(๗) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร
ความสามารถ 

(๘) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคมุขังอยู
โดยหมายของศาล 

(๙) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคาํพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองป
ขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาป ในวนัไดรับการเสนอ
ชือ่ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหโุทษ 

(๑๐) ไมเปนบุคคลท่ีเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
ใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกต ิ

(๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงาน ของเอกชน เพราะทุจริต
ตอหนาที่ หรือประพฤติชัว่อยางรายแรง หรือถือวากระทํา
การทุจริตและประพฤต ิมิชอบในวงราชการ 

 

มาตรา ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒมิีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ป 
 ในกรณทีี่กรรมการผูทรงคณุวฒิุพนจากตําแหนง
กอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง กรรมการ
ผูทรงคณุวฒิุเพ่ิมข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตาํแหนง ใหผูไดรบัแตงตั้งแทน
ตําแหนงท่ีวางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวฒิุเพ่ิมขึ้น อยูใน
ตําแหนงเทากับวาระ ที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคณุวฒิุ
ซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

 ในกรณทีี่กรรมการผูทรงคณุวฒิุพนจากตําแหนง
กอนวาระ ใหคณะกรรมการประกอบดวย กรรมการทั้งหมด
ที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวฒิุ 

 เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยัง
มิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวฒิุขึ้นใหม ใหกรรมการ
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ผูทรงคณุวฒิุซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง
เพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวา กรรมการผูทรงคณุวฒิุซึ่งไดรบั
แตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 

 กรรมการผูทรงคณุวุฒซิึ่งพนจากตาํแหนงตาม
วาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนง ติดตอกัน
เกินสองวาระไมได 
 

มาตรา ๑๒ นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระ 
กรรมการผูทรงคณุวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัตหิรือมลีักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใด
ตามมาตรา ๑๐ 

 
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอแนะนโยบายและมาตรการตอคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องดังตอไปนี ้
 (ก) การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร 
 (ข) การกํากับดูแลทางนิวเคลยีรและรังสี เพื่อ
ความปลอดภัยและเพ่ือประโยชนแกการปองกัน หรือระงับ
เหตุเดือดรอนรําคาญ ความเสียหาย หรืออันตราย ที่จะมี
ผลกระทบตอบุคคล สตัว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม หรือ
การกําหนดแนวทางหรือลักษณะการดําเนินการเก่ียวกับ
การควบคุมสิ่งดงักลาว ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม 

(๒) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๓) วางระเบยีบควบคมุและดําเนนิกิจการใหเปนไปตาม
ขอกําหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต ที่ออกใหตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๔) กําหนดมาตรฐานตางๆ อันพึงใชโดยเฉพาะเก่ียวกับ
พลังงานนิวเคลียร 
(๕) สงเสรมิและเผยแพรความรูเกีย่วกับความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร 
(๖) กําหนดแผนฉุกเฉินทางนิวเคลยีรและรังสีซึ่งเปนแผน
สนับสนุนและอยูภายใตแผนการปองกัน และบรรเทาสา
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ธารณภัยแหงชาติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

(๗) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณคาํสั่งของเลขาธกิารตาม
พระราชบญัญัตินี ้
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาทีข่องคณะกรรมการหรือตามที่ คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

 

มาตรา ๑๔ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ จํานวนกรรมการทั้งหมด
เทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ด ใหรอง
ประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไม
อาจปฏิบัติหนาทีไ่ด ใหที่ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม 

 ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูใดมสีวนไดเสยี โดยตรง
หรือโดยออมในเรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณา ใหประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการผูนั้น แจง
ใหที่ประชุมทราบ และใหที่ประชมุพิจารณาวากรรมการผู
นั้นสมควรอยูในที่ประชุม หรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้น
ไดหรือไม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

 

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉยัหรือปฏิบัติการ อยางใดอยางหนึ่งตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได 
 การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนาํบทบัญญัติใน
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัตหินาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให
คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่ง เปนหนังสือเรยีกสวน
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจาหนาที่ของ
รัฐ สงขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของมาเพ่ือ
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ประกอบการพิจารณาได ในการน้ีอาจเรียกบุคคลใดๆ มา
ชี้แจงดวยก็ได 
 

มาตรา ๑๗ ใหสํานักงานปฏิบัติงานเก่ียวกับการกํากับดูแล
ทางนิวเคลียรและรังสี งานวิชาการ และงานธุรการใหแก
คณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานและใหความชวยเหลือ
แกหนวยงานตาง ๆ ทางดานนิวเคลียรและรังสี และงานอ่ืน
ใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ARTICLE 9. RESPONSIBILITY OF THE LICENCE 
HOLDER  

Each Contracting Party shall ensure that 
prime responsibility for the safety of a nuclear 
installation rests with the holder of the relevant 
licence and shall take the appropriate steps to 
ensure that each such licence holder meets its 
responsibility. 

