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พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิม่เติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 

 

  

  
พระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสนัติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

พระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสนัติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐) 

พระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพื่อสนัติ พ.ศ. ๒๕๐๔  

พระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพื่อสนัติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 



 

 

  

  



 
 
  

 บทนิยามศพัท ์
 คณะกรรมการพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
 วสัดุกมัมนัตรังสีและเคร่ืองก าเนิดรังสี 
 วสัดุนิวเคลียร์ 
 กากกมัมนัตรังสี 
 เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใชแ้ลว้ 
 ความปลอดภยั ความมัน่คงปลอดภยั และการพิทกัษค์วามปลอดภยั 
 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี 
 เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 การพกัใชแ้ละเพิกถอนใบอนุญาต 
 การอุทธรณ์ 
 บทก าหนดโทษ 

 
  



พระราชบัญญัตพิลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 
 
  

  
พระราชบญัญติัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชบ้งัคบัแก่การด าเนินการ
เก่ียวกบัพลงังานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ เพื่อใหเ้กิดความ
ปลอดภยั ความมัน่คงปลอดภยั และการพิทกัษ์ความปลอดภยั 
อยา่งเพียงพอ ท่ีจะป้องกนัอนัตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร์
และรังสีต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม (มาตรา ๖) 
 ขอ้ยกเวน้ : ไม่ใชบ้งัคบัแก่ยานพาหนะทางทหารของ
ต่างประเทศท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ซ่ึงเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร (มาตรา ๗) 
 
  
  

  



ความหมายของค าในพระราชบัญญัตินี ้
  
 
  
  

“พลงังานนิวเคลียร์” หมายความวา่ พลงังานท่ีปลดปล่อยออกมาจากการแยกรวม 
หรือแปลงนิวเคลียส 

“รังสี”  หมายความว่า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาคใด ๆ ท่ีมีความเร็ว 
ซ่ึงสามารถก่อใหเ้กิดการแตกตวัเป็นไอออนไดใ้นตวักลางท่ีผา่นไป 

“วสัดุกมัมนัตรังสี” หมายความวา่ ธาตุหรือสารประกอบใด ๆ ท่ีองคป์ระกอบส่วน
หน่ึงมีโครงสร้างภายในอะตอมไม่คงตวั และสลายตวัโดยปลดปล่อยรังสีออกมา ทั้งท่ีมีอยู่
ในธรรมชาติหรือเกิดจากการผลิต หรือการใชว้สัดุนิวเคลียร์ การผลิตจากเคร่ืองก าเนิดรังสี 
หรือกรรมวธีิอ่ืนใด  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงวสัดุกมัมนัตรังสีท่ีมีลกัษณะเป็นวสัดุนิวเคลียร์ 

“เคร่ืองก าเนิดรังสี” หมายความว่า เคร่ืองหรือระบบอุปกรณ์เม่ือมีการใหพ้ลงังาน
เขา้ไปแลว้จะก่อใหเ้กิดการปลดปล่อยรังสีออกมา และอุปกรณ์ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ท่ีใชป้ระกอบเป็นเคร่ืองก าเนิดรังสี 



  
 
  
  



ความหมายของค าในพระราชบัญญัตินี ้
  
 
  
  

“กากกมัมนัตรังสี” หมายความว่า วสัดุไม่ว่าจะอยูใ่นรูปของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมตามพระราชบญัญติัน้ี บรรดาท่ีไม่อาจใช้
งานไดต้ามสภาพอีกต่อไป 

(๒) วสัดุท่ีประกอบหรือปนเป้ือนดว้ยวสัดุนิวเคลียร์หรือวสัดุกมัมนัตรังสีท่ีอยูภ่ายใต้
การควบคุมตามพระราชบญัญติัน้ี  ทั้งน้ี วสัดุท่ีประกอบหรือปนเป้ือนดงักล่าวตอ้งมีค่ากมัมนัต
ภาพต่อปริมาณหรือกมัมนัตภาพรวมสูงกวา่เกณฑป์ลอดภยัท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๓) วสัดุอ่ืนใดท่ีมีกมัมนัตภาพตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเช้ือเพลิง
นิวเคลียร์ใชแ้ลว้ 



ความหมายของค าในพระราชบัญญัตินี ้
  
 
  
  

“ท าเคร่ืองก าเนิดรังสี” หมายความรวมถึง ผลิต ประกอบ ประดิษฐ์ ปรับปรุง
แปรสภาพหรือดดัแปลงเคร่ืองก าเนิดรังสี 

“น าผา่น” หมายความวา่ น าหรือส่งผา่นราชอาณาจกัรไม่วา่จะมีการเปล่ียนถ่าย
ยานพาหนะในราชอาณาจกัรหรือไม่กต็าม 

“มีไวใ้นครอบครอง” หมายความวา่ มีไวใ้นครอบครองเพื่อตนเองหรือมีไวใ้น
ครอบครองเพื่อจ าหน่าย แต่ทั้งน้ี ไม่รวมถึงมีไวใ้นครอบครองเพื่อการขนส่ง (มาตรา ๔) 



คณะกรรมการพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันต ิ
[ คณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สันติ (เดิม) ] 

  
 
  
  



คณะกรรมการพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ 
  
 
  
  

(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบคน ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวง

การต่างประเทศ ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปลัดกระทรวงพลังงาน 
ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

(๔) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับนิวเคลียร์และรังสีในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ จ านวนไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ 

และเลขาธิการส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 



คณะกรรมการพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ 

  
 
  
  

(๑) เสนอแนะนโยบายและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรี ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
     (ก) การใชป้ระโยชน์จากพลงังานนิวเคลียร์ 
     (ข) การก ากบัดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อความปลอดภยัและเพื่อประโยชน์แก่การป้องกนั

หรือระงบัเหตุเดือดร้อนร าคาญ ความเสียหาย หรืออนัตราย ท่ีจะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว ์พืช ทรัพยห์รือ
ส่ิงแวดล้อม หรือการก าหนดแนวทางหรือลักษณะการด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมส่ิงดังกล่าวให้
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคม 

(๒) ใหค้  าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๓) วางระเบียบควบคุมและด าเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขในใบอนุญาต 
(๔) ก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ อนัพึงใชโ้ดยเฉพาะเก่ียวกบัพลงังานนิวเคลียร์ 
(๕) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลียร์ 
(๖) ก าหนดแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีซ่ึงเป็นแผนสนับสนุนและอยู่ภายใตแ้ผนการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(๗) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของเลขาธิการหรือค าสั่งของผูท่ี้ได้รับมอบหมายจาก

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๘) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 



  
 
  
  

วสัดุกมัมนัตรังสี 

เคร่ืองก าเนิดรังสี 

วสัดุนิวเคลียร์ 



ใบอนุญาตวสัดุกมัมนัตรังสี 
(หมวด ๓) 

  
 
