บทบัญญัติรายมาตราที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ
(ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙)

และ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘)

กลุมเลขานุการคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักนโยบายและบริหารดานพลังงานปรมาณู
สํานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

คํานํา
อนุสนธิจากพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (พระราชบัญญัติฯ) ไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนที่ 67 ก วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 แลว โดยความตามมาตรา 2
กําหนดใหพระราชบัญญัติฯ นี้ใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560) ซึ่งจะถือเปนการสิ้นสุดของคณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติชุดปจจุบัน (พ.ศ. 2559) และเปนคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติชุดใหมตามกฎหมาย
ซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติฯ หมวด 2 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ (มาตรา 9- มาตรา
17) รวมถึงกําหนดไวในบทเฉพาะกาลในมาตรา 145 ใหคณะกรรมการประกอบดวยประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการโดยตําแหนงตามมาตรา 9 (1) 2) (3) ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 9 (4) ซึ่งตองไมเกิน 180 วันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560)
จากการที่พระราชบัญญัตินิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ไดยกรางขึ้นเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี และการพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียร รวมทั้งเพื่อคุมครอง
ประชาชนและสิ่งแวดลอม และใหสอดคลองกับกฎเกณฑในทางสากลที่เกี่ยวของ ตลอดจนเพื่อใหมีมาตรการ
บังคับใชกฎหมายที่เหมาะสมกับการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทางนิวเคลียรและรังสีในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นบทบัญญัติในมาตราที่เกี่ยวกับคณะกรรมการนิวเคลียรเพื่อสันติจึงถูกยกรางและพัฒนาจากที่เคยกําหนดไว
เดิมในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508 ดวยเชนกัน
กลุมเลขานุการคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักนโยบายและบริหารดานพลังงาน
ปรมาณู สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยไดรับความรวมมือจากกองกฎหมายและสนธิสัญญา (คุณปองนภา
พึ่งทอง) จึงไดจัดทําเอกสาร “บทบัญญัติรายมาตราที่เกี่ยวกับคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ (ตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559) และ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ตามพระ
ราช บัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508)” ขึน้ ไวเปนขอมูลวิชาการ
เพื่อประโยชนตอแนวทางการดําเนินงานของบุคลากรสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของใน
ภารกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องกับคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินิวเคลียรเพื่อ
สันติ พ.ศ. 2559 ใหเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิผลตอไป

สุกัญญา จันทรมงคล
กลุมเลขานุการคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักนโยบายและบริหารดานพลังงานปรมาณู
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
พฤศจิกายน 2559

สารบัญ
บทบัญญัติรายมาตราที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ
(ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559)

และ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508 )

----------------คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการ พ.ป.ส.

(ตาม พรบ.นิวเคลียรเพื่อสันติ
พ.ศ. 2559)

(ตาม พรบ.พ.ป.ส.
พ.ศ. 2504 และ ที่
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2508)

 ชื่อพระราชบัญญัติ

มาตรา 1

มาตรา 1

1

 วันบังคับใช

มาตรา 2 และ
มาตรา 152

มาตรา 2

1

 คําจํากัดความคณะกรรมการ, กรรมการ

มาตรา 4

มาตรา 3

1

 อํานาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง,

หมวด 1 บททั่วไป
มาตรา 8

มาตรา 4

2

 องคประกอบคณะกรรมการ

หมวด 2 คณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ
มาตรา 9

มาตรา 5

4

อํานาจรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะ
กรรมการในการออกกฎกระทรวง

หนา

ผูทรงคุณวุฒิ
 คุณสมบัติและลักษณะตองหามผูท รงคุณวุฒิ
 วาระอยูในตําแหนงของผูทรงคุณวุฒิ
 การพนจากตําแหนงของผูทรงคุณวุฒิ
นอกเหนือจากตามวาระ

มาตรา 10
มาตรา 11
มาตรา 12

-

มาตรา 6
มาตรา 7

5
5
6

 องคประชุมฯ

มาตรา 14

มาตรา 8

7

สารบัญ (ตอ)

อํานาจ
 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
 อํานาจตั้งอนุกรรมการ
 อํานาจในการออกหนังสือเรียกมา
ประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการ พ.ป.ส.

(ตาม พรบ.นิวเคลียรเพื่อสันติ
พ.ศ. 2559)

(ตาม พรบ.พ.ป.ส.
พ.ศ. 2504 และ ที่
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2508)

มาตรา 13
มาตรา 15
มาตรา 16

มาตรา 9
มาตรา 10
มาตรา 11

หมวด 3
วัสดุกัมมันตรังสีและ
เครื่องกําเนิดรังสี
มาตรา 18-35

 อํานาจการออกใบอนุญาต

 กําหนดหนาที่ของสํานักงาน

หมวด 4 วัสดุนิวเคลียร
มาตรา 36-44

หมวด 2 คณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ
มาตรา 17

มาตรา 12,13

หนา

8
8
8

9
13

มาตรา 19

16

หมวด 5 สถานประกอบ
การทางนิวเคลียร

 สถานประกอบการทางนิวเคลียร

สวนที่ 1 บททั่วไป
มาตรา 45, 49, 50

-

17

สวนที่ 2 พื้นที่ตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร
มาตรา 51, 54

-

17

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

-

19

สารบัญ (ตอ)
คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียรเพื่อสันติ

(ตาม พรบ.นิวเคลียรเพื่อสันติ
พ.ศ. 2559)

คณะกรรมการ พ.ป.ส.
(ตาม พรบ.พ.ป.ส.
พ.ศ. 2504 และ ที่
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2508)

หนา

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

-

20

สวนที่ 5 การเลิกดําเนินการ
มาตรา 71, 72, 73

-

22

 กากกัมมันตรังสี

หมวด 6 กากกัมมันตรังสี
มาตรา 80

-

24

 เชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว

หมวด 7 เชื้อเพลิงนิวเคลียร
ใชแลว
มาตรา 84, 85

-

25

 การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด 11 การพักใชและ
การเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 102, 103

-

26

 การอุทธรณ

หมวด 12 การอุทธรณ
มาตรา 105, 106

-

27

 พนักงานเจาหนาที่

หมวด 13 พนักงานเจาหนาที่
มาตรา 107 (ขอ 1)

มาตรา 17, 18

28

 บทกําหนดโทษ

หมวด 14 บทกําหนดโทษ
มาตรา 115, 116,118,
119 และ 127

มาตรา 21, 22 และ
23

29

 บทเฉพาะกาล

มาตรา 145

 สถานประกอบการทางนิวเคลียร (ตอ)

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

-
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• ชื่อพระราชบัญญัติ
• วันบังคับใช
• คําจํากัดความ
คณะกรรมการ, กรรมการ

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

บทบัญญัตริ ายมาตราที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ
(ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559)

และ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508 )

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินเี้ รียกวา “พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร มาตรา 1 พระราชบัญญัตินเี้ รียกวา “พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559”
เพื่อสันติ พ.ศ. 2504”
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินเี้ รียกวา “พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

มาตรา 152 บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตาม
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ที่ใชอยูในวัน
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาทีไ่ มขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินสองรอยเจ็ดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้........

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้........

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อ
สันติ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ
...........