มาตรา ๔๕ ผูใดจะตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรตอง
ไดรับใบอนญุาตใหใชพ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร ใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร และใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ตามลําดับ 
 
มาตรา ๔๖ ผูตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรตาม
มาตรา ๔๕ ตองมีคุณสมบติัและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี ้
(๑) เปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบคุคลอืน่
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
(๒) มีศักยภาพทางเทคนิคและการเงนิตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลายหรืออยูในระหวางถูกพิทักษ
ทรัพยเด็ดขาด 
(๔) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
(๕) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญติันี้ เวน
แตไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแลวหาปกอนวันยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาต 
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษเนื่องจาก
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้เวนแตไดพนโทษ
มาแลวหาปกอนวันท่ียื่นคําขอรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๙๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามพระราชบัญญัตินี้
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธกีารเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียรและรังสี 
และการพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียรแลวแตกรณี 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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(c) General Safety Considerations  

ARTICLE 10. PRIORITY TO SAFETY  
Each Contracting Party shall take the 

appropriate steps to ensure that all organizations 
engaged in activities directly related to nuclear 
installations shall establish policies that give due 
priority to nuclear safety. 

มาตรา ๙๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามพระราชบัญญตัินี้
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธกีารเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียรและรังสี 
และการพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียรแลวแตกรณี 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ARTICLE 11. FINANCIAL AND HUMAN RESOURCES  
1. Each Contracting Party shall take the appropriate 
steps to ensure that adequate financial resources are 
available to support the safety of each nuclear 
installation throughout its life.  
2. Each Contracting Party shall take the appropriate 
steps to ensure that sufficient numbers of qualified 
staff with appropriate education, training and 
retraining are available for all safety-related activities 
in or for each nuclear installation, throughout its life. 

มาตรา ๔๖ ผูตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรตาม
มาตรา ๔๕ ตองมีคุณสมบติัและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี ้
(๑) เปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบคุคลอื่น
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
(๒) มีศักยภาพทางเทคนิคและการเงนิตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลายหรืออยูในระหวางถูกพิทักษ
ทรัพยเด็ดขาด 
(๔) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
(๕) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญติันี้ เวน
แตไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแลวหาปกอนวันยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาต 
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาถงึท่ีสุดใหลงโทษเนื่องจาก
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้เวนแตไดพนโทษ
มาแลวหาปกอนวันท่ียื่นคําขอรับใบอนุญาต 

ARTICLE 12. HUMAN FACTORS  
Each Contracting Party shall take the 

appropriate steps to ensure that the capabilities and 
limitations of human performance are taken into 
account throughout the life of a nuclear installation. 

มาตรา ๙๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามพระราชบัญญัตินี้
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธกีารเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียรและรังสี 
และการพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียรแลวแตกรณี 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ARTICLE 13. QUALITY ASSURANCE  
Each Contracting Party shall take the 

appropriate steps to ensure that quality assurance 
programmes are established and implemented with a 
view to providing confidence that specified 
requirements for all activities important to nuclear 
safety are satisfied throughout the life of a nuclear 
installation. 

มาตรา ๙๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามพระราชบัญญัตินี้
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธกีารเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภยัทางนวิเคลียรและรังสี 
และการพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียรแลวแตกรณี 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ARTICLE 14. ASSESSMENT AND VERIFICATION OF หมวด ๕ 
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SAFETY  

Each Contracting Party shall take the 
appropriate steps to ensure that:  

(i) comprehensive and systematic 
safety assessments are carried out 
before the construction and 
commissioning of a nuclear 
installation and throughout its life.  
Such assessments shall be well 
documented, subsequently updated 
in the light of operating experience 
and significant new safety 
information, and reviewed under the 
authority of the regulatory body;  

(ii) verification by analysis, surveillance, 
testing and inspection is carried out 
to ensure that the physical state and 
the operation of a nuclear 
installation continue to be in 
accordance with its design, 
applicable national safety 
requirements, and operational limits 
and conditions. 

สถานประกอบการทางนิวเคลยีร 
 

สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 
สวนท่ี ๒ 

พ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
 

สวนท่ี ๓ 
การกอสราง และการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ 

 
สวนท่ี ๔ 

การทดสอบเดินเครื่องและการดําเนินการ 

ARTICLE 15. RADIATION PROTECTION  
Each Contracting Party shall take the 

appropriate steps to ensure that in all operational 
states the radiation exposure to the workers and the 
public caused by a nuclear installation shall be kept 
as low as reasonably achievable and that no 
individual shall be exposed to radiation doses which 
exceed prescribed national dose limits. 

มาตรา ๙๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามพระราชบัญญัตินี้
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธกีารเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียรและรังสี 
และการพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียรแลวแตกรณี 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ARTICLE 16. EMERGENCY PREPAREDNESS  
1. Each Contracting Party shall take the appropriate 
steps to ensure that there are on-site and off-site 
emergency plans that are routinely tested for nuclear 
installations and cover the activities to be carried out 
in the event of an emergency. 
 For any new nuclear installation, such plans 

หมวด ๑๐ 
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

 
 มาตรา ๑๐๐ ในกรณีที่เกิดอันตรายหรือความ
เสียหายอันเกิดจากการประกอบกจิการ ตามใบอนุญาต 
ผูรับใบอนุญาตมีหนาทีร่ะงับเหตุในเบื้องตนตามแผน
ปองกันอันตรายจากรังสี และตองแจงเหตุดังกลาวให
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shall be prepared and tested before it commences 
operation above a low power level agreed by the 
regulatory body.  

