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พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิม่เติม

(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒



เหตุใดจึงตอ้งปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย



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





สรุปประเดน็ส าคญั
พระราชบัญญตัิพลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒



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



พระราชบญัญติัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชบ้งัคบัแก่การด าเนินการ
เก่ียวกบัพลงังานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ เพื่อใหเ้กิดความ
ปลอดภยั ความมัน่คงปลอดภยั และการพิทกัษ์ความปลอดภยั 
อยา่งเพียงพอ ท่ีจะป้องกนัอนัตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร์
และรังสีต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม (มาตรา ๖)

ขอ้ยกเวน้ : ไม่ใชบ้งัคบัแก่ยานพาหนะทางทหารของ
ต่างประเทศท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ซ่ึงเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร (มาตรา ๗)



พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙



ความหมายของค าในพระราชบัญญตัินี้
“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 าในพระราชบัญญตัินี้
“กากกมัมนัตรังสี” หมายความว่า วสัดุไม่ว่าจะอยูใ่นรูปของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ 

ดงัต่อไปน้ี
(๑) วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมตามพระราชบญัญติัน้ี บรรดาท่ีไม่อาจใช้

งานไดต้ามสภาพอีกต่อไป
(๒) วสัดุท่ีประกอบหรือปนเป้ือนดว้ยวสัดุนิวเคลียร์หรือวสัดุกมัมนัตรังสีท่ีอยูภ่ายใต้

การควบคุมตามพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี วสัดุท่ีประกอบหรือปนเป้ือนดงักล่าวตอ้งมีค่ากมัมนัต
ภาพต่อปริมาณหรือกมัมนัตภาพรวมสูงกวา่เกณฑป์ลอดภยัท่ีคณะกรรมการก าหนด

(๓) วสัดุอ่ืนใดท่ีมีกมัมนัตภาพตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเช้ือเพลิง
นิวเคลียร์ใชแ้ลว้



ความหมายของค าในพระราชบัญญตัินี้
“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)



คณะกรรมการพลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติ
[ คณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ (เดิม) ]



คณะกรรมการพลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติ
(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



คณะกรรมการพลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติ
(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



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)



เง่ือนไขอ่ืนๆ 
ให้ผูข้อรับใบอนุญาตน าเขา้วสัดุกมัมนัตรังสี ตอ้งขอรับใบอนุญาตมีไวใ้น

ครอบครองวสัดุกมัมนัตรังสีนั้นดว้ย
ผูรั้บใบอนุญาตน าผ่านวสัดุกมัมนัตรังสี ให้ไดรั้บยกเวน้การขอรับใบอนุญาต

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 ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 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

เวน้แต่วสัดุกมัมนัตรังสีหรือเคร่ืองก 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 าความผิดตามพระราชบญัญัติน้ีโดยไดพ้น้
โทษมายงัไม่ถึงหา้ปีในวนัท่ียืน่ค  าขอรับใบอนุญาต

(มาตรา ๒๘, ๒๙, ๓๐)



เปรียบเทยีบประเภทใบอนุญาต



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)

(ไม่มใีบอนุญำตผลิตวสัดนิุวเคลียร์)

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





สรุป : ระบบการก ากบัดูแล (ตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๙)
– การยกเวน้ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ พ.ร.บ. (มาตรา ๑๘, ๒๕)
– การอนุญาต (มาตรา ๑๙, มาตรา ๒๖, มาตรา ๓๖)
– การแจง้การครอบครองหรือใช ้(มาตรา ๒๐)
เลขาธิการส านกังานปรมาณูเพื่อสันติเป็นผูอ้อกใบอนุญาต

*(แตกต่างจากกฎหมายเก่าท่ีเป็นอ านาจของคณะกรรมการฯ)

*ข้อสังเกตเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ๒๕๕๙ เคร่ืองก ำเนิดรังสีไม่มเีร่ืองกำรแจ้งฯ 



ระบบการจดแจ้ง
(การแจง้การครอบครองหรือใช)้



- ระบบการจดแจ้ง -
(การแจ้งการครอบครองหรือใช้)

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

(ผลการตรวจสอบสภาพเคร่ือง จากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ / สทน. / ฯลฯ)



- วสัดกุมัมนัตรงัสี -

ท่ีอยูใ่นข่ายตอ้งแจง้การครอบครองหรือใช ้

(กฎกระทรวงความมัน่คงปลอดภยัทางรงัสี พ.ศ. ๒๕๖๑)



สรุปประเด็นส าคญั

กฎหมายนิวเคลยีร์ฉบับใหม่
แก้ไขปี ๒๕๖๒

เพื่อลดภาระใหก้บัประชาชนผูย้ืน่ขอรับใบอนุญาตฯ



- หลกัการและเหตุผล -

+ การแจ้งการครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี

+ ลดระดบัความเคร่งครัดในการอยู่ประจ าการ
ของเจ้าหน้าที่ RSO และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ

พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติ
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

+ แก้ไขหลกัเกณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ



พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติ 
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 การวนิิจฉยัทางการแพทย์
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



(๑) เคร่ืองเอกซเรยท์ัว่ไป (General X-ray Machine)



(๒) เคร่ืองเอกซเรยฟั์น (Dental X-ray Machine)



(๓) เคร่ืองเอกซเรยเ์ตา้นม (X-ray Mammography)



(๔) เคร่ืองตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometer) 



(๕) เคร ือ่งเอกซเรยร์ะบบหลอดเลอืด (Angiogram หรอื Digital Subtraction 

Angiography)



(๖) เคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ (Computed Tomography Machine)



(๗) เคร่ืองส่องตรวจทางรังสี (Fluoroscopy X-ray Machine)



(๘) เคร่ืองจ าลองการรักษาแบบทัว่ไป (Conventional Simulator)



(๙) เคร่ืองจ าลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์ (Computed Tomography Simulator)



(๑๐) เคร่ืองเอกซเรยแ์บบ C-Arm (C-Arm Fluoroscopy) 



(๑๑) เคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี (Mobile Radiography)



(๑๒) รถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี (Medical X-ray Vehicle)



(๑๓) เคร่ืองเอกซเรยส์ัตว ์(Veterinary X-ray Machine)



(๑๔) หลอดเอกซเรย ์หรือหลอดเอกซเรยพ์ร้อม tube housing
ของเคร่ืองก าเนิดรังสี ตามรายการท่ี (๑) ถึง (๑๓)



(๑๕) เคร่ืองก าเนิดรังสีอ่ืนท่ีออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทาง
การแพทย์ ซ่ึงไม่มีว ัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพ่ือใช้งานใน
สถานพยาบาล หรือหลอดเอกซเรย ์หรือหลอด เอกซเรยพ์ร้อม tube housing
ของเคร่ืองก าเนิดรังสีอ่ืนนั้น ท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข



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



(ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดเคร่ืองก าเนิดรังสี
ที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ....