  
  



วสัดุกมัมนัตรังสี 
  
 
  
  

ผูใ้ดจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเลขาธิการ 
(๑) ผลิต มีไวใ้นครอบครอง หรือใชว้สัดุกมัมนัตรังสี 
(๒) น าเขา้ ส่งออก หรือน าผา่นวสัดุกมัมนัตรังสี 
โดยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตส าหรับ

วสัดุกัมมันตรังสีแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง   

วสัดุกมัมนัตรังสีใดท่ีผูด้  าเนินการไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาต ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งน้ี ใหค้  านึงถึงระดบักมัมนัตภาพหรือลกัษณะการใชง้านวสัดุกมัมนัตรังสี 

ผูใ้ดมีไวใ้นครอบครอง หรือใช้วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาต ตอ้งแจง้   
การครอบครองหรือใชว้สัดุกมัมนัตรังสีต่อเลขาธิการ 

ทั้งน้ี  การแจง้การครอบครองหรือใชว้สัดุกมัมนัตรังสี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
เง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา ๑๘, ๑๙, ๒๐) 



อายุใบอนุญาตเกีย่วกบัวสัดุกมัมันตรังสี 
  
 
  
  

(๑) ใบอนุญาตผลิตวสัดุกมัมนัตรังสีใหมี้อายหุา้ปี 
(๒) ใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือใชว้สัดุกมัมนัตรังสีใหมี้อายหุา้ปี 
(๓) ใบอนุญาตน าเขา้วสัดุกมัมนัตรังสีใหมี้อายตุามท่ีก าหนดในใบอนุญาตแต่ตอ้งไม่เกินหกเดือน 
(๔) ใบอนุญาตส่งออกวสัดุกมัมนัตรังสีใหมี้อายตุามท่ีก าหนดในใบอนุญาตแต่ตอ้งไม่เกินหกเดือน 
(๕) ใบอนุญาตน าผา่นวสัดุกมัมนัตรังสีใหมี้อายตุามท่ีก าหนดในใบอนุญาตแต่ตอ้งไม่เกินหกเดือน  

 
 
 
 

(มาตรา ๒๑) 



เงือ่นไขอืน่ๆ  
  
 
  
  

 ให้ผูข้อรับใบอนุญาตน าเขา้วสัดุกมัมนัตรังสี ตอ้งขอรับใบอนุญาตมีไวใ้น
ครอบครองวสัดุกมัมนัตรังสีนั้นดว้ย 
  ผูรั้บใบอนุญาตน าผ่านวสัดุกมัมนัตรังสี ใหไ้ดรั้บยกเวน้การขอรับใบอนุญาต
มีไวใ้นครอบครองวสัดุกมัมนัตรังสีหรือการแจง้การมีไวใ้นครอบครองวสัดุกมัมนัตรังสี
นั้น แลว้แต่กรณี 
  ผูรั้บใบอนุญาตน าเขา้ ส่งออก หรือน าผ่านวสัดุกมัมนัตรังสี ตอ้งน าเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร หรือน าผ่านซ่ึงวสัดุกมัมนัตรังสี ทางด่าน
ศุลกากรท่ีเลขาธิการส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติประกาศก าหนด 

 
 (มาตรา ๒๒, ๒๓, ๒๔) 



ใบอนุญาตเคร่ืองก าเนิดรังสี 
(หมวด ๓) 

  
 
  
  



การขอรับใบอนุญาตเกีย่วกบัเคร่ืองก าเนิดรังสี 
   
 
  
  

ผูใ้ดจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเลขาธิการ 
(๑) ท าเคร่ืองก าเนิดรังสี 
(๒) มีไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสี 
(๓) น าเขา้หรือส่งออกเคร่ืองก าเนิดรังสี 
 ซ่ึงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
ส าหรับเคร่ืองก าเนิดรังสีแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 

 (มาตรา ๒๖) 



อายุใบอนุญาตเกีย่วกบัเคร่ืองก าเนิดรังสี 
   
 
  
  

(๑) ใบอนุญาตท าเคร่ืองก าเนิดรังสีใหมี้อายหุา้ปี 
(๒) ใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสีใหมี้อายหุา้ปี 
(๓) ใบอนุญาตน าเขา้เคร่ืองก าเนิดรังสีใหมี้อายตุามท่ีก าหนดในใบอนุญาตแต่ตอ้งไม่เกินหกเดือน 
(๔) ใบอนุญาตส่งออกเคร่ืองก าเนิดรังสีใหมี้อายตุามท่ีก าหนดในใบอนุญาตแต่ตอ้งไม่เกินหกเดือน 

 
 
 

 (มาตรา ๒๗) 



คุณสมบัตขิองผู้ขอรับใบอนุญาต 
   
 
  
  

 ผูข้อรับใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสีและเคร่ืองก าเนิดรังสี ตอ้งเป็นนิติบุคคล 
เวน้แต่วสัดุกัมมนัตรังสีหรือเคร่ืองก าเนิดรังสีบางประเภทท่ีผูข้อรับใบอนุญาตจะเป็นบุคคล
ธรรมดากไ็ด ้ ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  โดยท่ีผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
- มีอายไุม่ต ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ (บุคคลธรรมดา / ผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนนิติบุคคล) 
- มีศกัยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภยัและความมัน่คงปลอดภยัของวสัดุ
กมัมนัตรังสีท่ีขออนุญาต การด าเนินการเม่ือเลิกใชง้าน และการจดัการกากกมัมนัตรังสี หรือมี
ศกัยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภยัของเคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีขออนุญาต แลว้แต่
กรณี 



คุณสมบัตขิองผู้ขอรับใบอนุญาต (ต่อ) 
   
 
  
  

 ผูข้อรับใบอนุญาต (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
- เป็นคนวกิลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (บุคคลธรรมดา / ผูจ้ดัการ
หรือผูแ้ทนนิติบุคคล) 
- เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี 
- เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี โดยยงัไม่พน้ห้าปีนับแต่วนัท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต 
- เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเน่ืองจากกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีโดยไดพ้น้
โทษมายงัไม่ถึงหา้ปีในวนัท่ียืน่ค  าขอรับใบอนุญาต 
 
 

(มาตรา ๒๘, ๒๙, ๓๐) 



เปรียบเทยีบประเภทใบอนุญาต 
ระหว่างวสัดุกมัมันตรังสีและเคร่ืองก าเนิดรังสี 

  
  
  



ใบอนุญาต 
วสัดุกมัมันตรังสี 

 
(๑) ผลติ 
(๒) มีไว้ในครอบครองหรือใช้ 
(๓) น าเข้า 
(๔) ส่งออก 
(๕) น าผ่าน 

ใบอนุญาต 
เคร่ืองก าเนิดรังสี 

 
(๑) ท าเคร่ือง 
(๒) มีไว้ในครอบครองหรือใช้ 
(๓) น าเข้า 
(๔) ส่งออก 
 

*ข้อสังเกตเพ่ิมเติม เคร่ืองก ำเนิดรังสีไม่ต้องขออนุญำตน ำผ่ำน 



ใบอนุญาตวสัดุนิวเคลยีร์ 
(หมวด ๔) 