2. Each Contracting Party shall take the appropriate 
steps to ensure that, insofar as they are likely to be 
affected by a radiological emergency, its own 
population and the competent authorities of the 
States in the vicinity of the nuclear installation arc 
provided with appropriate information for emergency 
planning and response.  

3. Contracting Parties which do not have a nuclear 
installation on their territory, insofar as they are likely 
to be affected in the event of a radiological 
emergency at a nuclear installation in the vicinity, 
shall take the appropriate steps for the preparation 
and testing of emergency plans for their territory that 
cover the activities to be carried out in the event of 
such an emergency. 

พนักงานเจาหนาที่ทราบทันที รวมทั้งตองใหขอมูลและให
ความรวมมือแกพนักงานเจาหนาที ่เพ่ือแกไข บรรเทา หรือ
ระงับซึ่งอันตรายหรือความเสยีหายนั้น 
 
 มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่อันตรายหรือความ
เสียหายตามมาตรา ๑๐๐ มีลักษณะหรือขยายขอบเขต 
เปนความเสียหายสาธารณะ หรือในกรณีท่ีพนักงาน
เจาหนาที่พบวาการประกอบกิจการตามใบอนญุาต อาจ
กอใหเกิดความเสียหายสาธารณะ ใหเจาหนาที่ท่ีมีอํานาจ
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย มี
อํานาจเขาระงับเหตุแหงความเสยีหายสาธารณะนั้นไดทันที 
รวมทั้งมีอํานาจประกาศมาตรการ เพ่ือประโยชนในการ
ระงับเหตุนั้น 
 ในการระงับเหตุแหงความเสียหายสาธารณะตาม
วรรคหนึ่ง ใหปฏิบัตติามกฎหมายวาดวย การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั โดยมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ
รังสีเปนแผนสนับสนุนและอยูภายใตแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัแหงชาติ และใหสํานักงานมีหนาที่ให
ขอเสนอแนะและจัดใหมี เจาหนาท่ีสนับสนุนการ
ดําเนินการดังกลาว 
 ในกรณีท่ีอันตรายหรือความเสียหายอันเกิดจาก
นิวเคลียรหรือรังสีที่เกิดข้ึนในตางประเทศ ซึ่งสงผลกระทบ
ตอประเทศไทย ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(d) Safety of Installations  
ARTICLE 17. SITING  

Each Contracting Party shall take the 
appropriate steps to ensure that appropriate 
procedures are established and implemented:  

(i) for evaluating all relevant site-
related factors likely to affect the 
safety of a nuclear installation for its 
projected lifetime;  

(ii) for evaluating the likely safety 
impact of a proposed nuclear 
installation on individuals, society 
and the environment;  

(iii) for re-evaluating as necessary all 

หมวด ๕ สถานประกอบการทางนิวเคลียร 
สวนท่ี ๒ 

พ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
 
มาตรา ๕๑ ในการกอตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลยีร 
ผูประกอบการทางนิวเคลียรตองไดรับใบอนุญาตใหใชพื้นที่
เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรจากเลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหผู
ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตพรอมดวยรายงาน
วิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร 
 การจัดทํารายงานวิเคราะหความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร ใหเปนไปตามท่ี
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relevant factors referred to in sub-
paragraphs (i) and (ii) so as to ensure 
the continued safety acceptability of 
the nuclear installation;  

(iv) for consulting Contracting Parties in 
the vicinity of a proposed nuclear 
installation, insofar as they are likely 
to be affected by that installation 
and, upon request providing the 
necessary information to such 
Contracting Parties, in order to 
enable them to evaluate and make 
their own assessment of the likely 
safety impact on their own territory 
of the nuclear installation. 