เคร่ืองก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้
(๑) เคร่ืองเอกซเรยส์ าหรับงานวเิคราะห์หรืองานตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์โดยอยูใ่นลกัษณะท่ีปิด
มิดชิด (Fully enclosed X-ray analysis unit or X-ray inspection unit) เช่น

XRD
วเิคราะห์โครงสร้างผลึก

XRF

วเิคราะห์ธาตุ
Fluoroscopy
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์

- ใชใ้นงานอุตสาหกรรม เช่น 
กระบวนการผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ , วเิคราะห์ส่ิงปลอมปน
ในอาหาร

- ใชใ้นงานอุตสาหกรรม เช่น ทดสอบ
ความเป็นเน้ือเดียวกนัของช้ินงาน , 
วดัความหนา
- ใชใ้นหน่วยงานศึกษาวจิยั

- ใชใ้นงานอุตสาหกรรม เพื่อ
วเิคราะห์โครงสร้างอะตอมของ     
แร่ธาตุและโลหะต่างๆ

- ใชใ้นหน่วยงานศึกษาวจิยั 



(๒) เคร่ืองเอกซเรยต์รวจกระเป๋า (Baggage inspection X-ray unit) รวมถึงเคร่ืองถ่ายภาพรังสีโดย
อาศยัการสร้างภาพดว้ยคอมพิวเตอร์  ส าหรับตรวจกระเป๋าหรือส่ิงของต่าง ๆ (CT scanner for 
inspection of baggage or freight) 

Baggage inspection X-ray unit
ตรวจสอบกระเป๋า ตาม สนามบิน
หรือในงานรักษาความปลอดภยั ทัว่ไป

CT scanner 
ตรวจสอบสมัภาระขนาดใหญ่  
ใชใ้นงานรักษาความปลอดภยั 
ในสนามบิน



(๓) เคร่ืองฉายรังสีทางชีวภาพโดยวธีิเอกซเรยก์  าลงัต ่าในลกัษณะท่ีปิดมิดชิด (ไม่เกิน 300 keV)
(Fully enclosed low-energy X-ray biological irradiator) 

Ray cell blood irradiator
ฉายแสงเลือดและส่วนประกอบของเลือด  

- เพื่อป้องกนัการติดเช้ือต่าง ๆ จากการไดรั้บเลือดของผูอ่ื้น



(๔)  เคร่ืองเอกซเรยก์ระเจิงกลบัแบบมือถือส าหรับงานรักษาความปลอดภยั (Handheld backscatter 
X-ray security inspection unit) 

Handheld backscatter X-ray 

ใชใ้นงานรักษาความปลอดภยั
- เพื่อตรวจหาวตัถุท่ีซ่อนไว ้เช่น อาวธุ สารเคมี ยาเสพติด เงิน ของหนีภาษี เป็นตน้



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

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



(๖) เคร่ืองวดัทางอุตสาหกรรมดว้ยรังสีเอกซ์แบบติดตั้งอยูก่บัท่ี (Fixed industrial X-ray Gauges)
ซ่ึงมีก าลงัต ่า ไม่เกิน ๑๐๐ keV

Fixed industrial X-ray Gauges 
ใชใ้นงานอุตสาหกรรม เช่น วดัความหนาของช้ินงาน  



(๗) หลอดเอกซเรย ์หรือหลอดเอกซเรยพ์ร้อมเรือนหลอด (Tube housing) ของเคร่ืองก าเนิดรังสีตาม
รายการขา้งตน้



สรุปมาตรา ๒๖/๑ และ ๒๖/๒

มาตรา ๒๖/๑ เคร่ืองก าเนิดรังสี
ส าหรับการวนิิจฉัยทางการแพทย์
ซ่ึงไม่มีวสัดุกมัมนัตรังสีเป็นส่วนประกอบ
และเพื่อใชง้านในสถานพยาบาล

มาตรา ๒๖/๒ เคร่ืองก าเนิดรังสี
ตาม กฎกระทรวงก าหนดเคร่ือง
ก าเนิดรังสีทีต้่องแจ้งการมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ...



การโอนใบอนุญาต



การโอนใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสีและเคร่ืองก าเนิดรังสี ให้กระท าไดเ้ม่ือ

เป็นการโอนใบอนุญาตใหแ้ก่บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติั
น้ีและตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเลขาธิการ

การขอโอนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

(มาตรา ๓๓)



การต่ออายุใบอนุญาต



การต่ออายุใบอนุญาต
ถา้ผูรั้บใบอนุญาตเก่ียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสีและเคร่ืองก าเนิดรังสี ประสงคจ์ะขอต่อ

อายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือได้ยื่นค าขอดังกล่าวแลว้ให้ประกอบ
กิจการต่อไปไดจ้นกวา่เลขาธิการจะสัง่ไม่ต่ออายใุบอนุญาตนั้น

การขอต่ออายใุบอนุญาตและการต่ออายใุบอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

(มาตรา ๓๕)



กากกมัมันตรังสี



กากกมัมันตรังสี
หลกัการ : หา้มผูใ้ดน 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

ผู ้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ว ัสดุกัมมันตรังสี และผู ้รับ
ใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสี ตอ้งจดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั
ทางรังสีปฏิบติัหน้าท่ีในสถานท่ีท าการของผูรั้บใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

(มาตรา ๘๘, มาตรา ๙๒)



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการและต้องมี

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



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี ท่ีประสงคจ์ะต่ออายใุบอนุญาต ให้ยืน่ค  าขอต่ออายุ

ใบอนุญาตต่อเลขาธิการ และเม่ือไดย้ื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแลว้ ให้ผูรั้บใบอนุญาตปฏิบติั
หนา้ท่ีต่อไปไดจ้นกวา่เลขาธิการจะสัง่ไม่ต่ออายใุบอนุญาต

ซ่ึงการขอต่ออายใุบอนุญาตและการต่ออายใุบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ 
และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

(มาตรา ๙๗)



ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เร่ือง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๙

(ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  พ.ศ. ....