  
 
  
  



วสัดุนิวเคลยีร์ 
  
 
  
  

ผูใ้ดจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเลขาธิการ 
(๑) มีไวใ้นครอบครองหรือใชว้สัดุนิวเคลียร์ 
(๒) น าเขา้ ส่งออก หรือน าผา่นวสัดุนิวเคลียร์ 
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตส าหรับวสัดุ

นิวเคลียร์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
วสัดุนิวเคลียร์ใดท่ีผูด้  าเนินการไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาต ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง  ทั้งน้ี ให้ค  านึงถึงปริมาณ ความเขม้ขน้ และองค์ประกอบของวสัดุนิวเคลียร์หรือ
ลกัษณะการใชง้านวสัดุนิวเคลียร์ 

ผูใ้ดมีไวใ้นครอบครองวสัดุนิวเคลียร์ท่ีไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาต ตอ้งแจง้ปริมาณการ
ครอบครองวสัดุนิวเคลียร์ต่อเลขาธิการ 

การแจง้การครอบครองวสัดุนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
ระยะเวลาท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๓๖, ๓๘) 

(๑) มีไวใ้นครอบครองหรือใชว้สัดุนิวเคลียร์ 
(๒) น าเขา้ ส่งออก หรือน าผา่นวสัดุนิวเคลียร์ 
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตส าหรับวสัดุนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



อายุใบอนุญาตเกีย่วกบัวสัดุนิวเคลยีร์ 
   
 
  
  

(๑) ใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือใชว้สัดุนิวเคลียร์ใหมี้อายหุา้ปี 
(๒) ใบอนุญาตน าเขา้วสัดุนิวเคลียร์ใหมี้อายตุามท่ีก าหนดในใบอนุญาตแต่ตอ้งไม่เกินหกเดือน 
(๓) ใบอนุญาตส่งออกวสัดุนิวเคลียร์ใหมี้อายตุามท่ีก าหนดในใบอนุญาตแต่ตอ้งไม่เกินหกเดือน 
(๔) ใบอนุญาตน าผา่นวสัดุนิวเคลียร์ใหมี้อายตุามท่ีก าหนดในใบอนุญาตแต่ตอ้งไม่เกินหกเดือน 

 
 (มาตรา ๓๗) 

 
(ไม่มีใบอนุญำตผลิตวสัดนิุวเคลียร์) 

(๑) ใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือใชว้สัดุนิวเคลียร์ให้มีอายหุา้ปี 
(๒) ใบอนุญาตน าเขา้วสัดุนิวเคลียร์ใหมี้อายตุามท่ีก าหนดในใบอนุญาตแต่ตอ้งไม่เกินหกเดือน 
(๓) ใบอนุญาตส่งออกวสัดุนิวเคลียร์ใหมี้อายตุามท่ีก าหนดในใบอนุญาตแต่ตอ้งไม่เกินหกเดือน 
(๔) ใบอนุญาตน าผา่นวสัดุนิวเคลียร์ใหมี้อายตุามท่ีก าหนดในใบอนุญาตแต่ตอ้งไม่เกินหกเดือน 





ระบบการจดแจ้ง 
(การแจง้การครอบครองหรือใช)้ 

  
 
  
  



 
 
  

- ระบบการจดแจ้ง - 
(การแจ้งการครอบครองหรือใช้) 

แจ้ง ปส. คร้ังเดยีว ใช้ได้ตลอดจนกว่าจะยกเลกิการใช้งาน 
- ส่งรายงานการครอบครองหรือใช้ ให้ ปส. ทราบ (ทุก ๒ ปี) 

(ผลการตรวจสอบสภาพเคร่ือง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / สทน. / ฯลฯ) 



 

 

  

- วสัดกุมัมนัตรงัสี - 

ท่ีตอ้งแจง้การครอบครองหรือใช ้

 

กฎกระทรวงการแจ้งการครอบครองหรือใช้ 
วสัดุกมัมนัตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔  

• ผู้แจ้ง 
• ใบรับแจ้ง 
• เอกสารประกอบการแจ้ง 
• รายงานแสดงปริมาณ 
• วธีิการยืน่ค าขอแจ้ง 
• ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (กฎกระทรวงความมัน่คงปลอดภยัทางรงัสี พ.ศ. ๒๕๖๑) 

  



 

 

  

- วสัดกุมัมนัตรงัสี - 

ท่ีอยูใ่นข่ายตอ้งแจง้การครอบครองหรือใช ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (กฎกระทรวงความมัน่คงปลอดภยัทางรงัสี พ.ศ. ๒๕๖๑) 

  



 
 
  

สรุปประเด็นส าคญั 
 
  

กฎหมายนิวเคลยีร์ฉบับใหม่ 
แก้ไขปี ๒๕๖๒ 

เพื่อลดภาระใหก้บัประชาชนผูย้ืน่ขอรับใบอนุญาตฯ 



 
 - หลกัการและเหตุผล - 

+ การแจ้งการครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี 
 

 + ลดระดบัความเคร่งครัดในการอยู่ประจ าการ 
ของเจ้าหน้าที่ RSO และเจ้าหน้าที่อืน่ๆ 

  

พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันต ิ
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

+ แก้ไขหลกัเกณฑ์อืน่ๆ เพือ่ประโยชน์สาธารณะ 



พระราชบัญญัตพิลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 
 
   

 
มาตรา ๒๖ /๑ ให้เค ร่ืองก าเนิดรังสี ท่ีออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เ พ่ือ 
การวินิจฉัยทางการแพทย์ ซ่ึงไม่มีว ัสดุกัมมันตรังสี เป็นส่วนประกอบ 
และเพ่ือใชง้านในสถานพยาบาล ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
เป็นเคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีผูด้  าเนินการไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ 



 
 
   

 
 
   

 
เคร่ืองก าเนิดรังสีส าหรับ การวินิจฉยัทางการแพทย ์

ไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาต จากส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ 

     ให้แจ้งการครอบครองหรือใช้ ต่อกระทรวงสาธารณสุข 



 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งการครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี 
 
   



 
 
   

(ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดเคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีออกแบบมาเฉพาะ 
ส าหรับใชเ้พื่อการวินิจฉยัทางการแพทยซ่ึ์งไม่มีวสัดุกมัมนัตรังสีเป็น

ส่วนประกอบ และเพื่อใชง้านในสถานพยาบาล 
ท่ีตอ้งแจง้การครอบครองหรือใช ้พ.ศ. ....  