คณะกรรมการประกาศกําหนดซึ่งอยางนอยตอง
ประกอบดวยรายละเอียดของเรื่องดังตอไปนี ้
(๑) ผลกระทบจากเหตุการณภายนอกตอพ้ืนที่ตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร ท้ังในสวนที่เกิดจาก
ปรากฏการณธรรมชาติและการกระทําของมนุษย 
(๒) ลักษณะของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลยีร 
(๓) รายงานดานสิ่งแวดลอม 
(๔) การกระจายตัวของประชากรบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ตั้ง
สถานประกอบการทางนิวเคลยีร 
(๕) เสนทางการอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังส ี
(๖) การปองกันและระงับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก
ประชาชนและสิ่งแวดลอม 
 การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และ
การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชพื้นที่เพ่ือตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๒ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหใชพ้ืนที่เพ่ือ
ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลยีร ใหสํานักงานจัดใหมี
การรับฟงความเห็นของประชาชนท่ีอยูอาศัยในบริเวณ
โดยรอบพื้นที่ตั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต 
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๓ ใบอนุญาตใหใชพื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรใหมีอายุตามที่กําหนดในใบอนุญาตแตตองไม
เกินสิบป และอาจขอตออายุใบอนญุาตไดครั้งละไมเกินสิบ
ป 
 ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตใหใชพื้นที่เพ่ือตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต 
ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งปแต
ไมเกินสามปกอนวันที่ใบอนุญาตสิน้อาย ุพรอมดวยรายงาน
วิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งที่ไดแกไขขอมลูใหเปน
ปจจุบัน 
 การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุ
ใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๕๔ เมื่อเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการออกใบอนุญาตใหใชพ้ืนที่เพ่ือตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรแลว หากปรากฏขอเท็จจริงวามี
การเปลีย่นแปลงใดๆ เกิดขึ้นหรือสภาพพื้นที่ตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรเปลีย่นแปลงไปอันอาจมี
ผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม ใหเลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการมีคําสั่งใหผูรับใบอนุญาต
ยื่นรายงานวเิคราะหความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งที่ได
วิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งใหสอดคลองกับกรณีที่
เปลี่ยนแปลงไป ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตไมอาจยื่นรายงาน
วิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งไดภายในระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นคําขอขยายระยะเวลาตอเลขาธิการ 
และใหเลขาธิการมีอํานาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่น
รายงานดังกลาวไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินหนึ่งรอย
แปดสิบวัน และหากผูรับใบอนุญาตใหใชพื้นที่เพ่ือตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรไมยื่นรายงานวิเคราะหความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรค
หนึ่งหรือภายในระยะเวลาที่มีการขยายออกไป ให
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตใหใชพื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร 
 ในกรณีท่ีเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการไดพิจารณารายงานวิเคราะหความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ตั้งตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวาพ้ืนที่ตั้งนั้นไมเขา
เงื่อนไขในการอนุญาตใหใชเปนพ้ืนที่เพื่อตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรอีกตอไป ใหเลขาธิการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหใช
พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

ARTICLE 18. DESIGN AND CONSTRUCTION  
Each Contracting Party shall take the 

appropriate steps to ensure that:  
(i) the design and construction of a 

nuclear installation provides for 
several reliable levels and methods 
of protection (defense in depth) 
against the release of radioactive 

หมวด ๕ สถานประกอบการทางนิวเคลียร 
สวนท่ี ๓ 

การกอสราง และการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ 
 
มาตรา ๕๕ ผูรับใบอนุญาตใหใชพ้ืนที่เพื่อตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรที่ประสงค จะกอสรางสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรตองไดรับใบอนุญาตกอสราง
สถานประกอบการทางนิวเคลยีร จากเลขาธิการโดยความ
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materials, with a view to preventing 
the occurrence of accidents and to 
mitigating their radiological 
consequences should they occur;  

(ii) the technologies incorporated in the 
design and construction of a nuclear 
installation are proven by 
experience or qualified by testing or 
analysis;  

(iii) the design of a nuclear installation 
allows for reliable, stable and easily 
manageable operation, with specific 
consideration of human factors and 
the manmachine interface. 

เห็นชอบของคณะกรรมการ 
 ในการยื่นขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหผู
ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอพรอมดวยใบอนุญาต ใหใชพ้ืนที่
เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร รายงานวิเคราะห
ความปลอดภัยของสถานประกอบการ ทางนิวเคลียรฉบับ
เบ้ืองตน และเอกสารหรือหลักฐานทางการเงิน 
 เอกสารหรือหลักฐานทางการเงินที่ผูขอรับ
ใบอนุญาตตองยื่นตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่กําหนด ใน
กฎกระทรวง โดยจะกําหนดใหแตกตางกันตามประเภทของ
สถานประกอบการทางนิวเคลยีรก็ได 
 การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และ
การออกใบแทนใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการ ทาง
นิวเคลียร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๖ รายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรฉบับเบือ้งตน ตองมีขอมูล
เก่ียวกับแบบกอสราง การรักษาความปลอดภัย และการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร และรังสี และ
ขอมูลอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหแตกตาง
กันตามประเภทของสถานประกอบการ ทางนิวเคลียรก็ได  
 
มาตรา ๕๗ เมื่อเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการออกใบอนุญาตกอสราง สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรแลว หากปรากฏขอเท็จจริงวามีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดข้ึนอันอาจมผีลกระทบ ตอการ
วิเคราะหความปลอดภัยในรายงานวิเคราะหความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลยีรฉบับเบื้องตน ให
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งใหผูรับ
ใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการ ทางนิวเคลียรยื่น
รายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรฉบับเบื้องตน ในสวนที่เก่ียวกับขอเท็จจริงท่ี
เปลี่ยนแปลงไปใหมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยตอง
วิเคราะหความปลอดภัย ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ี
เปลี่ยนแปลงไปนั้นดวย 
 ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตไมอาจยื่นรายงาน
วิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการ ทาง
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นิวเคลียรฉบับเบือ้งตนไดภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ใหยื่นคําขอขยายระยะเวลาตอเลขาธิการ และใหเลขาธิการ
มีอํานาจสั่งขยายระยะเวลาการยืน่รายงานดังกลาวไดไม
เกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน หนึ่งรอยแปดสิบวัน และหาก
ผูรับใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียรไม
ยื่นรายงาน วิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรฉบับเบื้องตนภายในระยะเวลาที่กําหนด ตาม
วรรคหนึ่งหรือภายในระยะเวลาทีม่ีการขยายออกไป ให
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
 ในกรณีท่ีเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการไดพิจารณารายงานวิเคราะหความปลอดภัย 
ของสถานประกอบการทางนิวเคลยีรฉบับเบื้องตนตาม
วรรคหนึ่งแลว เห็นวา การกอสรางสถานประกอบการ ทาง
นิวเคลียรไมอาจดําเนินการไดอีกตอไป ใหเลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการมคีําสั่งใหเพิกถอน 
ใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
 