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
(หรือ)

- ปวช. / ม.ปลาย + ประสบการณ์ ๑ ปี

(หรือ)
- ปวช. / ม.ปลาย + ผ่านการอบรม



กฎหมายเก่า กฎหมายใหม่

คุณวุฒิของ 
เจ้าหน้าที่ RSO ระดบักลาง

- ป.ตรี วทิยาศาสตร์ / วศิวกรรมศาสตร์
(หรือ)

- RSO ระดับต้น ๓ ปี + ผ่านหลกัสูตรป้อง ๑

- ป.ตรี วทิยาศาสตร์ / วศิวกรรมศาสตร์
(หรือ)

- RSO ระดับต้น ๓ ปี 



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 วทิยาศาสตร์ / วศิวกรรมศาสตร์
(วชิาที่เกีย่วกบัความปลอดภัยทางรังสี)

(หรือ)
- ป.ตรี วทิยาศาสตร์ / วศิวกรรมศาสตร์

(+ผ่านการอบรมหลกัสูตรความปลอดภัยรังสี)

(หรือ)
- ป.ตรี วทิยาศาสตร์ / วศิวกรรมศาสตร์
(+ประสบการณ์ท างานด้านความปลอดภัยทางรังสี ๑ ปี)

(หรือ)
- RSO ระดับกลาง ๓ ปี



การเป็นเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี มไีด้ ๓ กรณี ดงัต่อไปนี ้(ตามกฎหมายใหม่)

(๑) ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพจาก
หน่วยงานท่ีส านกังานประกาศก าหนด

(๒) ผา่นการเทียบหลกัสูตรการศึกษาของผูข้อรับใบอนุญาตตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
เทียบหลกัสูตรตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด

(๓) ผา่นการทดสอบคุณสมบติัตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด

ทั้งน้ี การเทียบหลกัสูตรการศึกษาตาม (๑) และ (๒) ให้เทียบไดส้ าหรับเป็นเจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัทางรังสีระดบัตน้หรือระดบักลางเท่านั้น 



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ต้องมีหน้าที่ในเร่ืองต่างๆ ต่อไปนี้ อ ย่างเพียงพอกับ
ศักยภาพขั้นมาตรฐานในการรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยทางรังสีและความมั่นคง
ปลอดภัย (ในแต่ละประเภท แต่ละระดบั แล้วแต่กรณี)

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



เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัตงิานทางด้านรังสีตามกฎหมายเก่า
(พ.ร.บ.พลงังานปรมาณูเพ่ือสันต ิพ.ศ. ๒๕๐๔)

- ผูท่ี้ไดรั้บ “ใบรับรอง” RSO 
- ผูรั้บผดิชอบด าเนินการทางเทคนิคเก่ียวกบัรังสี (ท่ีมีช่ือปรากฎอยูต่ามใบอนุญาตเดิม)

(บทเฉพาะกาล)



+ ลดระดบัความเคร่งครัดในการอยู่ประจ าการ
ของเจ้าหน้าที ่RSO และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ

พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติ
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒



พระราชบัญญัตพิลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

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

พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ผูรั้บใบอนุญาตผลิต มีไวใ้นครอบครอง หรือใช้วสัดุกัมมันตรังสี และผูรั้บ
ใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสี ตอ้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภัยทาง รั ง สีป ฏิบัติหน้า ท่ี ในสถาน ท่ีท าการของผู ้ รับ 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
การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  พ.ศ. ....



อายุใบอนุญาต RSO
พระราชบญัญติัพลงังานปรมาณู
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๕ ปี

พระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓ ปี

พระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕ ปี



หลงัจากทีพ่ระราชบัญญตัิ (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 การสั่งพกั
ใชใ้บอนุญาตกจ็ะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการดว้ย

อย่างไรก็ดี ในการสั่งพักใช้ใบอนุญาต เลขาธิการอาจก าหนดเง่ือนไขให้ผู ้ถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตปฏิบติัเพื่อการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยหรือความมัน่คงปลอดภยัทาง
นิวเคลียร์และรังสีหรือการพิทกัษค์วามปลอดภยัทางนิวเคลียร์ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอ่ืนใดท่ีจ าเป็นก็
ได้

*ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตซ่ึงถูกพกัใชใ้บอนุญาตไม่ปฏิบติัตามค าสัง่เลขาธิการภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด เลขาธิการ (หรือคณะกรรมการ) อาจมีค าสัง่ใหเ้พิกถอนใบอนุญาตได้



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)



การวางหลกัประกนั
ตามพระราชบัญญัตพิลงังานนิวเคลยีร์

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙



ผู ้รับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสีและเคร่ืองก าเนิดรังสีมีหน้าท่ีวาง
หลกัประกนัตั้งแต่ไดรั้บใบอนุญาตเพ่ือเป็นหลกัประกนัในการจดัการกากกมัมนัตรังสี 
และในการเขา้ด าเนินการของพนกังานเจา้หนา้ท่ี (ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
ระยะเวลาท่ีก าหนดในกฎกระทรวง)

หลักประกันตามวรรคหน่ึงจะเป็นเงินสด พนัธบัตรของรัฐบาลไทย สัญญาค ้ า
ประกนัของธนาคาร หรือหลกัประกนัอ่ืนใด (ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง)

ถา้ผูรั้บใบอนุญาตไม่วางหรือวางหลกัประกนัไม่ครบตามจ านวนและระยะเวลา
ท่ีก  าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนหลกัประกนัท่ีตอ้งวางหรือ
วางขาดแลว้แต่กรณีนับแต่วนัท่ีครบก าหนดส่ง และให้เลขาธิการเตือนให้มีการวาง
หลกัประกนั และเงินเพ่ิมภายในระยะเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือเตือน และ
ถา้ยงัไม่มีการวางหลกัประกนัและเงินเพ่ิมให้ถูกตอ้ง เลขาธิการอาจมีค าสั่งให้เพิกถอน
ใบอนุญาตได้

(มาตรา ๓๑)



ผู้มีหน้าทีว่างหลกัประกนั

ผูข้อรับใบอนุญาต ดงัต่อไปน้ี
- ผลิต มีไวใ้นครอบครอง หรือใชว้สัดุกมัมนัตรังสี ประเภท ๑ประเภท ๒ หรือประเภท ๓ 
- ท าเคร่ืองก าเนิดรังสี ประเภท ๑*
- มีไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสี ประเภท ๑*
- มีไวใ้นครอบครองหรือใชว้สัดุนิวเคลียร์
- ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

*เคร่ืองก ำเนิดรังสีประเภทท่ี ๑ ได้แก่ เคร่ืองก ำเนิดรังสีท่ีมีอันตรำยสูง เช่น เคร่ืองเร่งอนุภำค เป็น
ต้น



ประเภทหลกัประกนั

หลกัประกนัมีดงัต่อไปน้ี
- เงินสดหรือเช็คเงินสดท่ีธนาคารสัง่จ่าย
- พนัธบตัรของรัฐบาลไทย
- สญัญาค ้าประกนัของธนาคาร
- สแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได ้ 
- หลกัประกนัอ่ืนใดตามท่ีเลขาธิการประกาศก าหนด