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และ
หมายความรวมถึงประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติดวย...........

1 จาก 31

• อํานาจรัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวง, อํานาจรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะ
กรรมการในการออก
กฎกระทรวง

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

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

หมวด 1 บททั่วไป
มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวง
ดังตอไปนี้
(1) กําหนดอุปกรณที่ใชประกอบเปนเครื่องกําเนิดรังสีเปนเครื่อง
กําเนิดรังสี
(2) กําหนดใหวัสดุอื่นใดเปนวัสดุตนกําลัง วัสดุนิวเคลียรพิเศษหรือ
วัสดุนิวเคลียร
(3) กําหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมทีม่ ีอยูตามธรรม
ชาติ ยูเรเนียมดอยสมรรถนะ ทอเรียม หรือวัสดุอื่นใดที่มีกฎกระทรวง
กําหนดใหเปนวัสดุตนกําลัง เพื่อใหสารประกอบหรือสารผสมนั้นเปนวัสดุ
ตนกําลัง
(4) กําหนดอัตราความเขมขนยูเรเนียมที่มีอยูตามธรรมชาติ ยูเรเนียม
ดอยสมรรถนะ ทอเรียม วัสดุอื่นใดที่มีกฎกระทรวงกําหนดใหเปนวัสดุตน
กําลัง หรือสารประกอบหรือสารผสมของธาตุหรือวัสดุดังกลาวที่มีกฎ
กระทรวงกําหนดใหเปนวัสดุตนกําลัง ที่ประกอบในแรหรือสินแร เพื่อให
แรหรือสินแรนั้นเปนวัสดุตนกําลัง
(5) กําหนดวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังสีที่ไมอยูภายใตการ
ควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา 18 และมาตรา 25
(6) กําหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ตองแจงการครอบครองหรือใชตาม
มาตรา 20 วรรคหนึ่งหรือกําหนดวัสดุนิวเคลียรท่ีตองแจงการครอบ
ครองตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง
(7) กําหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี หรือวัสดุ
นิวเคลียรที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตไดตามมาตรา 28 หรือมาตรา 40
(8) กําหนดศักยภาพทางเทคนิคของผูขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสีหรือวัสดุนิวเคลียรตามมาตรา 29 (1) (ข)
มาตรา 30 (2) มาตรา 41 (1) (ข) หรือมาตรา 42 (2) หรือศักยภาพ
ทางเทคนิคและการเงินของผูตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรตาม
มาตรา 46 (2)
(9) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกอสราง
สถานประกอบการทางนิวเคลียรตามมาตรา 48
(10) กําหนดรายละเอียดของรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับเบื้องตนตามมาตรา 56
(11) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การ
บรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร วัสดุนิวเคลียร หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว การ
ทดสอบเดินเครื่อ งปฏิกรณนิวเคลียรหรือการทดสอบการบรรจุวั สดุ
นิวเคลียรหรือเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว และการรายงานการทดสอบ
ดังกลาวตามมาตรา 63
(12) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการยื่นคํา
ขอเลิกดําเนินการและรายละเอียดของแผนการเลิกดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรตามมาตรา 70

มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
(1) กําหนดใหวัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนวัสดุนิวเคลียรพิเศษ
เปนวัสดุนิวเคลียรพิเศษ
(2) กําหนดใหวัสดุหรือแร หรือสินแรดังตอไปนี้เปนวัสดุตนกําลัง
ก. วัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนวัสดุ
ตนกําลัง
ข. แรหรือสินแรซึ่งประกอบดวยยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบ
ของยูเรเนียม หรือธอเรียม หรือวัสดุตาม ก.อยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ซึ่งมีความเขมขนตามอัตรากําหนดและซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปน
วัสดุตนกําลัง
(3) กําหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
(4) กําหนดเงื่อนไขใหผไู ดรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ปฏิบัติ
เพื่อประโยชนความปลอดภัยในการผลิต การมีไวในครอบครองหรือ
การใชวัสดุนิวเคลียรพเิ ศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได หรือวัสดุตน
กําลังซึ่งพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมีหรือกระทําดว ย
ประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติ
ในทางเคมี และกําหนดใหผูรับใบอนุญาตดั งกลาวรายงานตอคณะ
กรรมการตามระยะเวลาที่เห็นสมควรถึงปริมาณของวัสดุที่ผูรับใบอนุญาต
มีไวในครอบครองวา ไดเพิ่มขึ้นหรือลดลงเทาใดในระหวางระยะเวลานั้น
รวมทั้งเหตุแหงการเพิ่มและการลดนั้นดวย
การกําหนดตามมาตรานี้ ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง

2 จาก 31
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(13) กําหนดระดับคากัมมันตภาพและคาครึ่งชีวิตของกากกัมมันต
รังสีที่ปลอยทิ้งออกสูสิ่งแวดลอมได และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
ปริมาณปลอยทิ้งกากกัมมันตรังสีตามมาตรา 78
(14) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการกาก
กัมมันตรังสี และกําหนดกากกัมมันตรังสีที่ตองสงใหหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการตามมาตรา 79
(15) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการแจงการนําวัสดุกัมมันต
รังสีขึ้นมาจากหลุมสํารวจปโตรเลียมและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการดําเนินการเมื่อไมสามารถนําวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นมาจากหลุมสํารวจ
ปโตรเลียมตามมาตรา 83
(16) กําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการเก็บรักษาเชื้อเพลิง
นิวเคลียรใชแลว การสงเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลวใหแกหนวยงานของ
รัฐ การสงเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลวไปจัดการนอกราชอาณาจักร และการ
สงเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลวกลับคืนแกประเทศผูขายหรือผูใหเชาตาม
มาตรา 87
(17) กําหนดการดําเนินกิจการทางนิวเคลียรที่ตองแจงตอเลขาธิการ
ตามมาตรา 90
(18) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี และการพิทักษความปลอด
ภัยทางนิวเคลียร ที่ผรู ับใบอนุญาตหรือผูแจงตองปฏิบตั ิตามมาตรา 91
(19) กําหนดการแบงระดับและการกําหนดคุณวุฒิของเจาหนาที่
ความปลอดภัยทางรังสี เจาหนาที่ดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียร และเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร รวมทั้ง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบ
อนุญาต และการตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 95 และมาตรา 97
(20) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับความปลอดภัย
และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี ที่ผูครอบครองวัสดุ
กัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียรหรือ
เชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว ซึ่งประสงคจะขนสงวัสดุดังกลาว และผูรับ
ขนสงวัสดุดังกลาวมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรา 99

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

3 จาก 31

• องคประกอบคณะกรรมการ
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(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

หมวด 2 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ
มาตรา 9 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียรเพื่อสันติ" ประกอบดวย
(1) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ
(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนรอง
ประธานกรรมการ
(3) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสิบคน ไดแก ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ งคณะรัฐมนตรีแต งตั้ง จากบุ คคลซึ่ง
มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรและ
รังสีในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร เกษตรศาสตร
หรือนิติศาสตร จํานวนไมเกินหกคน เปนกรรมการ
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และเลขาธิการจะแตงตั้ง
ขาราชการในสํานักงานจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได

มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเรียกโดยยอวา
“พ.ป.ส.” มีอํานาจหนาที่เกีย่ วกับพลังงานปรมาณูตามพระราชบัญญัติ
นี้ ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวง
พัฒนาการแหงชาติ ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวง
สาธารณสุข ผูแทนกระทรวงเกษตร ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงบประมาณ
เลขาธิการสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กับผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน
แปดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ
ใหเลขาธิการสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเปนเลขานุการคณะ
กรรมการ

4 จาก 31

ผูทรงคุณวุฒิ
• คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ผูทรงคุณวุฒิ
• วาระอยูในตําแหนงของ
ผูทรงคุณวุฒิ
• การพนจากตําแหนงของ
ผูทรงคุณวุฒินอกเหนือจาก
ตามวาระ
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มาตรา 10 กรรมการผูทรงคุณวุฒติ องมีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตอง
หาม ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และตองไมเกินเจ็ดสิบปบริบรู ณ
(3) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ
การเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือผูดํารงตําแหนงใดๆ
ในพรรคการเมือง
(4) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(5) ไมติดยาเสพติดใหโทษ
(6) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลาย
(7) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(8) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจาํ คุกและถูกคุมขังอยูโดย
หมายของศาล
(9) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาใหจาํ คุกตั้งแตสองปขึ้นไป
โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันไดรับการเสนอชื่อ เวนแตในความผิด
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพย
สินตกเปนของแผนดินเพราะร่าํ รวยผิดปกติหรือมีทรัพยสนิ เพิม่ ขึ้นผิดปกติ
(11) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติ
ชั่วอยางรายแรง หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ

-

มาตรา 11 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป มาตรา 6 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสีป่ 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณี กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้ง
แทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น อยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะ
กรรมการประกอบดวยกรรมการทั้งหมดที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ งพนจาก
ตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการ
แตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได

5 จาก 31
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

มาตรา 12 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณ มาตรา 7 นอกจากพนตําแหนงตามวาระตามมาตรา 6 กรรมการซึง่
วุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(1) ตาย
(2) ลาออก
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติ
(3) เปนบุคคลลมละลาย
เสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
(4) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยา งหนึ่ งอยา งใดตาม
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิด ที่
มาตรา 10
เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
เมื่อกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ
คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทน
กรรมการผูไ ดรับแตงตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงตามวาระของ
กรรมการซึ่งตนแทน

6 จาก 31

• องคประชุม
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

มาตรา 14 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอย
กวากึ่ งหนึ่ ง ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มี อยู จึงจะเปน องค
ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่
ประชุม ถาประธานและรองประธานกรรมการ ไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาทีไ่ ด ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการผูใดมีสวนไดสว นเสียโดยตรงหรือโดยออมในเรื่อ งที่ค ณะ
กรรมการพิจารณา ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการหรือ
กรรมการผูนั้น แจ งใหที่ประชุม ทราบ และใหที่ประชุมพิจารณาวา
กรรมการผูนั้นสมควรอยูในที่ประชุมหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได
หรือไม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง
ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา 8 การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวากึง่
จํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานไมอยูในที่
ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุ มเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ งเปน
ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยของที่ประชุมใหถอื เสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด

7 จาก 31

อํานาจ
• อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
• อํานาจตั้งอนุกรรมการ
• อํานาจในการออกหนังสือเรียก
มาประกอบการพิจารณา
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

มาตรา 13 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

มาตรา 9 นอกจากอํานาจหนา ที่ซึ่งกําหนดไวโดยเฉพาะ ใหค ณะ
กรรมการมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปดังตอไปนี้

(1) เสนอแนะนโยบายและมาตรการตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังตอไปนี้
(1) วางนโยบาย กอใหเกิด สงเสริมและควบคุม
(ก) การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร
ก. การวิจัย การทดลอง การตรวจ การสํารวจ และการรวบรวม
(ข) การกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสี เพื่อความปลอดภัย สถิติเกี่ยวกับแหลงที่จะไดมาซึ่งวัสดุตนกําลัง
และเพื่อประโยชนแกการปองกันหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญ ความ
ข. การจัดหาวัสดุตนกําลัง
เสียหาย หรืออันตราย ที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพยหรือ
สิ่งแวดลอม หรือการกําหนดแนวทางหรือลักษณะการดําเนินการเกี่ยว
กับการควบคุมสิ่งดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ค. การผลิตและใชวัสดุนิวเคลียรพเิ ศษ วัสดุพลอยไดและพลัง
งานปรมาณู
ง. การวิจัยเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู
(2) ใหคาํ แนะนําแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในเรื่องการกําหนดวัสดุนิวเคลียรพิเศษ
และวัสดุตนกําลัง
(3) วางระเบียบควบคุมและดําเนินกิจการใหเปนไปตามขอกําหนดหรือ
(3) วางระเบียบควบคุมและดําเนินกิจการใหเปนไปตามขอกําหนด
เงื่อนไขในใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้
(4) กําหนดมาตรฐานต างๆ อันพึง ใชโดยเฉพาะเกี่ยวกับพลั งงาน
(4) กําหนดมาตรฐานตางๆ อันพึงใชโดยเฉพาะเกี่ยวกับพลังงาน
นิวเคลียร
ปรมาณู
(5) สงเสริมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยจากพลังงาน
(5) สงเสริมและเผยแพรเกีย่ วกับพลังงานปรมาณู
นิวเคลียร
(6) กําหนดแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีซึ่งเปนแผนสนับสนุนและ
(6) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการใดๆ เพื่อความ
อยูภายใตแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตามกฎหมาย ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
วาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(7) พิจารณาและวินิจฉัยอุท ธรณคําสั่งของเลขาธิการตามพระราช
บัญญัตินี้
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 15 คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา มาตรา 10 คณะกรรมการอาจตั้งอนุ กรรมการเพื่อพิจารณาหรื อ
วินิจฉัยหรือปฏิบตั ิการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดก็ได
ก็ได
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 14 และ
ใหนาํ บทบัญญัติมาตรา 8 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุ
มาตรา 16 มาใชบังคับโดยอนุโลม
กรรมการดวยโดยอนุโลม
มาตรา 16 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมี มาตรา 11 ในการปฏิบัตติ ามอํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
อํานาจออกคําสั่ งเปน หนั งสือเรี ยกสวนราชการ หนวยงานของรัฐ
มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําและใหสงเอกสาร หรือวัตถุใดๆ มา
รัฐวิสาหกิจ และเจาหนาที่ของรัฐ สงขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณาได
มาเพื่อประกอบการพิจารณาได ในการนี้อาจเรียกบุคคลใดๆ มาชี้แจง
ดวยก็ได
8 จาก 31