มาตรา ๕๘ ใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรใหมีอายุตามท่ีกําหนด ในใบอนุญาต แตตองไม
เกินสิบป และอาจขอตออายุใบอนญุาตไดเพียงครั้งเดียว
เปนระยะเวลาไมเกินสิบป 
 ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตกอสรางสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต 
ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งปแต
ไมเกินสามปกอนวันที่ใบอนุญาตสิน้อาย ุพรอมดวยรายงาน
วิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรฉบับเบื้องตนที่ไดแกไขขอมูล ใหเปนปจจุบัน การ
ขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๙ ผูรับใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรตองรายงานความคืบหนา ในการกอสรางตอ
เลขาธิการตามระยะเวลาที่กําหนดไวในรายงานวิเคราะห
ความปลอดภัยของสถานประกอบการ ทางนิวเคลยีรฉบับ
เบ้ืองตน 
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มาตรา ๖๐ หามมิใหผูรับใบอนุญาตกอสรางสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรดําเนินการ กอสรางสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต เวน
แตไดรับอนุญาตจากเลขาธิการ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงแบบกอสรางท่ี
ปรากฏในรายงานวิเคราะห ความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรฉบับเบือ้งตน 
 ในกรณีท่ีมีการกอสรางโดยผิดไปจากที่ไดรับ
ใบอนุญาต ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งระงับการกระทําดังกลาว และ
หากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เห็น
วาการกอสรางท่ีผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาตนั้นยังคงอยู
ภายใตหลักเกณฑความปลอดภัยท่ียอมรับได เลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจมคีําสั่งใหผูรบั
ใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแบบกอสราง ตามวรรคหนึ่ง 
 หากการกอสรางที่ผิดไปจากที่ไดรบัใบอนุญาตน้ัน
อาจกอใหเกิดอันตรายแกประชาชนและสิ่งแวดลอม ให
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมอํีานาจสั่ง
ระงับการกระทําดังกลาว และใหผูรับใบอนุญาต รื้อถอน
อาคารทั้งหมดหรือบางสวนภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
 
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ แตกตางไปจาก ในรายงานวเิคราะหความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับเบื้องตน 
ใหนําบทบัญญัต ิในมาตรา ๖๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ARTICLE 19. OPERATION  
Each Contracting Party shall take the 

appropriate steps to ensure that:  
(i) the initial authorization to operate a 

nuclear installation is based upon an 
appropriate safety analysis and a 
commissioning programme 
demonstrating that the installation, 
as constructed, is consistent with 
design and safety requirements;  

(ii) operational limits and conditions 
derived from the safety analysis, 
tests and operational experience are 

หมวด ๕ สถานประกอบการทางนิวเคลียร 
สวนท่ี ๔ 

การทดสอบเดินเครื่องและการดําเนินการ 
 
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่การกอสรางสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรแลวเสรจ็ กอนที่จะขอรบั ใบอนุญาตดําเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลยีร ใหผูรับใบอนุญาตกอสราง
สถานประกอบการทางนิวเคลยีร ทดสอบระบบเครื่องจักร
และอุปกรณ โดยแจงวนั เวลา และระยะเวลาการทดสอบ
ระบบเครื่องจักรและอุปกรณ ใหเลขาธิการทราบลวงหนา
ไมนอยกวาสิบหาวัน เพ่ือใหพนักงานเจาหนาที่เขาไป
ตรวจสอบการทดสอบดังกลาว 
 เมื่อการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ
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defined and revised as necessary for 
identifying safe boundaries for 
operation;  

(iii) operation, maintenance, inspection 
and testing of a nuclear installation 
are conducted in accordance with 
approved procedures;  

(iv) procedures are established for 
responding to anticipated 
operational occurrences and to 
accidents;  

(v) necessary engineering and technical 
support in all safety-related fields is 
available throughout the lifetime of 
a nuclear installation;  

(vi) incidents significant to safety are 
reported in a timely manner by the 
holder of the relevant licence to the 
regulatory body;  

(vii) programmes to collect and analyse 
operating experience are 
established, the results obtained 
and the conclusions drawn are 
acted upon and that existing 
mechanisms are used to share 
important experience with 
international bodies and with other 
operating organizations and 
regulatory bodies;  

(viii) the generation of radioactive waste 
resulting from the operation of a 
nuclear installation is kept to the 
minimum practicable for the process 
concerned, both in activity and in 
volume, and any necessary 
treatment and storage of spent fuel 
and waste directly related to the 
operation and on the same site as 

เสร็จสิ้นแลว ผูรับใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียรตองจัดทํารายงานการทดสอบระบบ
เครื่องจักรและอุปกรณเสนอเลขาธิการเพ่ือพิจารณา ให
ความเห็นชอบ 
 