หลกัการคดิมูลค่าหลกัประกนั
ที่ต้องน ามาวาง

วสัดุกมัมนัตรังสี คดิตามความแรงรังสี (activities) 
- ให้คิดประมาณค่าใชจ่้าย ในอตัรา ๕๐๐ บาทต่อค่ากมัมนัตภาพ ๓๗ จิกะแบ็กเคอเรล
(๑ คูรี) แต่ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงหม่ืนบาท และไม่เกินสิบลา้นบาท
เคร่ืองก าเนิดรังสี
- ผูรั้บใบอนุญาตเก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดรังสีประเภทท่ี ๑ ให้คิดประมาณค่าใชจ่้ายในอตัรา
เดียวกบัวสัดุกมัมนัตรังสี (หำกมีผลผลิตจำกกำรก่อกัมมันตภำพรังสี (activation products) 
จำกกำรท ำ มไีว้ในครอบครองหรือใช้ เคร่ืองก ำเนิดรังสี)
- กรณีท่ีใชเ้คร่ืองก าเนิดรังสี หากมีการกระตุน้ (activation) ให้ช้ินส่วน อุปกรณ์กลายเป็น
วสัดุกมัมนัตรังสี ไม่วา่ช้ินส่วนหรืออุปกรณ์จะอยูใ่นเคร่ืองก าเนิดรังสีหรือไม่กต็าม  หากมี
การเลิกใชง้านผูใ้ชเ้คร่ืองก าเนิดรังสีนั้นตอ้งจดัการช้ินส่วน อุปกรณ์ดงักล่าวเช่นเดียวกบั
การจดัการกากกมัมนัตรังสี



หลกัการคดิมูลค่าหลกัประกนั
ที่ต้องน ามาวาง

วสัดุนิวเคลยีร์
- วสัดุตน้ก าลงัคิดเป็น ๕๐,๐๐๐ บ./ตนั
- วสัดุนิวเคลียร์พิเศษคิดเป็น ๕๐,๐๐๐ บ./กก.

ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการณ์ทางนิวเคลยีร์
- เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลงังาน ใหคิ้ดในอตัรา ๑.๙๕ ลา้นบาทต่อเมกะวตัต ์
(ความร้อน)
- เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจยั หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร์อ่ืนๆ ให้ส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติพิจารณาเป็นรายกรณีไป



การคืนหลกัประกนั

เลขาธิการคืนหลกัประกนัที่ผู้รับใบอนุญาตได้วางไว้ ดงัต่อไปนี้
๑ .  ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู ้รับใบอนุญาตแสดงเอกสารถึงการจัดการกาก
กมัมนัตรังสีแลว้เสร็จ
๒. ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีผูรั้บใบอนุญาตแสดงเอกสารหรือหลกัฐานในการส่งวสัดุ
กมัมนัตรังสี เคร่ืองก าเนิดรังสี หรือวสัดุนิวเคลียร์คืนแก่ประเทศผูข้ายหรือผูรั้บ ณ ประเทศ
ปลายทาง



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



หลกัการใช้กฎหมายอาญา
และความรับผดิในทางอาญา



การใช้กฎหมายอาญา

บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเม่ือได้กระท าการอันกฎหมายท่ีใช้
ในขณะกระท านั้น บญัญติัเป็นความผิดและก าหนดโทษไว ้และโทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท า
ความผดินั้นตอ้งเป็นโทษท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย



๑. ความรับผดิในทางอาญาเกิดข้ึนเม่ือผูก้ระท าไดก้ระท าครบ“องคป์ระกอบ”ท่ีกฎหมายบญัญติั 
๒. การกระท าท่ีครบ “องคป์ระกอบ” ท่ีกฎหมายบญัญติั จะตอ้งไม่มีกฎหมายยกเวน้ความผดิ
๓. การกระท าท่ีครบ “องคป์ระกอบ” ท่ีไม่มีกฎหมายยกเวน้ความผดิ จะตอ้งไม่มีกฎหมายยกเวน้โทษ

ความรับผดิในทางอาญา



๑. การกระท า
๒. องคป์ระกอบภายนอก
๓. องคป์ระกอบภายใน
๔. การกระท าสมัพนัธ์กบัผลของการกระท า

องค์ประกอบความรับผดิในทางอาญา



๑. การกระท า อาจแบ่งได ้๒ ประเภทคือ
๑.๑ การกระท าโดยการเคล่ือนไหวร่างกาย
๑.๒ การกระท าโดยไม่เคล่ือนไหวร่างกาย แบ่งออกเป็น

๑.๒.๑ งดเวน้การกระท า ซ่ึงการกระท าโดย “งดเวน้” มีหลกัเกณฑ ์คือ
- เป็นการกระท าโดยการไม่เคล่ือนไหวร่างกาย
- ผูก้ระท ามีหนา้ท่ีตอ้งกระท า ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าโดยเฉพาะเพือ่ป้องกนัผลท่ีเกิดข้ึน
นั้น

๑.๒.๒ ละเวน้การกระท า ซ่ึงการกระท าโดย “ละเวน้” มีหลกัเกณฑ ์คือ
- เป็นการกระท าโดยการไม่เคล่ือนไหวร่างกาย

- ผูก้ระท ามีหนา้ท่ีตอ้งกระท า ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีโดยทัว่ ๆ ไป

องค์ประกอบความรับผดิในทางอาญา



๒.องค์ประกอบภายนอก แบ่งออกเป็น
- ผูก้ระท า
- การกระท า
- วตัถุแห่งการกระท า

การกระท า
กระบวนการเกิดความผิดทางอาญา ๑.คิด ๒.ตดัสินใจ ๓.ตระเตรียม ๔.ลงมือ ๕.พยายาม
๖.ความผดิส าเร็จ

(จะเป็นความผดิไดต้อ้งอยูใ่นขั้นลงมือแลว้)

องค์ประกอบความรับผดิในทางอาญา



มาตรา ๑๓๐ “ผู้ใดกระท ำควำมผิดฐำนลกัทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ท่ีเป็นวัสดุนิวเคลียร์ 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมสิบปี หรือปรับไม่เกินสำมล้ำนบำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ”

ผู้ใด - ผู้กระท า
ลกัทรัพย์/ชิงทรัพย์/ปล้นทรัพย์  - การกระท า
วสัดุนิวเคลยีร์                      - วตัถุแห่งการกระท า

องค์ประกอบความรับผดิในทางอาญา



องค์ประกอบความรับผดิในทางอาญา

๓. องค์ประกอบภายใน คือ เร่ืองเจตนา ซ่ึงเจตนาตามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๙ 
วรรคสอง ไดว้างหลกัเก่ียวกบัเร่ืองของเจตนาไวด้งัน้ี

“กระท าโดยเจตนา ได้แก่กระท าโดยรู้ส านึกในการท่ีกระท า และในขณะเดียวกันผู้กระท าประสงค์
ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท าน้ัน”

เจตนาแบ่งออกเป็นสองกรณี
๑. เจตนาโดยตรง ไดแ้ก่ เจตนาประสงคต่์อผล และ เจตนายอ่มเลง็เห็นผล
๒. เจตนาโดยผลของกฎหมาย ไดแ้ก่ เจตนาโดยพลาด เจตนาโดยส าคญัผดิในตวับุคคล