• อํานาจการออกใบอนุญาต
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หมวด 3 วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังสี
มาตรา 18 วัสดุกัมมันตรังสีใดที่ไมอยูภายใตการควบคุมตามพระราช
มาตรา 12 หามมิใหผูใด
บัญญัตินี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงระดับ
(1) ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชวัสดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงาน
กัมมันตภาพ หรือลักษณะการครอบครองหรือการใชวัสดุกมั มันตรังสี
ปรมาณู วัสดุพลอยได หรือวัสดุตน กําลังซึ่งพนจากสภาพที่เปนอยูตาม
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งอยางนอยใหกําหนดรายชื่อวัสดุกัมมันต ธรรมชาติในทางเคมี
รังสี และระดับกัมมันตภาพหรือลักษณะการใชงานวัสดุกมั มันตรังสี
(2) กระทําดวยประการใดๆ แกวัสดุตน กําลังใหพนจากสภาพที่
เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี
มาตรา 19 ผูใดจะดําเนินการดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจาก
ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
เลขาธิการ
ใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบทีค่ ณะกรรมการกําหนด
(1) ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชวัสดุกัมมันตรังสี
(2) นําเขา สงออก หรือนําผานวัสดุกมั มันตรังสี
มาตรา 13 หามมิใหผูใดนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสัง่
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบ เขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียรพเิ ศษ วัสดุพลอยได หรือวัสดุ
อนุญาตสําหรับวัสดุกัมมันตรังสีแตละประเภท ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ตนกําลัง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการอนุญาต คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อประโยชน
ความปลอดภัยไวในใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบตั ิ ใบอนุญาตให
มาตรา ๒๐ วัสดุกัมมันตรังสีใดที่ผูดาํ เนินการไมตองขอรับใบอนุญาต เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ตามมาตรา ๑๙ ใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ใหคาํ นึง
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรานี้ นําหรือสงออกนอกราชอาณา
ถึงระดับกัมมันตภาพหรือลักษณะการใชงานวัสดุกัมมันตรังสี
จักร นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุตามใบอนุญาต โดยไม
ผูใดมีไวในครอบครอง หรือใชวัสดุกัมมันตรังสีที่ไมตองขอรับใบอนุญาต ปฏิบัติตามหรือฝาฝนเงื่อนไขในใบอนุญาตใหถือวาผูร ับใบอนุญาตนํา
ตามวรรคหนึ่ง ตองแจงการครอบครองหรือใชวัสดุกัมมันตรังสีตอเลขาธิการ หรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง
วัสดุนั้นแลวแตกรณี โดยมิไดรับอนุญาตตามความในมาตรานี้
มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ใหมีอายุ ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตวัสดุกัมมันตรังสีใหมีอายุหาป
(๒) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองหรือใชวัสดุกัมมันตรังสีใหมีอายุหาป
(๓) ใบอนุญาตนําเขาวัสดุกัมมันตรังสีใหมีอายุตามที่กําหนดใน
ใบอนุญาตแตตองไมเกินหกเดือน
(๔) ใบอนุญาตสงออกวัสดุกมั มันตรังสีใหมีอายุตามที่กําหนดใน
ใบอนุญาตแตตองไมเกินหกเดือน
(๕) ใบอนุญาตนําผานวัสดุกมั มันตรังสีใหมีอายุตามที่กําหนดใน
ใบอนุญาตแตตองไมเกินหกเดือน
มาตรา ๒๒ ใหผูขอรับใบอนุญาตนําเขาวัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรา ๑๙
ขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีนั้นดวย
มาตรา ๒๓ ผูรับใบอนุญาตนําผานวัสดุกัมมันตรังสี ใหไดรับยกเวน
การขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีหรือการแจงการ
มีไวในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีนั้น แลวแตกรณี
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มาตรา ๒๔ ผูรับใบอนุญาตนําเขา สงออก หรือนําผานวัสดุกัมมันตรังสี
ตามมาตรา ๑๙ (๒) ตองนําเขามาในราชอาณาจักร สงออกไปนอกราช
อาณาจักร หรือนําผานซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี ทางดานศุลกากรที่เลขาธิการ
ประกาศกําหนด

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

มาตรา ๒๕ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๘ มาใชบังคับกับการกําหนด
เครื่องกําเนิดรังสีท่ไี มอยูภายใตการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้โดย
อนุโลม
มาตรา ๒๖ ผูใดจะดําเนินการดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากเลขาธิการ
(๑) ทําเครื่องกําเนิดรังสี
(๒) มีไวในครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสี
(๓) นําเขาหรือสงออกเครื่องกําเนิดรังสี
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
สําหรับเครื่องกําเนิดรังสีแตละประเภท ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ใหมีอายุ ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตทําเครื่องกําเนิดรังสีใหมีอายุหาป
(๒) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีใหมีอายุหาป
(๓) ใบอนุญาตนําเขาเครื่องกําเนิดรังสีใหมีอายุตามที่กําหนดใน
ใบอนุญาตแตตองไมเกินหกเดือน
(๔) ใบอนุญาตสงออกเครื่องกําเนิดรังสีใหมีอายุตามที่กําหนดใน
ใบอนุญาตแตตองไมเกินหกเดือน
มาตรา ๒๘ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ตอง
เปนนิติบุคคล เวนแตวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกําเนิดรังสีบางประเภท
ที่ผูขอรับใบอนุญาตจะเปนบุคคลธรรมดาก็ได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๙ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ซึ่งเปน
บุคคลธรรมดา ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) คุณสมบัติ
(ก) มีอายุไมต่ํากวายีส่ ิบปบริบรู ณ
(ข) มีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัย
และความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีที่ขออนุญาต การดําเนิน
การเมื่อเลิกใชงาน และการจัดการกากกัมมันตรังสี หรือมีศักยภาพทาง
เทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัยของเครื่องกําเนิดรังสีที่ขออนุญาต
10 จาก 31
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แลวแตกรณี ทั้งนี้ ศักยภาพทางเทคนิคใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ
กระทรวง โดยอยางนอยตองมีเรื่องดังตอไปนี้
๑) สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ
๒) เครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องใช
๓) เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
๔) แผนปองกันอันตรายจากรังสี
(๒) ลักษณะตองหาม
(ก) เปนคนวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความ
สามารถ
(ข) เปนผูอยูในระหวา งถู กสั่งพั กใชใ บอนุญาตตามพระราช
บัญญัตินี้
(ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ โดยยังไม
พนหาปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(ง) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเนื่องจากกระทําความ
ผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันที่ยื่นคําขอ
รับใบอนุญาต

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

มาตรา ๓๐ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ซึ่ง
เปนนิติบุคคล ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) ผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๒๙ (๑) (ก) และ (๒)
(๒) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๙ (๑) (ข)
และ (๒) (ข) และ (ค)
(๓) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษเนื่องจากกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตไดพน โทษมาแลวหาปกอนวันที่ยื่นคําขอ
รับใบอนุญาต
มาตรา ๓๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ มี
หนาที่วางหลักประกันตั้งแตไดรับใบอนุญาตเพื่อเปนหลักประกันในการ
จัดการกากกัมมันตรังสี และในการเขาดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา ๑๐๔ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
หลักประกันตามวรรคหนึ่งจะเปนเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย
สัญญาค้ําประกันของธนาคาร หรือหลักประกันอื่นใดตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ถาผูรับใบอนุญาตไมวางหรือวางหลักประกันไมครบตามจํานวนและ
ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งใหเสียเงินเพิม่ อีกรอยละสองตอเดือน
ของจํานวนหลักประกันที่ตองวางหรือวางขาดแลวแตกรณี นับแตวนั ที่
ครบกําหนดสง และใหเลขาธิการเตือนใหมีการวางหลักประกัน และเงิน
เพิ่มภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเตือน และถา
ยังไมมีการวางหลักประกันและเงินเพิ่มใหถูกตอง เลขาธิการอาจมีคาํ สั่ง
ใหเพิกถอนใบอนุญาตได
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ในกรณีท่ีเลขาธิการมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการจัดการกาก
กัมมันตรังสีแทนผูรับใบอนุญาต ใหใชจายจากหลักประกันตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่หลักประกันไมเพียงพอ ผูรับใบอนุญาตตองรับผิดชอบคาใชจาย
สวนที่ขาด และหากมีหลักประกันเหลือใหคืนแกผูรับใบอนุญาต
หลักประกันตามวรรคหนึ่ง ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี แต
ไมพนจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้
การเก็บรักษาและการเบิกจายหลักประกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