 
 
   

* ร่างกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลล่าสุด ณ วนัที ่๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ 



 

 

   

 
เคร่ืองก าเนิดรังสี 

ท่ีตอ้งแจง้การครอบครองต่อส านกังานปรมาณูเพ่ือสนัติ 



 

 

   

 
มาตรา ๒๖/๒ นอกจากเคร่ืองก าเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑ ให้เคร่ีองก าเนิดรังสี
อ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง เป็นเคร่ืองก าเนิดรังสี ท่ีผู ้ด  า เนินการ 
ไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ทั้งน้ี ให้ค  านึงถึงค่าระดบัพลงังานหรือ
ลกัษณะการใชง้านเคร่ืองก าเนิดรังสี 



 

 

   

การก าหนดเคร่ืองก าเนิดรังสี 
ที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ 
(แต่ไม่ต้องยืน่ค าขอรับใบอนุญาต) 





 
 
   

 
เคร่ืองเอกซเรยก์ระเจิงกลบัแบบมือถือส าหรับงานรักษาความมัน่คงปลอดภยั (Handheld backscatter 

X-ray security inspection unit)  

Handheld backscatter X-ray  

 ใชใ้นงานรักษาความปลอดภยั 
- เพื่อตรวจหาวตัถุท่ีซ่อนไว ้เช่น อาวธุ สารเคมี ยาเสพติด เงิน ของหนีภาษี  เป็นตน้ 



 
 
   

 
เคร่ืองเอกซเรยส์ าหรับงานวเิคราะห์แบบมือถือหรือพกพา (Handheld or Portable X-ray analysis unit)  

Handheld or Portable X-ray analysis unit  
ใชใ้นงานอุตสาหกรรม เช่น ทดสอบความเป็นเน้ือเดียวกนัของช้ินงาน, 
 วดัความหนาและวเิคราะห์ธาตุ 



 
 
   

เคร่ืองวดัทางอุตสาหกรรมดว้ยรังสีเอกซ์แบบติดตั้งอยูก่บัท่ี (Fixed industrial X-ray Gauges) 
  

Fixed industrial X-ray Gauges  
 ใชใ้นงานอุตสาหกรรม เช่น วดัความหนาของช้ินงาน   



 
 
   

หลอดเอกซเรย ์หรือหลอดเอกซเรยพ์ร้อมเรือนหลอด (Tube housing) ของเคร่ืองก าเนิดรังสีตามรายการ
ขา้งตน้  



 

 

  

- เครื่องก าเนิดรงัสี - 

ท่ีตอ้งแจง้การครอบครองหรือใช ้

 

กฎกระทรวงการแจ้งการครอบครองหรือใช้ 
เคร่ืองก าเนิดรังสีทีไ่ม่ต้องขอรับใบอนุญาต 

ตามมาตรา ๒๖/๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
• ผู้แจ้ง 
• ใบรับแจ้ง 
• เอกสารประกอบการแจ้ง 
• รายงานแสดงจ านวน 
• วธีิการยืน่ค าขอแจ้ง 
• ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (กฎกระทรวงความมัน่คงปลอดภยัทางรงัสี พ.ศ. ๒๕๖๑) 

  



 
 
   

สรุปมาตรา ๒๖/๑ และ ๒๖/๒ 
 
มาตรา ๒๖/๑ เคร่ืองก าเนิดรังสี
ส าหรับการวนิิจฉัยทางการแพทย์ 
ซ่ึงไม่มีวสัดุกมัมนัตรังสีเป็นส่วนประกอบ
และเพื่อใชง้านในสถานพยาบาล 

 
 
  แ 

 
มาตรา ๒๖/๒ เคร่ืองก าเนิดรังสี 
ตาม กฎกระทรวงก าหนดเคร่ือง
ก าเนิดรังสีที่ผู้ด าเนินการไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประกอบกฎกระทรวงการแจง้การครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสีท่ีไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๒๖/๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



การโอนใบอนุญาต 

   
 
  
  

 
 
 
 



การโอนใบอนุญาต 
   
 
  
  

 การโอนใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสีและเคร่ืองก าเนิดรังสี ให้กระท าไดเ้ม่ือ
เป็นการโอนใบอนุญาตใหแ้ก่บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติั
น้ีและตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเลขาธิการ 
 การขอโอนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 
 

(มาตรา ๓๓) 



การต่ออายุใบอนุญาต 

   
 
  
  



การต่ออายุใบอนุญาต 
   
 
  
  

 ถา้ผูรั้บใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสีและเคร่ืองก าเนิดรังสี ประสงคจ์ะขอต่อ
อายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือได้ยื่นค าขอดงักล่าวแลว้ให้ประกอบ
กิจการต่อไปไดจ้นกวา่เลขาธิการจะสัง่ไม่ต่ออายใุบอนุญาตนั้น 
 การขอต่ออายใุบอนุญาตและการต่ออายใุบอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 
 

(มาตรา ๓๕) 



กากกมัมันตรังสี 

   
 
  
  

  



กากกมัมันตรังสี 
   
 
  
  

 หลกัการ : ห้ามผูใ้ดน ากากกมัมนัตรังสีเขา้มาในราชอาณาจกัร เวน้แต่เป็นการน าเขา้
กากกมัมนัตรังสีท่ีเกิดจากการส่งกากกมัมนัตรังสีในราชอาณาจกัรไปจดัการนอกราชอาณาจกัร 
หรือท่ีเกิดจากการส่งเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วไปแปรสภาพนอกราชอาณาจักร โดยได้รับ
ใบอนุญาตจากเลขาธิการ ซ่ึงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  นอกจากน้ี หากผูใ้ดประสงค์จะส่งกากกมัมนัตรังสีออกไปนอกราชอาณาจกัร ตอ้ง
ไดรั้บใบอนุญาตจากเลขาธิการ ซ่ึงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นการน าเขา้มาในราชอาณาจกัรหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร ซ่ึงกาก
กมัมนัตรังสีทางด่านศุลกากรท่ีเลขาธิการประกาศก าหนด 
 

(มาตรา ๗๕ - ๗๗) 
  
  
 
 
 



กากกมัมันตรังสี 
   
 
  
  

 หลกัการ : หา้มมิใหผู้ใ้ดปล่อยท้ิงกากกมัมนัตรังสีออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
 ขอ้ยกเวน้ : เวน้แต่เป็นกากกมัมนัตรังสีท่ีมีระดบัค่ากมัมนัตภาพและค่าคร่ึงชีวิต
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และไดด้ าเนินการปล่อยท้ิงกากกมัมนัตรังสี ตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และปริมาณในการปล่อยท้ิงกากกมัมนัตรังสีท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  ซ่ึงผูก่้อให้เกิดกากกมัมนัตรังสีมีหน้าท่ีจดัการกากกัมมนัตรังสี ตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 

(มาตรา ๗๘, มาตรา ๗๙) 



กากกมัมันตรังสี 
   
 
  
  