องค์ประกอบความรับผิดในทางอาญา
“ประสงค์ต่อผล” หมายถึง ประสงคใ์หผ้ลร้ายนั้นเกิดข้ึน ผลท่ีเกิดตรงตามเจตนาท่ีตอ้งการ
เช่น ด ายกปืนเล็งยงิแดง โดยมีเจตนาฆ่า เพราะโกรธท่ีแดงโกงเงินด า ด าประสงคต่์อผลคือความ
ตายของแดง ดงันั้นความตายจึงเป็นผลของเจตนาโดยตรงประเภทน้ี หรือ สมศรีขบัรถชนสมศกัด์ิ
ดว้ยประสงคใ์หต้ายเพราะเกลียดชงักนัเป็นการส่วนตวั 

“เล็งเห็นผล” หมายถึง เจตนาท่ีไม่ไดป้ระสงคต่์อผลท่ีจะให้เกิดแก่บุคคลนั้นโดยตรง แต่เล็งเห็น
ผลไดว้า่ ผลจะเกิดข้ึนอยา่งนั้นอยา่งแน่นอน เช่น ด าอยากยงิแดง เจอแดงอยูบ่นรถเมล ์ด าจึงใชปื้น
ลูกปราย ยงิใส่แดง กระสุนไปถูกแดงและผูโ้ดยสารบนรถอีกหลายคน



องค์ประกอบความรับผิดในทางอาญา

ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่๔๕๖๓/๒๕๔๓ 
จ าเลยถอดกางเกงเดินเขา้ไปเพื่อข่มขืนกระท าช าเราผูต้ายในขณะท่ีผูต้ายไม่ไดส้วมกางเกงและ

ยืนพิงลูกกรงระเบียงอาคารซ่ึงสูงเพียงระดบัสะโพก โดยผูต้ายมิไดย้ินยอม จ าเลยยอ่มเล็งเห็นไดว้่าหาก
ผูต้ายหลบหลีกขดัขืนมิให้ข่มขืนกระท าช าเราแลว้ อาจจะตกลงไปจากระเบียงอาคารถึงแก่ความตายได้
เม่ือผูต้ายด้ินรนขดัขืนเพื่อมิให้จ  าเลยข่มขืนกระท าช าเรา จนผู้ตายพลัดตกลงไปจากระเบียงอาคาร
จนได้รับบาดเจ็บและตายในเวลาต่อมา จึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากการกระท าของจ าเลยอนัเป็นการ
กระท าโดยเจตนาฆ่าผูต้าย



ความรับผดิในทางอาญา
บุคคลจะตอ้งรับผิดในทางอาญาก็ต่อเม่ือไดก้ระท าโดยเจตนา เวน้แต่จะไดก้ระท า

โดยประมาท ในกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัให้ตอ้งรับผิดเม่ือไดก้ระท าโดยประมาท หรือเวน้แต่ 
ในกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยแจง้ชดัใหต้อ้งรับผดิแมไ้ดก้ระท าโดยไม่มีเจตนา

กระท าโดยเจตนา ไดแ้ก่กระท าโดยรู้ส านึกในการท่ีกระท าและในขณะเดียวกนั 
ผูก้ระท าประสงคต่์อผล หรือยอ่มเลง็เห็นผลของการกระท านั้น

ถา้ผูก้ระท ามิไดรู้้ขอ้เท็จจริงอนัเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผูก้ระท า 
ประสงคต่์อผล หรือยอ่มเลง็เห็นผลของการกระท านั้นมิได้

กระท าโดยประมาท ไดแ้ก่กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดยปราศจาก 
ความระมดัระวงัซ่ึงบุคคลในภาวะเช่นนั้นจกัตอ้งมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผูก้ระท าอาจ
ใชค้วามระมดัระวงัเช่นวา่นั้นไดแ้ต่หาไดใ้ชใ้หเ้พียงพอไม่

การกระท า ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอนัหน่ึงอนัใดข้ึนโดยงดเวน้การท่ี
จกั ตอ้งกระท าเพ่ือป้องกนัผลนั้นดว้ย



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 อยา่งนอ้ย ๑ คน ประจ าอยูต่ลอดเวลาท่ีเปิดท าการ



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 ำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ ยวกับ
วัสดนิุวเคลียร์ และเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ต้องได้รับใบอนุญำตจำก
เลขำธิกำร...

มำตรำ ๙๖ 
(วรรคแรก) ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๙๕ ให้มอีำยไุม่เกินสำมปี
(วรรคสอง) ใบอนุญำตให้เป็นเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้ใช้ได้กับ
กำรเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลยีร์เฉพำะเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลยีร์ท่ีก ำหนดในใบอนุญำตเท่ำนั้น



มาตรา ๑๓๐ “ผู้ใดกระท ำควำมผิดฐำนลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ท่ีเป็นวัสดุนิวเคลียร์ 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมสิบปี หรือปรับไม่เกินสำมล้ำนบำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ”

มาตรา ๑๓๑ “ผู้ใดกระท ำควำมผิดฐำนฉ้อโกงหรือยกัยอกทรัพย์ท่ีเป็นวสัดนิุวเคลยีร์
ต้องระวำงโทษ จ ำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงล้ำนบำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ”



ลกัทรัพย์ วิง่ราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
ฉ้อโกง ยกัยอกทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายอาญา



มาตรา ๓๓๔ ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต
ผู้น้ันกระท าความผดิฐานลกัทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปีและปรับไม่เกนิหกหม่ืนบาท

ลกัทรัพย์

ผูใ้ด+เจตนา+เอาไป+ทรัพยข์องผูอ่ื้น (หรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย)

+ โดยทุจริต (เจตนาพิเศษ)



ป.อาญา มาตรา ๓๓๔ ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต
ผู้น้ันกระท าความผดิฐานลกัทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปีและปรับไม่เกนิหกหม่ืนบาท

ลกัทรัพย์

กรณีตวัอยา่ง ท่ีผูก้ระท าไม่มคีวามผดิฐานลกัทรัพยเ์ลย (แมฐ้านพยายามลกัทรัพยก์ไ็ม่มีความผดิ) 
๑. การกระท า ไม่เป็นการพาทรัพยเ์คล่ือนท่ีไปในลกัษณะท่ีเป็นการตดักรรมสิทธ์ิ
เช่น เอาทรัพยไ์ปใชช้ัว่คราว

๒. ผู้กระท าขาดเจตนา (มิไดป้ระสงคต่์อผล หรือมิไดเ้ลง็เห็นผล) กล่าวคือ
๒.๑ ขาดเจตนา เพราะไม่รู้วา่เป็นการแยง่การครอบครอง เช่น หยบิสายสร้อยผดิเส้นโดยเขา้ใจวา่