มาตรา ๓๒ ใหหนวยงานของรัฐตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงที่เปนผู
รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ไดรับยกเวนไมตองวาง
หลักประกันตามมาตรา ๓๑
มาตรา ๓๓ การโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ให
กระทําไดเมื่อเปนการโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม
มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๒๐ และ
ไดรับอนุญาตจากเลขาธิการ
การขอโอนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔ ในกรณีผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖
ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือตกเปนบุคคลลมละลาย ใหทายาทหรือ
ผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยย่ืนคําขอตอผูอนุญาตเพื่อรับ
โอนใบอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตายหรือสิ้น
สภาพนิติบุคคลหรือตกเปนบุคคลลมละลาย แลวแตกรณี หรือภายใน
ระยะเวลาที่ผูอนุญาตขยายเวลาใหตามความจําเปน ถามิไดยื่นคําขอ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ หากจะประกอบ
กิจการตามใบอนุญาตนั้นตอไปใหดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม
ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาทหรือผู
ชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยซึ่งเขาประกอบกิจการตามใบ
อนุญาตนั้นเปนผูรับใบอนุญาต
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถใหนําบท
บัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ ถาผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖
ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเลขาธิการ
จะสั่งไมตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลัก
เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

12 จาก 31

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

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

หมวด ๔ วัสดุนิวเคลียร
มาตรา ๓๖ ผูใดจะดําเนินการดังตอไปนี้ ตองไดรบั ใบอนุญาตจากเลขาธิการ
(1) มีไวในครอบครอง หรือใชวัสดุนิวเคลียร
(2) นําเขา สงออก หรือนําผานวัสดุนิวเคลียร
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบ
อนุญาตสําหรับวัสดุนิวเคลียรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๗ ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ใหมีอายุ ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองหรือใชวัสดุนิวเคลียรใหมีอายุหาป
(๒) ใบอนุญาตนําเขาวัสดุนิวเคลียรใหมีอายุตามที่กําหนดใน
ใบอนุญาตแตตองไมเกินหกเดือน
(๓) ใบอนุญาตสงออกวัสดุนิวเคลียรใหมีอายุตามที่กําหนดใน
ใบอนุญาตแตตองไมเกินหกเดือน
(๔) ใบอนุญาตนําผานวัสดุนิวเคลียรใหมีอายุตามที่กําหนดใน
ใบอนุญาตแตตองไมเกินหกเดือน
มาตรา ๓๘ วัสดุนิวเคลียรใดที่ผู ดําเนินการไมตอ งขอรับ ใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๖ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ใหคาํ นึง
ถึงปริมาณ ความเขมข น และองคประกอบของวัสดุนิ วเคลียร หรือ
ลักษณะการใชงานวัสดุนิวเคลียร
ผูใดมีไวในครอบครองวัสดุนิวเคลียรที่ไมตองขอรับใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง ตองแจงปริมาณการครอบครองวัสดุนิวเคลียรตอเลขาธิการ
การแจงการครอบครองวัสดุนิวเคลียรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธี
การ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ ผูรับใบอนุญาตนําเขา สงออก หรือนําผานวัสดุนิวเคลียร
ตามมาตรา ๓๖ (๒) ตองนําเขามาในราชอาณาจักร สงออกไปนอกราช
อาณาจักร หรือนําผานซึ่งวัสดุนิวเคลียร ทางดานศุลกากรที่เลขาธิการ
ประกาศกําหนด
มาตรา ๔๐ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ตองเปนนิติบุคคล เวน
แตวัสดุนิวเคลียรบางประเภทที่ผูขอรับใบอนุญาตจะเปนบุคคลธรรมดา
ก็ได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
13 จาก 31

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

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

(๑) คุณสมบัติ
(ก) มีอายุไมต่ํากวายีส่ ิบปบริบรู ณ
(ข) มีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัย
ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ
นิวเคลียรที่ขออนุญาต การดําเนินการเมื่อเลิกใชงาน การจัดการกาก
กัมมันตรังสี และการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว ทั้งนี้ ศักยภาพ
ทางเทคนิคใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยอยางนอยตองมี
เรื่องดังตอไปนี้
๑) สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ
๒) เครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องใช
๓) เจาหนาที่ดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร
๔) ระบบการคุมครองทางกายภาพ
๕) แผนปองกันอันตรายจากรังสี
(๒) ลักษณะตองหาม
(ก) เปนคนวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ
(ข) เปนผูอยูในระหวา งถู กสั่งพั กใชใ บอนุญาตตามพระราช
บัญญัตินี้
(ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ โดยยังไม
พนหาปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(ง) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเนื่องจากกระทําความ
ผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดพน โทษมายังไมถึงหาปในวันที่ยื่นคําขอ
รับใบอนุญาต

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

มาตรา ๔๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ซึ่งเปนนิติบุคคล ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) ผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๔๑ (๑) (ก) และ (๒)
(๒) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๑ (๑) (ข)
และ (๒) (ข) และ (ค)
(๓) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษเนื่องจากกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตไดพน โทษมาแลวหาปกอนวันที่ยื่นคําขอ
รับใบอนุญาต
มาตรา ๔๓ การโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ใหกระทําไดเมื่อเปน
การโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ และไดรับอนุญาตจาก
เลขาธิการ
การขอโอนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

14 จาก 31

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

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

มาตรา ๔๔ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔
และมาตรา ๓๕ มาใชบังคับกับการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร
โดยอนุโลม

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

15 จาก 31

• กําหนดหนาที่ของสํานักงาน

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

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

มาตรา 17 ใหสํานักงานปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลทางนิวเคลียร
และรังสี งานวิชาการและงานธุรการใหแกคณะกรรมการ รวมทั้งประสาน
งานและใหความชวยเหลือแกหนวยงานตางๆ ทางดานนิวเคลียรและ
รังสี และงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา 19 ใหมีสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่
ดําเนินกิจการใหเปนไปตามมติ ของคณะกรรมการและปฏิบัติง าน
ธุรการอื่นๆ

16 จาก 31

• สถานประกอบการทางนิวเคลียร
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