มาตรา ๖๓ ในกรณีดังตอไปนี้ ผูรับใบอนุญาตกอสราง
สถานประกอบการทางนิวเคลยีร ตองไดรับอนญุาตจาก
เลขาธิการ 
(๑) การบรรจุเช้ือเพลิงนิวเคลียรในเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
และทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร 
(๒) การบรรจุวัสดุนิวเคลยีรในกระบวนการเสริมสมรรถนะ
วัสดุนิวเคลียรหรือการบรรจุเช้ือเพลิง นิวเคลียรใชแลวใน
กระบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว 
 เลขาธิการจะมีคําสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่งไดก็
ตอเมื่อไดใหความเห็นชอบรายงานการทดสอบ ระบบ
เครื่องจักรและอุปกรณตามมาตรา ๖๒ แลว 
 ในการบรรจุเช้ือเพลิงนิวเคลียร วสัดุนิวเคลียร 
หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลวตามวรรคหนึ่ง ใหเลขาธิการ
หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายตรวจสอบ
การดําเนินการดังกลาวดวย 
 เมื่อดําเนินการตามท่ีไดรับอนุญาตเสร็จสิ้นแลว 
ผูรับใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการ ทางนิวเคลียร
ตองจัดทํารายงานการทดสอบเสนอตอเลขาธิการเพ่ือให
ความเห็นชอบ 
 การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง การบรรจุเช้ือเพลิง
นิวเคลียร วัสดุนิวเคลียร หรือเช้ือเพลิง นิวเคลียรใชแลว 
การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรหรือการ
ทดสอบการบรรจุวสัดุนิวเคลียร หรือเช้ือเพลิงนิวเคลยีรใช
แลว และการรายงานการทดสอบดังกลาว ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๖๔ ผูดําเนินการกอตั้งสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรที่ประสงคจะดําเนินการ สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร ตองไดรับใบอนุญาตดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร จากเลขาธิการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 
 ในการยื่นขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหผู
ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอพรอมดวยเอกสาร หลักฐานทาง
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that of the nuclear installation take 
into consideration conditioning and 
disposal. 

การเงิน ใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร และรายงานวิเคราะหความปลอดภัย ของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรฉบับสมบูรณ 
 รายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรฉบับสมบูรณตามวรรคสอง 
อยางนอยตองประกอบดวยขอมลูที่เปนปจจุบันของ
รายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียรฉบับเบื้องตน และรายงานการทดสอบตาม
มาตรา ๖๒ และในกรณีที่มีการดําเนินการ ตามมาตรา ๖๓ 
ตองมีการรายงานการทดสอบตามมาตรา ๖๓ ดวย 
 เอกสารทีผู่ขอรับใบอนุญาตตองยืน่ตามวรรคสอง 
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยจะกําหนด
เอกสารและระยะเวลาการยื่นเอกสารตามวรรคสองให
แตกตางกันตามประเภทของ สถานประกอบการทาง
นิวเคลียรก็ได การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาตดําเนินการสถาน
ประกอบการ ทางนิวเคลียร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๖๕ ใบอนุญาตดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรใหมีอายุตามท่ีกําหนด ใน
ใบอนุญาต แตตองไมเกินหกสิบป และอาจขอตออายุ
ใบอนุญาตไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ทีกํ่าหนด
ในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๖๖ ในการออกใบอนุญาตดําเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลยีรทีใ่ช เครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียร เลขาธิการโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
อาจสั่งแกไขขีดจํากดั การเดินเครือ่งปฏิกรณนิวเคลียรที่
ปรากฏในรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการ ทางนิวเคลียรฉบับสมบูรณกอนการพิจารณา
ออกใบอนุญาตก็ได 
 
 มาตรา ๖๗ ผูรับใบอนุญาตดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรมีหนาที่ทบทวน และปรับปรุง
รายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรตามระยะเวลาและกรณ ีตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง หรือเมื่อเลขาธิการเห็นวามีเหตทุําใหรายงาน
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วิเคราะหความปลอดภัยไมเหมาะสม กับสถานการณ
ปจจุบัน 
 ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตไมอาจยื่นรายงาน
วิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการ ทาง
นิวเคลียรไดภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นคําขอ
ขยายระยะเวลาตอเลขาธิการ และใหเลขาธิการ มีอํานาจ
สั่งขยายระยะเวลาการยื่นรายงานดังกลาวไดไมเกินสองครั้ง 
ครั้งละไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน และหากผูรับใบอนุญาต
ดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรไมย่ืนรายงาน
วิเคราะหความปลอดภัย ของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดตามวรรคหนึ่งหรือ
ภายในระยะเวลาที่มี การขยายออกไป ใหเลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ดําเนินการ สถานประกอบการทางนิวเคลียร 
 ในกรณีท่ีเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการไดพิจารณารายงานวิเคราะหความปลอดภัย 
ของสถานประกอบการทางนิวเคลยีรตามวรรคหนึ่งแลว 
เห็นวา การดําเนินการสถานประกอบการ ทางนิวเคลียร
ตอไป จําเปนตองมีการวิเคราะหความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรใหม ใหเลขาธิการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสั่งใหผูรับใบอนุญาตแกไข
รายงานวิเคราะหความปลอดภัย ของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรนั้น 
 หากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการไมเห็นชอบกับรายงานวิเคราะหความ
ปลอดภัย ของสถานประกอบการทางนิวเคลียรตามวรรค
หนึ่งหรือที่แกไขตามวรรคสาม หรอืผูรับใบอนุญาตไมแกไข 
รายงานวิเคราะหความปลอดภัยตามวรรคสอง ให
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งพักใช 
ใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร
จนกวาผูรับใบอนุญาตแกไขรายงานวิเคราะห ความ
ปลอดภัยและไดรับความเห็นชอบรายงานวิเคราะหความ
ปลอดภัยท่ีแกไขแลวดังกลาว 
 
 มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผูรบัใบอนุญาตดําเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลยีรประเภท สถานที่ใชเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลยีรเพ่ือการผลิตพลงังานไมอาจดําเนินกิจการ
ตอไปได เลขาธิการโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ
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อาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีประสบการณ
และความเช่ียวชาญเขาดําเนินการแทน จนกวาจะมีผูรบั
ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ประเภทสถานที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร เพ่ือการผลิต
พลังงานรายอ่ืนเขาดําเนินการแทน หรืออาจสั่งเลิก
ดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรนั้นได 
 ใหถือวาหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เขา
ดําเนินการแทนเปนผูรับใบอนุญาตซึ่งมีสิทธิและหนาที ่ตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 ใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เขาดําเนินการ
แทนผูรับใบอนุญาตมีสิทธิเขาไปและใชสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียรตามวรรคหนึ่งไดเทาที่จําเปน โดยหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชนจะตองใชความระมัดระวัง เพ่ือสงวน
รักษาทรัพยของผูรับใบอนุญาตเหมือนเชนผูดําเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลยีรหรือผูมีวิชาชีพ เชนนั้นจะ
พึงปฏิบัติ และหากเกิดความเสียหายแกผูรับใบอนญุาต ให
ผูรับใบอนุญาตมสีิทธเิรียกรอง คาสินไหมทดแทนสําหรับ
ความเสยีหายนั้นจากสํานักงานไดตามหลักเกณฑ วิธกีาร 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
 การแบงรายไดและคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลาของการดําเนินการแทนระหวางผูเขา ดําเนินการ
แทนและผูรบัใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
 
 มาตรา ๖๙ ใหนําบทบัญญติัในมาตรา ๓๑ และ
มาตรา ๓๒ มาใชบังคับกับการวางหลักประกัน ของผูรับ
ใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร เพื่อ
เปนหลักประกันในการจดัการกากกัมมันตรังส ีการจัดการ
เช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลว และการดําเนินการตามแผนการ
เลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร โดยอนุโลม 

CHAPTER 3. MEETINGS OF THE CONTRACTING 
PARTIES  

ARTICLE 20. REVIEW MEETINGS  

1.     The Contracting Parties shall hold meetings 
(hereinafter referred to as "review meetings") for the 
purpose of reviewing the reports submitted pursuant 
to Article 5 in accordance with the procedures 
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adopted under Article 22.  

2.     Subject to the provisions of Article 24 sub-
groups comprised of representatives of Contracting 
Parties may be established and may function during 
the review meetings as deemed necessary for the 
purpose of reviewing specific subjects contained in 
the reports.  

3.      Each Contracting Party shall have a reasonable 
opportunity to discuss the reports submitted by 
other Contracting Parties and to seek clarification of 
such reports. 
ARTICLE 21. TIMETABLE  
1.      A preparatory meeting of the Contracting 
Parties shall be held not later than six months after 
the date of entry into force of this Convention.  

2.      At this preparatory meeting, the Contracting 
Parties shall determine the date for the first review 
meeting. This review meeting shall be held as soon 
as possible, but not later than thirty months after the 
date of entry into force of this Convention.  

3.       At each review meeting, the Contracting 
Parties shall determine the date for the next such 
meeting. The interval between review meetings shall 
not exceed three years. 

 

ARTICLE 22. PROCEDURAL ARRANGEMENTS  
1.       At the preparatory meeting held pursuant to 
Article 21 the Contracting Parties shall prepare and 
adopt by consensus Rules of Procedure and Financial 
Rules. The Contracting Parties shall establish in 
particular and in accordance with the Rules of 
Procedure:  

(i)        guidelines regarding the form and 
structure of the reports to be 
submitted pursuant to Article 5;  

(ii)       a date for the submission of such 
reports;  
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(iii)      the process for reviewing such reports. 

2.        At review meetings the Contracting Parties 
may, if necessary, review the arrangements 
established pursuant to sub-paragraphs (i)-(iii) above, 
and adopt revisions by consensus unless otherwise 
provided for in the Rules of Procedure. They may 
also amend the Rules of Procedure and the Financial 
Rules, by consensus. 
ARTICLE 23. EXTRAORDINARY MEETINGS  

An extraordinary meeting of the Contracting 
Parties shall be held:  

(i)  if so agreed by a majority of the 
Contracting Parties present and 
voting at a meeting, abstentions 
being considered as voting; or  

(ii) at the written request of a 
Contracting Party, within six months 
of this request having been 
communicated to the Contracting 
Parties and notification having been 
received by the secretariat referred 
to in Article 28, that the request has 
been supported by a majority of the 
Contracting Parties. 