เส้นท่ีหยบิไปนั้นเจา้ของมอบให้
๒.๒ ขาดเจตนา เพราะไม่รู้วา่เป็นการเอาไปซ่ึงทรัพยข์องผูอ่ื้น เช่น หยบิร่มของผูอ่ื้นแต่เขา้ใจวา่เป็น

ร่มของตน
๓. ผู้กระท าขาดเจตนาพเิศษ กล่าวคือ ขาดเจตนาทุจริต (เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ย
กฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น)



ลกัทรัพย์โดยกริิยาฉกฉวยเอาซ่ึงหน้า = วิง่ราวทรัพย์

มาตรา ๓๓๖ ผู้ใดลกัทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซ่ึงหน้า ผู้น้ันกระท าความผดิฐานวิ่งราวทรัพย์
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิห้าปีและปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท

วิง่ราวทรัพย์



มาตรา ๓๓๖ ผู้ใดลกัทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซ่ึงหน้า ผู้น้ันกระท าความผดิฐานวิ่งราวทรัพย์
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิห้าปีและปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท

วิง่ราวทรัพย์

ค าพพิากษาศาลฎกีาที่ ๑๐๙๗๖/๒๕๕๔ 
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพยเ์ป็นการลกัทรัพยโ์ดยการฉกฉวยเอาซ่ึงหนา้ หมายถึง กิริยาท่ีหยิบ
หรือจับเอาทรัพยไ์ปโดยเร็วรวมเป็นการกระท าอนัเดียวกบัการเอาไป และขณะท่ีถูกเอา
ทรัพย์ไป ผู ้นั้ นรู้สึกตัวหรือเห็นการฉกฉวยเอาทรัพย์นั้ นไปด้วย การท่ีจ าเลยดึงเอา
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจากกระเป๋ากางเกงของเด็กหญิง บ. แลว้เด็กหญิง บ. รู้สึกถึงการถูกดึงจึง
ใชมื้อจบัจนถูกมือของจ าเลย จึงอยู่ในความหมายของการลกัทรัพยโ์ดยการฉกฉวยเอาซ่ึง
หนา้ อนัเป็นความผดิฐานวิ่งราวทรัพยต์ามฟ้องแลว้



มาตรา ๓๓๖ ผู้ใดลกัทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซ่ึงหน้า ผู้น้ันกระท าความผดิฐานวิ่งราวทรัพย์
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิห้าปีและปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท

วิง่ราวทรัพย์

ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๖๕๓/๒๕๕๓  
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพยต์าม ป.อาญา มาตรา ๓๓๖ จะตอ้งเป็นการลกัทรัพยโ์ดยฉก

ฉวยเอาซ่ึงหน้า ซ่ึงจ าเลยท าทีเป็นพูดโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และเอาโทรศัพท์ไปในขณะท่ี
ผูเ้สียหายให้บริการลูกคา้คนอ่ืนอยู ่เป็นการเอาไปในขณะเผลอ มิใช่เป็นการฉกฉวยทรัพย์
ไปโดยซ่ึงหน้าแต่ประการใด การกระท าของจ าเลยกบัพวกจึงเป็นความผิดฐานลกัทรัพย ์
(มิใช่วิง่ราวทรัพย)์



มาตรา ๓๓๙ ผู้ใดลกัทรัพย์โดยใช้ก าลงัประทุษร้าย หรือขู่เขญ็ว่าในทนัใดน้ันจะใช้ก าลงัประทุษร้าย เพ่ือ
(๑) ให้ความสะดวกแก่การลกัทรัพย์หรือการพาทรัพย์น้ันไป
(๒) ให้ย่ืนให้ซ่ึงทรัพย์น้ัน
(๓) ยดึถือเอาทรัพย์น้ันไว้
(๔) ปกปิดการกระท าความผดิน้ัน หรือ
(๕) ให้พ้นจากการจับกุม
ผู้น้ันกระท าความผิดฐานชิงทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึง
สองแสนบาท

ชิงทรัพย์

ลกัทรัพย์โดยใช้ก าลงัประทุษร้าย = ชิงทรัพย์
(หรือขู่เข็ญว่าในทนัใดน้ันจะใช้ก าลงัประทุษร้าย)



มาตรา ๓๔๐ ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกนักระท าความผิดด้วยกนัตั้งแต่สามคนขึน้ไป 
ผู้น้ันกระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี
และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสามแสนบาท

ปล้นทรัพย์

ร่วมกนัชิงทรัพย์ ๓ คนขึน้ไป = ปล้นทรัพย์



มาตรา ๓๔๑ ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 
หรือปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่าน้ันได้ไป
ซ่ึงทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลที่สาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิผู้น้ันกระท าความผิดฐานฉ้อโกง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปีหรือปรับไม่เกนิหกหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ

ฉ้อโกง

ได้ทรัพย์ไปโดยการหลอกลวง = ฉ้อโกง



๑. ตอ้งมีการหลอกลวงดว้ยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรือปกปิดความจริงซ่ึงควรบอกใหแ้จง้
๒. ขอ้ความนั้นตอ้งเป็นเทจ็และตอ้งเป็นเหตุการณ์ในอดีตหรือปัจจุบนั
๓. ผูก้ระท าตอ้งรู้ขอ้ความนั้นเป็นเทจ็ และตอ้งเป็นการกล่าวยนืยนัขอ้ความนั้น 
๔. การแสดงขอ้ความเทจ็นั้น อาจเป็นเทจ็แค่เพียงบางส่วนกไ็ด้
๕. การหลอกลวงนั้นตอ้งกระท าก่อนท่ีจะไดท้รัพยสิ์น จากผูถู้กหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม ถา้ไดท้รัพยม์าใน
ความครอบครองก่อนแลว้จึงหลอกลวง ไม่เป็นฉอ้โกง
๖. การหลอกลวงดว้ยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ถา้เขาหลงเช่ือและส่งมอบทรัพยห์รือยอมใหท้รัพยสิ์นนั้น
ไปดว้ยความเตม็ใจ เป็นความผดิฐานฉอ้โกง 
๗. การแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็นั้น อาจกระท าดว้ยทางวาจา กิริยาท่าทาง ลายลกัษณ์อกัษร เคร่ืองขยายเสียง 
๘. การปกปิดความจริงท่ีควรบอกใหแ้จง้ คือจะตอ้งรู้ความจริงแลว้น่ิงเสียไม่ยอมบอกใหเ้ขาทราบเพื่อจะให้
ไดท้รัพยสิ์นฯ อาจกระท าโดยกิริยา ท่าทาง หรืออยา่งอ่ืนๆ กไ็ด้
๙. ความผดิฐานฉอ้โกง ผูก้ระท าตอ้งมีเจตนาทุจริตมาก่อนหรือในขณะหลอกลวงอนัเป็นเหตุใหไ้ดท้รัพยน์ั้น
ถา้ผูก้ระท ามีเจตนาทุจริตข้ึนในภายหลงัไม่เป็นความผดิฐานฉอ้โกง 
๑๐. ความผดิฐานฉอ้โกงนั้น ตอ้งหลอกลวงเอาทรัพยข์องผูอ่ื้น การหลอกลวงเอาทรัพยข์องตนเองไปจากผูอ่ื้น
ไม่เป็นความผดิฐานฉอ้โกง 