หมวด 5 สถานประกอบการทางนิวเคลียร
-

สวนที่ 1 บททั่วไป
มาตรา 45 ผูใดจะตั้งสถานประกอบการทางนิ วเคลียรตอ งไดรับใบ
อนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร ใบอนุญาต
กอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียร และใบอนุญาตดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการ ตามลําดับ
มาตรา 49 ในการประกอบกิจการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพื่อการผลิตพลังงาน หากเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการพลังงานแลว ให
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตนิ ี้และคณะกรรมการกํากับกิจการพลัง
งานตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการพลังงานตกลงรวมกันใน
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการควบคุมดูแลการประกอบ
กิจการสถานประกอบการทางนิวเคลียรดังกลาวรวมกัน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหมีการกระทําอยางใดรวมกัน
การกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการใดใหตองปฏิบัติเพิ่มเติม การกําหนด
ใหมีผลเปนการยกเวนหลักเกณฑหรือวิธีการในการควบคุมดูแลตามพระ
ราชบัญญัตินี้ กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการพลังงาน หรือกฎหมาย
วาดวยการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน หรือกําหนดมอบอํานาจใหผูมี
อํานาจในการควบคุมดูแลตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายวาดวย
การประกอบกิจการพลังงานเปนผูใ ชอํานาจแทนก็ได
ขอตกลงรวมกันตามวรรคหนึ่ง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลว
ใหมีผลใชบังคับได
มาตรา 50 การโอนใบอนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร ใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียร และใบ
อนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร ใหกระทําไดเมื่อ
เปนการโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไมมลี ักษณะตอง
หามตามมาตรา 46 และมาตรา 47 และไดรับอนุญาตจากเลขาธิการ
โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการ
การขอโอนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
สวนที่ 2 พื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร

-

มาตรา 51 ในการกอตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร ผูประกอบ
การทางนิวเคลียรตองไดรับใบอนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบ
การทางนิวเคลียรจากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหผูขอรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบอนุญาตพรอมดวยรายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพื้น
ที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร
17 จาก 31
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

การจัดทํารายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบ
การทางนิวเคลียร ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดซึ่ง
อยางนอยตองประกอบดวยรายละเอียดของเรื่องดังตอไปนี้
1. ผลกระทบจากเหตุการณภายนอกตอพื้นที่ตั้งสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร ทั้งในสวนที่เกิดจากปรากฏการณธรรมชาติและการกระทํา
ของมนุษย
2. ลักษณะของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร
3. รายงานดานสิ่งแวดลอม
4. การกระจายตั วของประชากรบริเวณโดยรอบพื้ นที่ตั้ งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร
5. เสนทางการอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสี
6. การปองกันและระงับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชน และสิ่ง
แวดลอม
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
ใหใชพื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

มาตรา 54 เมื่อเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออกใบ
อนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรแลว หากปรากฏ
ขอเท็จจริงวามีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น หรือสภาพพื้นที่ตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรเปลี่ยนแปลงไปอันอาจมีผลกระทบตอประชาชน
หรือสิ่งแวดลอม ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
คําสั่งใหผูรบั ใบอนุญาตยื่นรายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพื้นที่ตั้ง
ที่ไดวิเคราะหความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งใหสอดคลองกับกรณีที่เปลีย่ น
แปลงไป ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมอาจยื่นรายงานวิเคราะหความเหมาะสม
ของพื้นที่ตั้งไดภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นคําขอขยายระยะ
เวลาตอเลขาธิการ และใหเลขาธิการมีอํานาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่น
รายงานดังกลาวไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินหนึ่งรอยแปดลิบวัน
และหากผูรับใบอนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ไมย่นื รายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งภายในระยะเวลาที่
กําหนดตามวรรคหนึ่งหรือภายในระยะเวลาที่มีการขยายออกไป ให
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหใช
พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ในกรณีที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไดพิจารณา
รายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวาพื้น
ที่ตั้งนั้นไมเขาเงื่อนไขในการอนุญาตใหใชเปนพื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบ
การทางนิวเคลียรอีกตอไป ใหเลขาธิการโดยความเห็นขอบของคณะ
กรรมการมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร

18 จาก 31
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

สวนที่ 3 การกอสราง และการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ

-

มาตรา 55 ผูรับใบอนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรที่ประสงคจะกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียรตองได
รับใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียรจากเลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ในการยื่นขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหผูขอรับใบอนุญาตยืน่ คํา
ขอพรอมดวยใบอนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร
รายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ฉบับเบื้องตน และเอกสารหรือหลักฐานทางการเงิน
เอกสารหรือหลักฐานทางการเงินที่ผูขอรับใบอนุญาตตองยื่นตามวรรค
สอง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยจะกําหนดใหแตกตาง
กันตามประเภทของสถานประกอบการทางนิวเคลียรกไ็ ด
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
กอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 57 เมื่อเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออกใบ
อนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียรแลว หากปรากฏขอเท็จ
จริงวามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นอันอาจมีผลกระทบตอการวิเคราะห
ความปลอดภัยในรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรฉบับเบื้องตน ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการสั่งใหผรู ับใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียรยื่น
รายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับ
เบื้องตนในสวนที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่เปลีย่ นแปลงไปใหมภายในระยะเวลาที่
กําหนด
โดยตองวิเคราะหความปลอดภัยใหสอดคลองกับขอเท็จจริงที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นดวย
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมอาจยื่นรายงานวิเคราะหความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับเบื้องตนไดภายในระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นคําขอขยายระยะเวลาตอเลขาธิการและใหเลขาธิการ
มีอํานาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่นรายงานดังกลาวไดไมเกินสองครั้ง
ครั้งละไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน และหากผูรับใบอนุญาตกอสรางสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรไมยื่นรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับเบื้องตนภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามวรรคหนึ่งหรือภายในระยะเวลาที่มีการขยายออกไป ใหเลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร
ในกรณีที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไดพิจารณา
รายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับ
เบื้องตนตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวา การกอสรางสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรไมอาจดําเนินการไดอีกตอไป ใหเลขาธิการโดยความเห็นขอบของ
คณะกรรมการมีคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร
19 จาก 31
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

มาตรา 60 หามมิใหผูรับใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรดําเนินการกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียรผิดไปจาก
ที่ไดรบั ใบอนุญาต เวนแตไดรบั อนุญาตจากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงแบบกอสรางทีป่ รากฏในรายงาน
วิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับเบื้องตน
ในกรณีที่มีการกอสรางโดยผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต ใหเลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งระงับการกระทําดังกลาว
และหากเลขาธิการโดยความเห็นขอบของคณะกรรมการเห็นวาการกอสราง
ที่ผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาตนั้นยังคงอยูภายใตหลักเกณฑความปลอดภัย
ที่ยอมรับได เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจมีคาํ สั่ง
ใหผูรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแบบกอสรางตามวรรคหนึ่ง
หากการกอสรางที่ผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาตนั้นอาจกอใหเกิดอันตราย
แกประชาชนและสิ่งแวดลอม ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการมีอํานาจระงับการกระทําดังกลาว และใหผูรับใบอนุญาตรื้อถอน
อาคารทั้งหมดหรือบางสวนภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
มาตรา 61 ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ
แตกตางไปจากในรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรฉบับเบื้องตน ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 60 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
สวนที่ 4 การทดสอบการเดินเครือ่ งและการดําเนินการ