 

ARTICLE 24. ATTENDANCE  
1.        Each Contracting Party shall attend meetings 
of the Contracting Parties and be represented at such 
meetings by one delegate, and by such alternates, 
experts and advisers as it deems necessary.  
2.        The Contracting Parties may invite, by 
consensus, any intergovernmental organization which 
is competent in respect of matters governed by this 
Convention to attend, as an observer, any meeting, 
or specific sessions thereof. Observers shall be 
required to accept in writing, and in advance, the 
provisions of Article 27. 

 

ARTICLE 25. SUMMARY REPORTS  
The Contracting Parties shall adopt, by 
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consensus, and make available to the public a 
document addressing issues discussed and 
conclusions reached during a meeting. 
ARTICLE 26. LANGUAGES  
1.        The languages of meetings of the Contracting 
Parties shall be Arabic, Chinese, English, French, 
Russian and Spanish unless otherwise provided in the 
Rules of Procedure.  
2.        Reports submitted pursuant to Article 5 shall 
be prepared in the national language of the 
submitting Contracting Party or in a single designated 
language to be agreed in the Rules of Procedure. 
Should the report be submitted in a national 
language other than the designated language, a 
translation of the report into the designated language 
shall be provided by the Contracting Party.  
3.        Notwithstanding the provisions of paragraph 2, 
if compensated, the secretariat will assume the 
translation into the designated language of reports 
submitted in any other language of the meeting. 

 

ARTICLE 27. CONFIDENTIALITY  
1.        The provisions of this Convention shall not 
affect the rights and obligations of the Contracting 
Parties under their law to protect information from 
disclosure. For the purposes of this Article, 
"information" includes, inter alia, (i) personal data; (ii) 
information protected by intellectual property rights 
or by industrial or commercial confidentiality; and (iii) 
information relating to national security or to the 
physical protection of nuclear materials or nuclear 
installations.  
2.        When, in the context of this Convention, a 
Contracting Party provides information identified by it 
as protected as described in paragraph 1, such 
information shall be used only for the purposes for 
which it has been provided and its confidentiality 
shall be respected.  
3.        The content of the debates during the 
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reviewing of the reports by the Correcting Parties at 
each meeting shall be confidential. 
ARTICLE 28. SECRETARIAT  
1.        The International Atomic Energy Agency, 
(hereinafter referred to as the "Agency") shall provide 
the secretariat for the meetings of the Contracting 
Parties.  
2.        The secretariat shall:  

(i)        convene, prepare and service the 
meetings of the Contracting Parties;  

(ii)       transmit to the Contracting Parties 
information received or prepared in 
accordance with the provisions of 
this Convention.  

The costs incurred by the Agency in carrying 
out the functions referred to in subparagraphs i) and 
(ii) above shall be borne by the Agency as part of its 
regular budget.  
3.        The Contracting Parties may, by consensus, 
request the Agency to provide other services in 
support of meetings of the Contracting Parties. The 
Agency may provide such services if they can be 
undertaken within its programme and regular budget. 
Should this not be possible, the Agency may provide 
such services if voluntary funding is provided from 
another source. 

 

CHAPTER 4. FINAL CLAUSES AND OTHER 
PROVISIONS  

ARTICLE 29. RESOLUTION OF DISAGREEMENTS  
In the event of a disagreement between two 

or more Contracting Parties concerning the 
interpretation or application of this Convention, the 
Contracting Parties shall consult within the framework 
of a meeting of the Contracting Parties with a view to 
resolving the disagreement. 

 

ARTICLE 30. SIGNATURE, RATIFICATION, 
ACCEPTANCE, APPROVAL, ACCESSION  

 



ตารางเปรียบเทียบระหวางอนุสัญญาความปลอดภัยทางนิวเคลียร 

กับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

- ๒๖ - 
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, โชติวรรณ, อิศรา) 

กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY พระราชบัญญตัพิลังงานนิวเคลียรเพื่อสันต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ 
1.        This Convention shall be open for signature 
by all States at the Headquarters of the Agency in 
Vienna from 20 September 1994 until its entry into 
force.  
2.         This Convention is subject to ratification, 
acceptance or approval by the signatory States.  
3.          After its entry into force, this Convention 
shall be open for accession by all States.  
4.          (i)  This Convention shall be open for 

signature or accession by regional 
organizations of an integration or other 
nature, provided that any such 
organization is constituted by sovereign 
States and has competence in respect 
of the negotiation, conclusion and 
application of international agreements 
in matters covered by this Convention.  

(ii) In matters within their competence, 
such organizations shall, on their own 
behalf, exercise the rights and fulfil the 
responsibilities which this Convention 
attributes to States Parties.  

(iii) When becoming party to this 
Convention, such an organization 
shall communicate to the 
Depositary referred to in Article 34, a 
declaration indicating which States 
are members thereof, which articles 
of this Convention apply to it, and 
the extent of its competence in the 
field covered by those articles.  

(iv) Such an organization shall not hold 
any vote additional to those of its 
Member States. 5. Instruments of 
ratification, acceptance, approval or 
accession shall be deposited with 
the Depositary. 

 