ฉ้อโกง



ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9663/2554 ผูเ้สียหายไม่ไดม้อบหมายให้จ  าเลยเบิกเงิน 490,000 บาท จากบญัชีของ
ผูเ้สียหายท่ีเปิดไวท่ี้ธนาคาร แต่เป็นเจตนาของจ าเลยท่ีตอ้งการไดเ้งินโดยมิชอบและหาวิธีการโดยการปลอม
ใบถอนเงินน าไปหลอกลวงเจา้หนา้ท่ีธนาคารเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินจ านวนดงักล่าว ดงันั้น เงินท่ีจ าเลยไดม้าตาม
ฟ้อง แมจ้ะเป็นเงินท่ีเจา้หน้าท่ีธนาคารท าพิธีการทางบญัชีของธนาคารหกัจากบญัชีของผู ้เสียหายก็ตาม แต่
เป็นเพราะจ าเลยน าเอกสารปลอมไปหลอกลวงจนกระทัง่เจา้หนา้ท่ีของธนาคารหลงเช่ือ เงินท่ีจ  าเลยไดไ้ปจึง
เป็นเงินของธนาคาร มิใช่เงินของผูเ้สียหาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 672 จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐานยกัยอกเงิน
ผูเ้สียหาย แต่เป็นความผดิฐานฉอ้โกงธนาคาร

ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 21183/2556 การท่ีจ าเลยแอบอา้งขอส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนจากผู ้เสียหายท่ี 1 
ถึงท่ี 15 โดยอา้งวา่จะน าไปเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นยาเสพติดให้โทษ แต่กลบัน าไปใชเ้ป็นเอกสารยืน่ค  าขอ
และท าสัญญาเช่าใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีกบัผูเ้สียหายท่ี 16 การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดฐานเอา
ไปเสียซ่ึงเอกสารของผูอ่ื้นในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นหรือประชาชน และฐานฉ้อโกงตาม ป.
อาญา มาตรา 188 และ 341

ฉ้อโกง



มาตรา ๓๕๒ ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซ่ึงเป็นของผู้อ่ืน หรือซ่ึงผู้อ่ืนเป็นเจ้าของ
รวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์น้ันเป็นของตนหรือบุคคลทีส่ามโดยทุจริต
ผู้น้ันกระท าความผดิฐานยกัยอก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี
หรือปรับไม่เกนิหกหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ

ยกัยอก

ครอบครองและเบียดบังทรัพย์ผู้อ่ืน = ยกัยอกทรัพย์



ยกัยอก
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 820/2558 จ าเลยครอบครองเช็คพิพาทโดยผูเ้สียหายเป็นผูม้อบการ
ครอบครองใหแ้ก่จ าเลยซ่ึงท างานต าแหน่งสมุห์บญัชี การท่ีจ าเลยเอาเช็คพิพาทของผูเ้สียหายไปเขา้
บญัชีตนเองเพื่อเรียกเกบ็เงินเป็นความผดิฐานยกัยอก

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1608/2519 จ าเลยเป็นเจ้าอาวาสซ่ึงเป็นผูค้รอบครองศาสนสมบติั รวมทั้ ง
พระพุทธรูปในวิหารของวดั การท่ีจ าเลยกบัพวก ร่วมกนัเอาพระพุทธรูปนั้นไปขาย เป็นยกัยอก 
ไม่ใช่ลกัทรัพย์

ค าพิพากษาฎีกาที่ 3629/2538 ผู ้เสียหายโดยสารรถยนต์ท่ีจ  าเลยเป็นผู ้ขับ และส่งธนบัตร
ฉบบัละ 100 บาท ให้แก่จ าเลยเพื่อช าระหน้ีค่าโดยสารเป็นเงิน 5 บาท ถือไดว้่าผูเ้สียหายไดม้อบ
การครอบครองธนบตัรฉบบัละ 100 บาทให้แก่จ าเลย การท่ีจ าเลยไม่ไดท้อนเงินให้แก่ผูเ้สียหาย
ทันที หรือแม้จ  าเลยไม่มีเจตนาท่ีจะทอนเงินให้แก่ผู ้เสียหายโดยเจตนาท่ีจะเอาเงินท่ีเหลือ
จ านวน 95 บาท เป็นประโยชน์ของตนโดยทุจริต ก็ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือ
ยกัยอก เพราะเจตนาทุจริตเกิดข้ึนภายหลงัท่ีธนบตัรอยูใ่นความครอบครองของจ าเลยแลว้
(ครอบครองทรัพย์อันเป็นสิทธิของตนเอง ไม่ได้ครอบครองทรัพย์สินแทนผู้ อ่ืน ขาดองค์ประกอบ
ความผิดฐานยกัยอก)



เอาทรัพย์ของผู้อ่ืนไปโดยทุจริต = ลกัทรัพย์
ลกัทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซ่ึงหน้า = วิง่ราวทรัพย์
ลกัทรัพย์โดยใช้ก าลงัประทุษร้าย = ชิงทรัพย์
ร่วมกนัชิงทรัพย์ตั้งแต่ ๓ คนขึน้ไป = ปล้นทรัพย์
ได้ทรัพย์ไปโดยการหลอกลวง = ฉ้อโกง
ครอบครองและเบียดบังทรัพย์ผู้อ่ืน = ยกัยอกทรัพย์



มาตรา ๑๓๐ “ผู้ ใดกระท ำควำมผิดฐำนลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ท่ี เป็นวัสดุ
นิวเคลียร์ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมสิบปี หรือปรับไม่เกินสำมล้ำนบำท หรือท้ังจ ำท้ัง
ปรับ”

มาตรา ๑๓๑ “ผู้ใดกระท ำควำมผิดฐำนฉ้อโกงหรือยกัยอกทรัพย์ท่ีเป็นวัสดนิุวเคลียร์
ต้องระวำงโทษ จ ำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงล้ำนบำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ”



มาตรา ๑๒๙ “ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี เคร่ืองก ำเนิดรังสี หรือวัสดุ
นิวเคลียร์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ในประกำรท่ีน่ำจะก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย 
อนำมัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด หรือต่อส่ิงแวดล้อม ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสิบปี 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงล้ำนบำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ

ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำวในวรรคหน่ึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย 
อนำมัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด หรือต่อส่ิงแวดล้อม ผู้กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน
ยีสิ่บปี หรือปรับไม่เกินสองล้ำนบำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ”



บทก าหนดโทษ (เพิม่เติม)