-

มาตรา 64 ผูดําเนินการกอตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรที่ประสงค
จะดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร ตองไดรับใบอนุญาต
ดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรจากเลขาธิการโดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการ
ในการยื่นขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
พรอมดวยเอกสารหลักฐานทางการเงิน ใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบ
การทางนิวเคลียร และรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรฉบับสมบูรณ
รายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับ
สมบูรณตามวรรคสอง อยางนอยตองประกอบดวยขอมูลที่เปนปจจุบันของ
รายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับ
เบื้องตน และรายงานการทดสอบตามมาตรา 62 และในกรณีที่มีการ
ดําเนินงานตามมาตรา 63 ตองมีการรายงานการทดสอบตามมาตรา 63 ดวย
เอกสารที่ผูขอรับใบอนุญาตตองยื่นตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง โดยจะกําหนดเอกสารและรายะเวลาการยื่น
เอกสารตามวรรคสองใหแตกตางกันตามประเภทของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรกไ็ ด
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การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
ดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

มาตรา 66 ในการออกใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอาจสั่งแกไขขีดจํากัดการเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรที่
ปรากฏในรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร ฉบับสมบูรณกอนการพิจารณาออกใบอนุญาตก็ได
มาตรา 67 ผูรับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร
มีหนาที่ทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรตามระยะเวลาและกรณีตามที่กําหนดในกฎ
กระทรวง หรือเมื่อเลขาธิการเห็นวามีเหตุทําใหรายงานวิเคราะหความ
ปลอดภัยไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมอาจยื่นรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียรไดภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหยื่น
คําขอขยายระยะเวลาตอเลขาธิการ และใหเลขาธิการมีอํานาจสั่งขยาย
ระยะเวลาการยื่นรายงานดังกลาวไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินหนึ่งรอย
แปดสิบวัน
และหากผูรับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรไมยื่นรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึง่ หรือภายในระยะเวลา
ที่มีการขยายออกไป ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ในกรณีทเี่ ลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไดพิจารณา
รายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวา การดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ตอไป จําเปนตองมีการวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรใหม ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สั่งใหผูรับใบอนุญาตแกไขรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรนั้น
หากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไมเห็นชอบกับราย
งานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรตามวรรค
หนึ่งหรือที่แกไขตามวรรคสาม หรือผูรับใบอนุญาตไมแกไขรายงานวิเคราะห
ความปลอดภัยตามวรรคสอง
ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการสั่งพักใชใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร
จนกวาผูรับใบอนุญาตแกไขรายงานวิเคราะหความปลอดภัยและไดรบั ความ
เห็นชอบรายงานวิเคราะหความปลอดภัยที่แกไขแลวดังกลาว

21 จาก 31

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

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
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(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

มาตรา 68 ในกรณีที่ผรู ับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรประเภทสถานทีใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร เพื่อการผลิตพลังงาน
ไมอาจดําเนินกิจการตอไปได
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการอาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีประสบการณและความ
เชี่ยวชาญเขาดําเนินการแทนจนกวาจะมีผูรับใบอนุญาตดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรประเภทสถานทีใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพื่อ
การผลิตพลังงานรายอื่นเขาดําเนินการแทน หรืออาจสั่งเลิกดําเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียรนั้นได
ใหถือวาหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เขาดําเนินการแทนเปนผูรับใบ
อนุญาตซึ่งมีสิทธิและหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เขาดําเนินการแทนผูรับใบอนุญาตมี
สิทธิเขาไปและใชสถานประกอบการทางนิวเคลียรตามวรรคหนึ่งไดเทา
ที่จําเปน โดยหนวยงานของรัฐหรือเอกชนจะตองใชความระมัดระวัง
เพื่อสงวนรักษาทรัพยของผูรับใบอนุญาตเหมือนเชนผูด ําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรหรือผูมวี ิชาชีพเชนนั้นจะพึงปฏิบัติ และหาก
เกิดความเสียหายแกผรู ับใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายนั้นจากสํานักงานไดตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
การแบงรายไดและคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาของการดําเนิน
การแทนระหวางผูเขาดําเนินการแทนและผูรับใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด

สวนที่ 5 การเลิกดําเนินการ

-

มาตรา 71 ในกรณีที่เลขาธิการโดยความเห็นขอบของคณะกรรมการ
เห็นชอบใหเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร ใหเลขาธิการ
ออกใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรใหกับผู
ยื่นคําขอตามมาตรา 70 โดยระบุใหยกเลิกใบอนุญาตดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรไวในใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบ
การทางนิวเคลียรดวย
ใหใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรมีอายุไม
เกินระยะเวลาที่ระบุในแผนการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร
มาตรา 72 ผูรับใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ซึ่งประสงคจะแกไขแผนการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ใหยื่นแผนการเลิกดําเนินการสถานประกอบการที่แกไขแลวตอเลขาธิการ
เพื่อใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
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ในกรณีที่เทคโนโลยีที่ใชในการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรเปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัย ใหเลขา
ธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรบั ใบอนุญาต
เลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรแกไขแผนการเลิกดําเนิน
การสถานประกอบการทางนิวเคลียรได

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

มาตรา 73 ผูรับใบอนุญาตเลิก ดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรที่ประสงคใหสถานประกอบการทางนิวเคลียรทั้งหมดหรือบาง
สวนพนจากการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคํารองตอเลขาธิการ
เมื่อเลขาธิการเห็นวา การเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ในสวนที่ผูรับใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร
รองขอตามวรรคหนึ่ง เปนไปโดยถูกตองตามแผนการเลิกดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร และมีปริมาณรังสีอยูในระดับที่ปลอดภัยตาม
เกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนดแลว เลขาธิการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาจสั่งใหสถานประกอบการทางนิวเคลียรสวนนั้น
พนจากการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้

23 จาก 31

• กากกัมมันตรังสี
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

หมวด 6 กากกัมมันตรังสี

-

มาตรา 80 ผูใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสี ตองไดรับใบอนุญาตให
ใชพื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสี ใบอนุญาตกอ
สรางสถานที่ใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสี และใบอนุญาตดําเนินการ
ใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสี จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ตามลําดับ
ใหนําบทบัญญัติในหมวด 5 สถานประกอบการทางนิวเคลียร และ
หมวด 8 ความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษความปลอด
ภัย รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม

24 จาก 31

• เชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

หมวด 7 เชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว

-

มาตรา 84 หามผูใดนําเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลวเขามาในราชอาณาจักร
เวนแตเปนการนํากลับเขามาในราชอาณาจักรซึ่งเชื้อเพลิงนิวเคลียรใช
แลวที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรและสงออกไปตามมาตรา 85 โดยไดรบั
ใบอนุญาตจากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 85 หามผูใดสงออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนําผานราช
อาณาจักรซึ่งเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว เวนแตไดรับใบอนุญาตจากเลขา
ธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ในการขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหผูขอรับใบอนุญาตแสดงเอกสาร
หรือหลักฐานวาผูรับ ณ ประเทศปลายทางเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายของ
ประเทศปลายทางที่อาจครอบครองเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลวนั้นได
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

25 จาก 31

• การพักใชและการเพิกถอน
ใบอนุญาต
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