 ผูรั้บใบอนุญาตผลิต มีไวใ้นครอบครอง หรือใชซ่ึ้งวสัดุกมัมนัตรังสีท่ีเลิกใชว้สัดุ
กมัมนัตรังสี ตอ้งจดัการวสัดุกมัมนัตรังสีนั้นเช่นเดียวกบัการจดัการกากกมัมนัตรังสี 
 และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภยั ให้ถือว่าวสัดุกมัมนัตรังสีท่ีผูรั้บ
ใบอนุญาตไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลาห้าปีติดต่อกัน เป็นวสัดุกัมมันตรังสีท่ีผูรั้บ
ใบอนุญาตเลิกใชแ้ละตอ้งจดัการ (เวน้แต่ผูรั้บใบอนุญาตจะแสดงหลกัฐานให้เลขาธิการเห็น
วา่ผูรั้บใบอนุญาตยงัคงประสงคจ์ะใชว้สัดุกมัมนัตรังสีนั้นต่อไป) 
  ในกรณีใช้วสัดุกัมมันตรังสีเพื่อประโยชน์ในการส ารวจปิโตรเลียม และวสัดุ
กมัมนัตรังสีนั้นตกคา้งอยูใ่นหลุมส ารวจปิโตรเลียม ผูรั้บใบอนุญาตดงักล่าวตอ้งด าเนินการ 
เพื่อน าวสัดุกมัมนัตรังสีนั้นข้ึนมาจากหลุมส ารวจปิโตรเลียม 
 

(มาตรา ๘๒, มาตรา ๘๓) 



ความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพทิักษ์ความปลอดภัย 
   
 
  
  

 ผูรั้บใบอนุญาตท่ีครอบครองวสัดุกมัมนัตรังสีและวสัดุนิวเคลียร์ จะตอ้งยืน่รายงาน
แสดงปริมาณของวสัดุกมัมนัตรังสีหรือวสัดุนิวเคลียร์ท่ีอยูใ่นความครอบครองต่อเลขาธิการ 
 ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ว ัสดุกัมมันตรังสี และผู้รับ
ใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสี ตอ้งจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั
ทางรังสีปฏิบติัหน้าท่ีในสถานท่ีท าการของผูรั้บใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 

(มาตรา ๘๘, มาตรา ๙๒) 



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

   
 
  
  

 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการและต้องมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(๓) ไม่เป็นคนวกิลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๕) ไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี โดยยงัไม่พน้สองปีนบัแต่วนัท่ีถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต 
(๗) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด เวน้แต่โทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดย
ประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(ซ่ึงการแบ่งระดับและการก าหนดคุณวุฒิของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีมีก าหนดใน
กฎกระทรวง) 
 



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
   
 
  
  

 เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี ท่ีประสงคจ์ะต่ออายใุบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต่อเลขาธิการ และเม่ือไดย้ื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแลว้ ให้ผูรั้บใบอนุญาตปฏิบติั
หนา้ท่ีต่อไปไดจ้นกวา่เลขาธิการจะสัง่ไม่ต่ออายใุบอนุญาต 
 ซ่ึงการขอต่ออายใุบอนุญาตและการต่ออายใุบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ 
และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
                
 

(มาตรา ๙๗) 
  



  
  
  

• กฎกระทรวงก าหนดการแบ่งระดบั การก าหนดคุณวฒิุ 
       และการอนุญาตเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
• ระเบียบคณะกรรมการพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
       วา่ดว้ยความรับผดิชอบและสมรรถนะของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั    
        ทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔  
• ประกาศส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ เร่ือง การเป็นเจา้หนา้ท่ีความ

ปลอดภยัทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ และฉบบัท่ี  ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
• ประกาศส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ เร่ือง แบบค าขอรับใบอนุญาต 
       ใบรับค าขอ ใบอนุญาต ค าขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาต       
        ค  าขอต่ออายใุบอนุญาต และค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
        เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ 



   
 
  
  

ประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สันติ เร่ือง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลงังานปรมาณูเพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 
 

กฎกระทรวงก าหนด การแบ่งระดบั การก าหนดคุณวุฒิ 
และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓              

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)                       



   
 
  
  

เจ้าหน้าที่ RSO แบ่งเป็น ๓ ระดบั  
๑. ระดบัต้น 
๒. ระดบักลาง 
๓. ระดบัสูง 

 
เจ้าหน้าที ่RSO ๓ ระดบั ๙ ประเภท 
(๑)  เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสีระดบัต้น ประเภทวสัดุกมัมนัตรังสี 
(๒)  เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสีระดบัต้น ประเภทเคร่ืองก าเนิดรังสี 
(๓)  เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสีระดบัต้น ประเภทวสัดุกมัมนัตรังสีและเคร่ืองก าเนิดรังสี 
(๔)  เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสีระดบักลาง ประเภทวสัดุกมัมนัตรังสี 
(๕)  เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสีระดบักลาง ประเภทเคร่ืองก าเนิดรังสี 
(๖)  เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสีระดบักลาง ประเภทวสัดุกมัมนัตรังสีและเคร่ืองก าเนิดรังสี 
(๗)  เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสีระดบัสูง ประเภทวสัดุกมัมนัตรังสี 
(๘)  เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสีระดบัสูง ประเภทเคร่ืองก าเนิดรังสี 
(๙)  เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสีระดบัสูง ประเภทวสัดุกมัมนัตรังสีและเคร่ืองก าเนิดรังสี 
 
                             

กฎหมายเก่า 

กฎหมายใหม่ 



   
 
  
  

กฎหมายเก่า กฎหมายใหม่ 

คุณวุฒิของ  
เจ้าหน้าที่ RSO ระดบัต้น 

- ปวส. / อนุปริญญา 
(หรือ) 

- ปวช. + ประสบการณ์ ๑ ปี 

- ป.ตรี  (หรือเทียบเท่า) 
(หรือ) 

- ปวช. (หรือเทียบเท่า)  + ผ่านการอบรม 
(หรือ) 

- ปวช. (หรือเทียบเท่า) + ประสบการณ์ ๑ ปี 



   
 
  
  

กฎหมายเก่า กฎหมายใหม่ 

คุณวุฒิของ  
เจ้าหน้าที่ RSO ระดบักลาง 

- ป.ตรี วทิยาศาสตร์ / วศิวกรรมศาสตร์ 

(หรือ) 
- RSO ระดับต้น ๓ ปี + ผ่านหลกัสูตรป้อง ๑ 

- ป.ตรี (หรือเทียบเท่า)  
(หรือ) 

- RSO ระดับต้น ๑ ปี  +  ผ่านการอบรม 



   
 
  
  

กฎหมายเก่า กฎหมายใหม่ 

คุณวุฒิของ  
เจ้าหน้าที่ RSO ระดบัสูง 

- ป.ตรี วทิยาศาสตร์ / วศิวกรรมศาสตร์ 

(วชิาว่าด้วยการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ๓ หน่วย)  
(RSO ระดบักลาง ๑ ปี) 