ผูก้ระท าการต่อวสัดุกัมมันตรังสี วสัดุนิวเคลียร์ หรือสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์โดยมุ่งหมายให้เกิดการแพร่กระจายหรือน่าจะเกิดการแพร่กระจายของวสัดุ
กมัมนัตรังสีหรือวสัดุนิวเคลียร์ โดยเจตนาท่ีจะท าอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย อนามยั หรือ
ทรัพยสิ์นของบุคคลใดหรือต่อส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต 
หรือจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยีสิ่บปีและปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงยีสิ่บลา้นบาท



บทก าหนดโทษ (เพิม่เตมิ)

ผูท้ดลอง ผลิต ครอบครอง หรือใช้ไม่ว่าในทางใดๆ ซ่ึงวตัถุระเบิดท่ีมีวสัดุ
กมัมนัตรังสีหรือวสัดุนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบในราชอาณาจกัร ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สามปีถึงยีสิ่บปีและปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสองลา้นบาท

แต่หากผูก้ระท าความผิดดงักล่าวก่อให้เกิดการแพร่กระจายของวสัดุกมัมนัตรังสี
หรือวสัดุนิวเคลียร์โดยเจตนาท าอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย อนามยั หรือทรัพยสิ์นของบุคคล
ใด หรือต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือกระท าเพ่ือบงัคบัผูอ่ื้น รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องคก์ารระหวา่งประเทศ ใหก้ระท าการใดหรือไม่กระท าการใด ตอ้งระวางโทษจ าคุกตลอด
ชีวิต



คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(มาตรา ๑๔๔)



มาตรา ๑๔๔ บรรดาความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือท่ีมีโทษจ าคุกไม่
เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้ งจ  าทั้ งปรับ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีซ่ึง
ประกอบด้วยเลขาธิการ ผูแ้ทนส านักงานอยัการสูงสุด และผูแ้ทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจ
เปรียบเทียบได ้แต่ในกรณีความผิดเก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีออกแบบมาเฉพาะส าหรับใชเ้พื่อการวินิจฉัย
ทางการแพทยซ่ึ์งไม่มีวสัดุกมัมนัตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใชง้านในสถานพยาบาลตามมาตรา ๒๖/๑ 
ให้ผูท่ี้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายตามมาตรา ๒๖/๑ เป็นกรรมการเปรียบเทียบคดีแทน
เลขาธิการ

ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนพบว่าผู ้ใดกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงและผู ้นั้ นยินยอม
ใหเ้ปรียบเทียบ ใหพ้นกังานสอบสวนส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหน่ึงภายในเจ็ดวนั
นบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นยนิยอมใหเ้ปรียบเทียบ

ถา้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผูต้ ้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจ าคุก
ให้ก าหนดค่าปรับซ่ึงผูต้ ้องหาจะพึงช าระ ถ้าผูต้ ้องหายินยอมตามนั้น เม่ือผูต้ ้องหาได้ช าระเงินค่าปรับ
ตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกนัตามประมวล 
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา

ถา้ผูต้อ้งหาไม่ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือยินยอมแลว้ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในเวลาตาม
วรรคสาม ใหด้ าเนินคดีต่อไป





ฐานความผดิทีอ่ยู่ในอ านาจของ คณะกรรมการเปรียบเทยีบคดี
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115                                                     /
          /                                      

- 5,000 - 1    
 

117                                            /                - 10,000 - 1    
121 -                                                    

-                                      
- 100,000 - 1    

122                       /                                1    100,000  5    
125 -                                 /                     

-                       /                               
                             /                     

1    100,000  5    

126                                                     1    100,000  5    
127       /                                           1    100,000  5    
128                                         6       50,000  5    
142                                /                         

           /                                   
          

1    100,000  5    

๑๐๐,๐๐๐



ฐานความผดิทีอ่ยู่ในอ านาจของ คณะกรรมการเปรียบเทยีบคดี

มาตรา ๑๕๐ บรรดาความผิดตามพระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ พ .ศ. ๒๕๐๔ ท่ีมีโทษจ าคุก
ไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ หรือความผิดท่ีมีโทษปรับ สถานเดียว
และยงัอยู่ระหว่างการด าเนินคดี ใหด้ าเนินการเปรียบเทียบได ้ตามมาตรา ๑๔๔

พ.ร.บ. พลงังานปรมาณูเพ่ือสันต ิพ.ศ. ๒๕๐๔
มาตรา ๒๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ (เร่ืองใบอนุญาต) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หน่ึงปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๒๒ ผู ้ใดน าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร น าหรือสั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรซ่ึงวสัดุนิวเคลียร์พิเศษ วสัดุพลอยได ้หรือวสัดุต้นก าลงัโดยมิได้
รับอนุญาตตามมาตรา ๑๓ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หา้พนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



ฐานความผดิทีอ่ยู่ในอ านาจของ คณะกรรมการเปรียบเทยีบคดี

มาตรา ๑๑๕ ผูใ้ดไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งเอกสาร หลกัฐาน หรือวตัถุใดๆ ตามท่ี
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๖ หรือท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ี
มีหนงัสือเรียกตามมาตรา ๑๐๗ วรรคหน่ึง (๖) ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 

คณะกรรมการ = คณะกรรมการพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสนัติ
คณะอนุกรรมการ = คณะอนุกรรมการภายใตค้ณะกรรมการพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสนัติ
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ต า ม  พ . ร .บ .  ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร มี อ า น า จ อ อ ก ค า ส่ั ง เ ป็ น ห นั ง สื อ
เรียกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ส่งข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งมาเพื่อประกอบการพิจารณาได ้ในการน้ีอาจเรียกบุคคลใดๆมาช้ีแจงดว้ยกไ็ด้
พนักงานเ จ้ าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้า ท่ีตาม  พ .ร .บ .  มีอ านาจออกหนัง สือ เ รียก ให้ บุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้ง มาให้ถอ้ยค าหรือส่งเอกสารและหลกัฐานท่ีจ าเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงาน
เจา้หนา้ท่ี





ฐานความผดิทีอ่ยู่ในอ านาจของ คณะกรรมการเปรียบเทยีบคดี
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ติดต่อ-สอบถาม
- การขึน้ทะเบียนหรือการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
RSO@oap.go.th หรือ โทร. 02-596-7600 ต่อ 2321

- พ.ร.บ. พลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติฯ และกฎหมายล าดบัรอง
โทร 02-596-7600 ต่อ 3405 (ฝ่ายงานพฒันากฎหมาย)

- คณะกรรมการเปรียบเทยีบคด ีและสรรพคดทีัว่ไป
โทร 02-596-7600 ต่อ 3404 (ฝ่ายงานคดแีละนิติกรรมสัญญา)

ป้องนภา พึง่ทอง (นิติกรปฏิบตัิการ)
Pongnapa.p@oap.go.th
P.Pongnapa@gmail.com 