-

หมวด 11 การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 102 ในกรณีทผี่ ูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามพระราช
บัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาต ใหเลขาธิการมีอํานาจสั่งระงับการกระทํา
ที่ฝาฝน แกไขปรับปรุง หรือปฏิบตั ิใหถูกตองเหมาะสมภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตใดไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง เลขาธิการอาจสั่งพักใชใบอนุญาตทั้งหมดหรือแตบางสวนได
โดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
ในกรณีที่การออกใบอนุญาตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การสั่งพักใชใบอนุญาตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดวย
ในการสั่งพักใชใบอนุญาต เลขาธิการอาจกําหนดเงื่อนไขใหผูถูกสั่งพัก
ใชใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อการปองกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัย
หรือความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี หรือการพิทักษความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอื่นใดที่จําเปนก็ได

มาตรา 103 ในกรณีทผี่ ูรับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาตไมปฏิบตั ิ
ตามคําสั่งเลขาธิการภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา 102 วรรค
สอง เลขาธิการอาจมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ในกรณีที่การออกใบอนุญาตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การสั่งพักใชใบอนุญาตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดวย

26 จาก 31

• การอุทธรณ
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

หมวด 12 การอุทธรณ

-

มาตรา 105 ผูรับคําสั่งของเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไมเห็น
ดวยกับคําสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา 106 ผูร ับคําสั่งของเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิฟองคดีตอ
ศาลปกครองไดตามกฎหมายวา ดวยการจัดตั้ งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง

27 จาก 31

• พนักงานเจาหนาที่
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

หมวด 13 พนักงานเจาหนาที่
มาตรา 107 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปในสถานที่ที่ประกอบกิจการหรือที่มีไว หรือที่มีเหตุอันควร
สงสัยวาประกอบกิจการ หรือที่มีไวซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี
วัสดุนิวเคลียร กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว หรือสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตย
ตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น หรือเขาไปในยานพาหนะที่บรรทุก
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบรรทุกวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี วัสดุ
นิวเคลียร กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว หรือยาน
พาหนะที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานนิวเคลียรหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาขับ
เคลื่อนดวยพลังงานนิวเคลียร เพือ่ ซักถามขอเท็จจริง ตรวจสอบกิจการ
เอกสารและหลักฐาน และอุปกรณที่เกี่ยวของ รวมทั้งตรวจสอบการกระทํา
ใดๆ ที่เปนการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อดําเนิน
การระงับหรือปองกันอันตรายซึ่งอาจมีแกบุคคลหรือทรัพยสิน เพื่อการ
คุมครองอนามัยของบุคคล
หรือเพื่อปฏิบัติการอยางอื่นตามที่คณะ
กรรมการมอบหมาย.................................

มาตรา 17 ในการปฏิบัตติ ามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขา
ไปในสถานที่ของทางราชการหรือเอกชนเพื่อสอบถามหรือตรวจสอบ
ในเรื่องการผลิต การมีไวในครอบครองหรือใชซึ่งวัสดุนิวเคลียรพเิ ศษ
พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได วัสดุตนกําลัง หรือในเรื่องเกี่ยวกับการ
ระงับหรือปองกันอันตราย ซึ่งอาจมีแกบุคคลหรือทรัพยสิน หรือการคุม
ครองอนามัยของบุคคล หรือเพื่อปฏิบัติอยางอื่นตามที่คณะกรรมการมอบ
หมาย
การเขาไปในสถานที่ตามความในวรรคกอน ถามิใชเปนการเรงดวน
หรือไมเปนกรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติการโดยฉับพลัน เพื่อระงับ
หรือปองกันอันตราย ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงใหผูครอบครอง
สถานที่ทราบลวงหนาตามเวลาอันสมควร และพนักงานเจาหนาที่จะ
เขาไปไดก็เฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก

28 จาก 31

• บทกําหนดโทษ
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

หมวด 14 บทกําหนดโทษ
มาตรา 115 ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุ มาตรา 21 ผูใดฝาฝนมาตรา 12 ตองระวางโทษไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ใดๆ ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา 16 หรือ ไมเกินหนึง่ หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ที่พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา 107 วรรคหนึ่ง (6) ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 22 ผูใดนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเขามาในราช
อาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได หรือวัดสุตนกําลัง โดยมิได
รับอนุญาตตามมาตรา 13 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
มาตรา 116 ผูใดฝาฝนมาตรา 19 วรรคหนึ่ง มาตรา 26 วรรคหนึ่ง ไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 36 วรรคหนึ่ง มาตรา 75 วรรคหนึ่ง มาตรา 76 วรรคหนึ่ง
มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80 วรรคหนึ่ ง มาตรา 82 หรือ มาตรา 23 ใหผูมีไวในครอบครองซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได
มาตรา 83 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสน หรือวัสดุตนกําลังในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ จัดใหไดมาซึ่งใบอนุญาต
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ใหมีไวในครอบครองวัสดุเชนวานัน้ ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวนั ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคกอน ผูมไี วในครอบครองซึ่งวัสดุ
มาตรา 118 ผูใดฝาฝนมาตรา 51 วรรคหนึ่ง มาตรา 55 วรรคหนึ่ง นิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกําลัง มิไดยื่นคําขอใบอนุญาตมี
มาตรา 63 วรรคหนึ่ง มาตรา 64 วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัตติ าม ไวในครอบครองก็ดี หรือคณะกรรมการมีคําสั่งไมอนุญาตใหมีไวในครอบ
มาตรา 70 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไม ครองก็ดี ใหผูมีไวในครอบครองจําหนายวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได
เกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หรือวัสดุตนกําลังซึ่งตนมีไวในครอบครองภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแต
วันพนกําหนดเวลาตามความในวรรคกอน หรือนับแตวันที่คณะกรรมการ
มาตรา 119 ผูใดฝาฝนมาตรา 84 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 85 วรรคหนึ่ง สั่งไมอนุญาตแลวแตกรณี ถามิไดจําหนายภายในกําหนดนี้ ใหวัสดุดังกลาว
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกป หรือปรับไมเกินหกแสนบาท หรือทั้งจํา ตกเปนของแผนดิน
ทั้งปรับ
หามมิใหนํามาตรา 12 เฉพาะที่เกี่ยวแกการมีไวในครอบครองซึ่งวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได มาใชแกบุคคลที่ครอบครอง
มาตรา 127 ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ ของพนัก งาน วัสดุเชนวานั้นอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เจาหนาที่ตามมาตรา 107 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) หรือ (4) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติฯ พ.ศ. 2559)

(ตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ พ.ศ.2504 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2508)

บทเฉพาะกาล

-

มาตรา 145 ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการโดยตําแหนง ตามมาตรา 9
(1) (2) และ (3) ปฏิบัติหนา ที่ไ ปพลางกอ นจนกวาจะมี การแต ง ตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 9 (4) ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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เอกสารอางอิง
1. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 เลม 78 ตอนที่ 36 ราชกิจจานุเบกษา
25 เมษายน 2504
2. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2508 ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ
เลม 82 ตอนที่ 94 หนา 5 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2508
3. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 เลม 133 ตอนที่ 67 ก ราชกิจจานุเบกษา
5 สิงหาคม 2559
---------------------
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