- ป.ตรี วทิยาศาสตร์ / วศิวกรรมศาสตร์ 
   (+ผ่านหลกัสูตร ป้อง ๒) 
 

(หรือ) 
- RSO ระดับกลาง ๓ ปี + ผ่านหลกัสูตรป้อง ๒ 

- ป.ตรี  (หรือเทียบเท่า)  
          (วชิาที่เกีย่วกบัความปลอดภัยทางรังสี) 

(หรือ) 
- ป.ตรี (หรือเทียบเท่า)  
   (+ผ่านการอบรมหลกัสูตรความปลอดภัยรังสี) 

(หรือ) 
- ป.ตรี  (หรือเทียบเท่า)  
(+ประสบการณ์ท างานด้านความปลอดภัยทางรังสี ๑ ปี) 

 

(หรือ) 
- RSO ระดับกลาง ๒ ปี + ผ่านการอบรม 
 

 
 



f 

หลกัเกณฑก์ารเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี 



RSO 

เทียบ
หลกัสูตร 

การสอบ 

ผูรั้บผิดชอบ
ใบอนุญาต

เดิม 

วชิาชีพ 



   
 
  
  

  
 
 
 
  

  

หลกัเกณฑ์การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวชิาชีพหรือหนังสืออนุญาตให้ท าการประกอบโรคศิลปะฯ 
 

(๒)   ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เทยีบหลกัสูตรทีเ่ลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 

(๓)   ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ 
ทีเ่ลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 ทั้งนี้ การพิจารณาออกใบอนุญาตตาม (๑) และ (๒) ให้ใช้ได้ส าหรับการเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดบัต้นหรือระดบักลางเท่าน้ัน 
 

(๔) ผู้รับผดิชอบด าเนินการทางเทคนิคเกีย่วกบัรังสีตามทีร่ะบุในใบอนุญาตเดมิ ให้มายืน่ 
ค าขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการภายใน ๑๒๐ วนั (กล่าวคอื ครบก าหนดวนัที่ ๑๙ พ.ย. ๖๓) 



  

   
 
  
  

  
 
 
 
  

  

ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิเร่ือง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประกอบประกาศฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือหนังสืออนุญาตให้ท าการ
ประกอบโรคศิลปะ จากหน่วยงานดังต่อไปนี้ สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้นหรือ
ระดบักลางได้ 
         (๑) คณะกรรมการวชิาชีพสาขารังสีเทคนิค ทีอ่อกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค 
         (๒) แพทยสภา ทีอ่อกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมและวุฒิบตัรแสดงความรู้ ความช านาญใน
การประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
  (ก) สาขารังสีวทิยาทัว่ไป 
 (ข) สาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย 
 (ค) สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 
 (ง) สาขาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 
        (๓)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
ทีอ่อกหนังสืออนุญาตให้ท าการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ 
 

   
 

 

 

ใบอนุญาต ตามข้อความสีเหลือง 
ให้ใช้ได้ส าหรับการเป็น RSO ระดับต้น ทุกประเภท 

และระดับกลาง ประเภทเคร่ืองก าเนิดรังสี 
 

 

ใบอนุญาต&หนังสืออนุญาต ตามข้อความสีฟ้า 

 ให้ใช้ได้ส าหรับการเป็น  RSO ระดับต้น ทุกประเภท 

และระดับกลาง ทุกประเภท 

 



 
 
  



 
 
  



ระเบียบคณะกรรมการพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสนัติ        
วา่ดว้ยความรับผดิชอบและสมรรถนะ 

ของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
• ก าหนดวา่ RSO ระดบัใด มีความสามารถรับผดิชอบดูแล 
         วสัดุกมัมนัตรังสี หรือ เคร่ืองก าเนิดรังสี ประเภทใด 

 
• ก าหนดวา่ RSO ระดบัใด ตอ้งมีสมรรถนะดา้นใด 



   
 
  
  

  
 
 
 
  

  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ต้องมีหน้าที่ในเร่ืองต่างๆ ต่อไปนี้ อย่างเพียงพอกับ
ศักยภาพขั้นมาตรฐานในการรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยทางรังสีและความมั่นคง
ปลอดภัย (ในแต่ละประเภท แต่ละระดบั แล้วแต่กรณี) 
 

(๑)  การบริหารจดัการและควบคุมคุณภาพเก่ียวกบัความปลอดภยัทางรังสี 
(๒)  การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
(๓)  การป้องกนัอนัตรายจากรังสี 
(๔)  การรักษาความมัน่คงปลอดภยั 
(๕)  การขนส่งวสัดุกมัมนัตรังสี 
(๖)  การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสีหรือเหตุผิดปกติ 
(๗)  การจดัการกากกมัมนัตรังสีและการเลิกด าเนินการ 



 
 
   

 
 
   

พระราชบัญญัตพิลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผูรั้บใบอนุญาตผลิต มีไวใ้นครอบครอง หรือใช้วสัดุกัมมันตรังสี และผูรั้บ
ใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสี ตอ้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัทางรังสีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานท่ีท าการของผูรั้บใบอนุญาต โดยตอ้งจดั
ให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี อย่างน้อยหน่ึงคนประจ าอยู่ตลอดเวลาที่
เปิดท าการ 

พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผูรั้บใบอนุญาตผลิต มีไวใ้นครอบครอง หรือใช้วสัดุกัมมันตรังสี และผูรั้บ
ใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสี ตอ้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภัยทาง รั ง สีป ฏิบั ติหน้า ท่ี ในสถาน ท่ีท าการของผู ้รั บ ใบอนุญาต 
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

(ค านึงถึงสภาพและลกัษณะของสถานที่ท าการแต่ละประเภท) 



 
 
   

- สถานประกอบการท่ีใชว้สัดุกมัมนัตรังสีประเภทท่ี ๑ และเคร่ืองก าเนิดรังสี
ประเภทท่ี ๑ ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี 

อยูป่ระจ าตลอดเวลาท่ีใชว้สัดุกมัมนัตรังสีหรือเคร่ืองก าเนิดรังสีนั้น 
 
-สถานประกอบการท่ีใชว้สัดุกมัมนัตรังสีประเภทท่ี ๒ ประเภทท่ี ๓ ประเภทท่ี 
๔ และเคร่ืองก าเนิดรังสีประเภทท่ี ๒  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี

ความปลอดภยัทางรังสีท่ีพร้อมปฏิบติัหนา้ท่ีเม่ือเรียกหา 
 การปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวอาจมีลกัษณะเป็นการถ่ายทอดภาพและ
เสียงในลกัษณะการประชุมทางจอภาพได ้ 

(ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ 
การจัดให้มเีจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี  พ.ศ. .... 

 



หลงัจากที่พระราชบัญญตัิ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคบั 

ใบอนุญาต 
พ.ร.บ. ๒๕๐๔ 

ใบอนุญาต 
พ.ร.บ. ๒๕๕๙ 

ใบรับแจ้ง 
พ.ร.บ. ๒๕๖๒ 

หากใบอนุญาตยงัไม่ส้ินอายุ 

และนิรโทษกรรม กรณผู้ีรับใบอนุญาตฯ ไม่ได้จัดให้มี RSO 
ก่อนวันที่ พ.ร.บ. ๒๕๖๒ ใช้บังคบั  



เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร์และรังสี 

  
 
 
 
  

  



เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร์และรังสี 

   
 
  
  

  
 
 
 
  

 ในกรณีท่ี เกิดอันตรายหรือความเสียหายอันเกิดจากการประกอบกิจการ 
ตามใบอนุญาต ผูรั้บใบอนุญาตมีหนา้ท่ีระงบัเหตุในเบ้ืองตน้ตามแผนป้องกนัอนัตรายจาก
รังสี และตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบทนัที รวมทั้งตอ้งใหข้อ้มูลและให้
ความร่วมมือแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือแกไ้ข บรรเทา หรือระงับซ่ึงอนัตรายหรือความ
เสียหายนั้น 
  หากความเสียหายมีลกัษณะหรือขยายขอบเขตเป็นความเสียหายสาธารณะ หรือ
ในกรณีท่ีพนักงานเจา้หนา้ท่ีพบว่าการประกอบกิจการตามใบอนุญาตอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายสาธารณะ ให้เจา้หน้าท่ีท่ีมีอ  านาจตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัมีอ านาจเขา้ระงบัเหตุแห่งความเสียหายสาธารณะนั้นไดท้นัที รวมทั้ งมีอ  านาจ
ประกาศมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการระงบัเหตุนั้น ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 



การพกัใช้ 
การเพกิถอน 
ใบอนุญาต 

   
 
  
  

  
 
 
 
  



การพกัใช้และเพกิถอนใบอนุญาต 

   
 
  
  

  
 
 
 
  

 หลกั : ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติั กฎกระทรวงหรือ
ประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติั (หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดในใบอนุญาต) ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งระงบั
การกระท าท่ีฝ่าฝืน แกไ้ขปรับปรุง หรือปฏิบติัใหถู้กตอ้งเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงในกรณีท่ี
ผูรั้บใบอนุญาตใดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งภายในก าหนดเวลาดังกล่าว เลขาธิการอาจสั่งพกัใช้ใบอนุญาต
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได ้(โดยมีก าหนดคร้ังละไม่เกินหน่ึงร้อยยีสิ่บวนั) 
 ขอ้ยกเวน้ : ในกรณีท่ีการออกใบอนุญาตตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การสัง่ 
พกัใชใ้บอนุญาตกจ็ะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการดว้ย 
 อย่างไรก็ดี ในการสั่งพักใช้ใบอนุญาต เลขาธิการอาจก าหนดเง่ือนไขให้ผู ้ถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตปฏิบติัเพื่อการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยหรือความมัน่คงปลอดภยัทาง
นิวเคลียร์และรังสีหรือการพิทกัษค์วามปลอดภยัทางนิวเคลียร์ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอ่ืนใดท่ีจ าเป็นก็
ได ้
 *ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตซ่ึงถูกพกัใชใ้บอนุญาตไม่ปฏิบติัตามค าสัง่เลขาธิการภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด เลขาธิการ (หรือคณะกรรมการ) อาจมีค าสัง่ใหเ้พิกถอนใบอนุญาตได ้

 
  



การพกัใช้และเพกิถอนใบอนุญาต 

   
 
  
  

  
 
 
 
  

 ในกรณีท่ีมีค  าสั่งพกัใชใ้บอนุญาตหรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เลขาธิการอาจมี
ค าสั่งให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีเขา้ด าเนินการเก่ียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสี เคร่ืองก าเนิดรังสี วสัดุ
นิวเคลียร์ เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตนั้นไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือป้องกนัอนัตราย
จากรังสีเพ่ือความปลอดภยัหรือความมัน่คงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี หรือการพิทกัษ์
ความปลอดภยัทางนิวเคลียร์ 
 (โดยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการดังกล่าว ให้จ่ายจากหลักประกัน 
หากหลกัประกนัไม่เพียงพอ ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนท่ีขาด) 



   
 
  
  

  
 
 
 
  

 
การอุทธรณ์ 

 
 

        



การอุทธรณ์ 
   
 
  
  

  
 
 
 
  

 หลัก : ผู ้รับค าสั่ งของเลขาธิการหรือค าสั่ งของผู ้ท่ีได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบญัญติัน้ี ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัค าสั่งดงักล่าว 
ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการไดต้ามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด (ซ่ึงค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ของคณะกรรมการใหเ้ป็นท่ีสุด) 
  
 *ผู ้รับค าสั่ งของ เลขา ธิการโดยความ เ ห็นชอบของคณะกรรมการตาม
พระราชบญัญติัน้ีท่ีไม่เห็นดว้ยกบัค าสั่งดงักล่าว ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองไดต้าม
กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง 
 
 
 

(มาตรา ๑๐๕, ๑๐๖) 



   
 
  
  

  
 
 
 
  

 
บทก าหนดโทษ 

 
 

        



  
  
  

  

มาตรา ๑๑๖ “ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๙ วรรคหน่ึง มำตรำ ๒๖ วรรคหน่ึง มำตรำ 
๓๖ วรรคหน่ึง มำตรำ ๗๕ วรรคหน่ึง มำตรำ ๗๖ วรรคหน่ึง มำตรำ ๗๘ 
มำตรำ ๗๙ มำตรำ ๘๐ วรรคหน่ึง มำตรำ ๘๒ หรือมำตรำ ๘๓ ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ” 



  
  
  

  

มาตรา ๑๑๖ “ผู้ใด... 
มาตรา ๑๙ : ผลิต/ครอบครอง/ใช/้น าเขา้/ส่งออก/น าผา่น วสัดุกมัมนัตรังสี โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
มาตรา ๒๖ : ท า/ครอบครอง/ใช/้น าเขา้/ส่งออก เคร่ืองก าเนิดรังสี โดยไม่ไดรั้บอนุญาต  
มาตรา ๓๖ : ครอบครอง/ใช/้น าเขา้/ส่งออก/น าผา่น วสัดุนิวเคลียร์ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
มาตรา ๗๕ : น าเขา้ กากกมัมนัตรังสี โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
มาตรา ๗๖ : ส่งออก กากกมัมนัตรังสี โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
มาตรา ๗๘ : ปล่อยท้ิง กากกมัมนัตรังสี ออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
มาตรา ๗๙ : ไม่จดัการ กากกมัมนัตรังสี ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
มาตรา ๘๐ : ใหบ้ริการจดัการ กากกมัมนัตรังสี โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
มาตรา ๘๒ : ไม่จดัการ วสัดุกมัมนัตรังสี ท่ีเลิกใช ้เช่นเดียวกบัการจดัการกากกมัมนัตรังสี 
มาตรา ๘๓ : ไม่ด าเนินการน า วสัดุกมัมนัตรังสี ข้ึนจากหลุมส ารวจปิโตรเลียม 
 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรือปรับไม่เกนิสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 



  
  
  

  

มาตรา ๑๑๘ “ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๑ วรรคหน่ึง มำตรำ ๕๕ วรรคหน่ึง มำตรำ 
๖๓ วรรคหน่ึง มำตรำ ๖๔ วรรคหน่ึง หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๗๐ วรรค
หน่ึง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงล้ำนบำท หรือท้ัง
จ ำท้ังปรับ” 



  
  
  

  มาตรา ๑๑๘ “ผู้ใด... 
มาตรา ๕๑ : ก่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยไม่ไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชพ้ื้นท่ี 
มาตรา ๕๕ : ก่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยไม่ไดรั้บใบอนุญาตก่อสร้าง 
มาตรา ๖๓ : บรรจุเช้ือเพลิง/ทดสอบเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
มาตรา ๖๔ : ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
มาตรา ๗๐ : เลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
      ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสิบปี หรือปรับไม่เกนิหน่ึงล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 



  
  
  

  

มาตรา ๑๑๙ “ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๘๔ วรรคหน่ึง หรือมำตรำ ๘๕ วรรคหน่ึง 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบำท หรือท้ังจ ำท้ัง
ปรับ” 



  
  
  

  

มาตรา ๑๑๙ “ผู้ใด... 
มาตรา ๘๔ : น าเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใชแ้ลว้เขา้มาในราชอาณาจกัร  
มาตรา ๘๕ : ส่งออกหรือน าผา่นราชอาณาจกัรซ่ึงเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใชแ้ลว้ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ” 



  
  
  

  
มาตรา ๑๒๓ “ผู้ รับใบอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๙๒ มำตรำ ๙๓ หรือ
มำตรำ ๙๔ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินห้ำแสนบำท หรือ
ท้ังจ ำท้ังปรับ” 



  
  
  

  

มาตรา ๑๒๓  
มาตรา ๙๒ ผูรั้บใบอนุญาตผลิต มีไวใ้นครอบครอง หรือใช้วสัดุกมัมนัตรังสี และผูรั้บ
ใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสี ตอ้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั
ทางรังสีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานท่ีท าการของผูรั้บใบอนุญาต โดยตอ้งจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัทางรังสีอยา่งนอ้ยหน่ึงคนประจ าอยูต่ลอดเวลาท่ีเปิดท าการ 
มาตรา ๙๓ ผูรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ (๑) และ (๒) ตอ้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการ 
ทางเทคนิคเก่ียวกบัวสัดุนิวเคลียร์ปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานท่ีท าการของผูรั้บใบอนุญาต โดย
ตอ้งจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการทางเทคนิคเก่ียวกบัวสัดุนิวเคลียร์อยา่งนอ้ยหน่ึงคนประจ า
อยูต่ลอดเวลาท่ีเปิดท าการ 
มาตรา ๙๔ ผูรั้บใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ท่ีใชเ้คร่ืองปฏิกรณ์ 
นิวเคลียร์ ตอ้งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิบติัหน้าท่ีใน
สถานท่ีท าการของผูรั้บใบอนุญาต โดยตอ้งจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานเดินเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์อยา่งนอ้ยหน่ึงคนประจ าอยูต่ลอดเวลาท่ีเปิดท าการ 
 
 
 



  
  
  

  

มาตรา ๑๒๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          “ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ 
        ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิห้าปี หรือปรับไม่เกนิห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

 
 

มาตรา ๙๒ 
ผูรั้บใบอนุญาต

เก่ียวกบั 
วสัดุกมัมนัตรังสี
เคร่ืองก าเนิดรังสี 

 
 

มาตรา ๙๓ 
ผูรั้บใบอนุญาต
เก่ียวกบัวสัดุ
นิวเคลียร์ 

มาตรา ๙๔ 
ผูรั้บใบอนุญาต 

สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ 

ตอ้งจดัใหมี้ เจา้หนา้ท่ีฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีฯ 



  
  
  

  

มาตรา ๑๒๔ “ผู้ใดปฏิบัติหน้ำท่ีโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๙๕ หรือผู้ รับ
ใบอนุญำต ซ่ึงฝ่ำฝืนมำตรำ ๙๖ วรรคสอง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือท้ังจ ำ ท้ังปรับ” 



  
  
  

  

มาตรา ๑๒๔  
 
 
 
 
 
 
 
“ผู้ใดปฏิบัติหน้ำท่ีโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๙๕ หรือผู้ รับใบอนุญำตซ่ึงฝ่ำฝืนมำตรำ 
๙๖ วรรคสอง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือท้ังจ ำท้ัง
ปรับ” 

มาตรา ๙๕ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัทางรังสี 
เจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกบัวสัดนิุวเคลียร์ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
 

ต้องได้รับใบอนญุาตจากเลขาธิการ  

มาตรา ๙๖ (วรรคสอง) ใบอนญุาตให้
เป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานเดินเคร่ือง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ให้ใช้ได้กบัการเดิน 
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์เฉพาะเคร่ือง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท่ีกําหนดใน
ใบอนญุาตเท่านัน้ 



  
  
  

  

มาตรา ๑๒๔  
“ผู้ใดปฏิบัติหน้ำท่ีโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๙๕ หรือผู้ รับใบอนุญำตซ่ึงฝ่ำฝืนมำตรำ ๙๖ 
วรรคสอง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ” 

มำตรำ ๙๕ เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยทำงรังสี เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรทำงเทคนิคเก่ียวกับ  
วัสดนิุวเคลียร์ และเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ต้องได้รับใบอนุญำตจำก
เลขำธิกำร... 
 
มำตรำ ๙๖  
(วรรคแรก) ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๙๕ ให้มีอำยไุม่เกินสำมปี 
(วรรคสอง) ใบอนุญำตให้เป็นเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้ใช้ได้กับ
กำรเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์เฉพำะเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท่ีก ำหนดในใบอนุญำตเท่ำนั้น 



  
  
  

  

มาตรา ๑๓๐ “ผู้ใดกระท ำควำมผิดฐำนลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ท่ีเป็นวัสดุนิวเคลียร์ 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมสิบปี หรือปรับไม่เกินสำมล้ำนบำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ” 
 
มาตรา ๑๓๑ “ผู้ใดกระท ำควำมผิดฐำนฉ้อโกงหรือยกัยอกทรัพย์ท่ีเป็นวัสดนิุวเคลียร์ 
ต้องระวำงโทษ จ ำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงล้ำนบำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ” 
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