
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ 
เปนปที่ ๑๖ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยพลังงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พลังงานปรมาณู”๒ พลังงานไมวาในลักษณะใดซึ่งเกิดจากการปลดปลอยออกมา

ในเมื่อมีการแยกรวม หรือแปลงนิวเคลียสของปรมาณู หรือพลังงานจากรังสีเอ็กซ 
“วัสดุตนกําลัง” หมายความวา 
(๑) ยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบของยูเรเนียมหรือธอเรียม หรือวัสดุอ่ืนใดที่

มีคุณสมบัติเปนวัสดุตนกําลังตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
(๒) แรหรือสินแรซึ่งประกอบดวยวัสดุตามที่ระบุไวใน (๑) อยางหนึ่งหรือหลาย

อยางตามอัตราความเขมขนซึ่งกําหนดโดยกฎกระทรวง 
“วัสดุนิวเคลียรพิเศษ” หมายความวา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๘/ตอนที่ ๓๖/หนา ๔๒๓/๒๕ เมษายน ๒๕๐๔ 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําวา “พลังงานปรมาณู” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) พลูโตเนียม ยูเรเนียมซึ่งมีความเขมขนของยูเรเนียม ๒๓๓ หรือยูเรเนียม 
๒๓๕ สูงกวาที่มีตามธรรมชาติ สารประกอบของธาตุดังกลาว หรือวัสดุอ่ืนใดตามที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง ทั้งนี้ไมรวมวัสดุตนกําลัง 

(๒) วัสดุใดๆ ที่มีวัสดุตามที่ระบุไวใน (๑) อยางหนึ่งหรือหลายอยางผสมเขาไป 
ทั้งนี้ไมรวมวัสดุตนกําลัง 

“วัสดุพลอยได” หมายความวา วัสดุกัมมันตรังสีทุกชนิดนอกจากวัสดุนิวเคลียร
พิเศษ ซึ่งเกิดจากการผลิตหรือการใชวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุนิวเคลียรพิเศษ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ และหมายความ

รวมถึงประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติดวย 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ 
(๑) กําหนดใหวัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนวัสดุนิวเคลียรพิเศษ เปนวัสดุ

นิวเคลียรพิเศษ 
(๒) กําหนดใหวัสดุหรือแรหรือสินแรดังตอไปนี้เปนวัสดุตนกําลัง 

ก. วัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนวัสดุตนกําลัง 
ข. แรหรือสินแรซึ่งประกอบดวยยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบของ

ยูเรเนียมหรือธอเรียม หรือวัสดุตาม ก. อยางหนึ่งหรือหลายอยางซึ่งมีความเขมขนตามอัตรา
กําหนดและซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนวัสดุตนกําลัง 

(๓) กําหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) กําหนดเง่ือนไขใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ปฏิบัติเพ่ือประโยชน

ความปลอดภัยในการผลิต การมีไวในครอบครองหรือการใชวัสดุนิวเคลียรพิเศษพลังงานปรมาณู 
วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกําลังซึ่งพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี หรือกระทํา
ดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี และ
กําหนดใหผูรับใบอนุญาตดังกลาวรายงานตอคณะกรรมการตามระยะเวลาที่เห็นสมควรถึงปริมาณ
ของวัสดุที่ผูรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองวา ไดเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเทาใดในระหวางระยะเวลานั้น 
รวมทั้งเหตุแหงการเพิ่มและการลดนั้นดวย 

การกําหนดตามมาตรานี้ ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓  ใหมีคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติเรียกโดยยอวา  
“พ.ป.ส.” มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูตามพระราชบัญญัตินี้ประกอบดวย
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ผูแทนกระทรวงการ
ตางประเทศ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงเกษตร ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม 
ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงบประมาณ เลขาธิการสํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ* กับผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินแปดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 

ใหเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ*เปนเลขานุการคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๖๔  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสี่ปกรรมการ

ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๗๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุ

โทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
เมื่อกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรี

อาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทน 
กรรมการผูไดรับแตงตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่ง

ตนแทน 
 
มาตรา ๘  การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวาก่ึงจํานวนของ

กรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

                                                 
๓ มาตรา ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๘ 
๔ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๘ 
๕ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การวินิจฉัยของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๙  นอกจากอํานาจหนาที่ซึ่งกําหนดไวโดยเฉพาะ ใหคณะกรรมการมี

อํานาจและหนาที่โดยทั่วไปดังตอไปนี ้
(๑) วางนโยบาย กอใหเกิด สงเสริมและควบคุม 

ก. การวิจัย การทดลอง การตรวจ การสํารวจและการรวบรวมสถิติเก่ียวกับ
แหลงที่จะไดมาซึ่งวัสดุตนกําลัง 

ข. การจัดหาวัสดุตนกําลัง 
ค. การผลิตและใชวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยไดและพลังงานปรมาณ ู
ง. การวิจัยอันเกี่ยวกับพลังงานปรมาณ ู

(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในเรื่องการกําหนดวัสดุนิวเคลียรพิเศษและวัสดุ
ตนกําลัง 

(๓) วางระเบียบควบคุมและดําเนินกิจการใหเปนไปตามขอกําหนดหรือเง่ือนไข
ในใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) กําหนดมาตรฐานตางๆ อันพึงใชโดยเฉพาะเกี่ยวกับพลังงานปรมาณ ู
(๕) สงเสริมและเผยแพรความรูเก่ียวกับพลังงานปรมาณ ู
(๖)๖ เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับมาตรการใดๆ เพ่ือความปลอดภัย

จากพลังงานปรมาณู 
 
มาตรา ๑๐  คณะกรรมการอาจตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยาง

หนึ่งอยางใดก็ได 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการดวย

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการมีอํานาจมีหนังสือ

เรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําและใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได 
 
มาตรา ๑๒  หามมิใหผูใด 
(๑) ผลิต มีไวในครอบครองหรือใชซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงานปรมาณู 

วัสดุพลอยไดหรือวัสดุตนกําลังซึ่งพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี 
(๒) กระทําดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตาม

ธรรมชาติในทางเคมี 
                                                 

๖ มาตรา ๙ (๖) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๐๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 
ใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๑๓  หามมิใหผูใดนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรนําหรือส่ังเขามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยไดหรือวัสดุตนกําลัง เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากคณะกรรมการ 

ในการอนุญาต คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อประโยชนความ
ปลอดภัยไวในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ ใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรานี้ นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรนําหรือ
ส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุตามใบอนุญาตโดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนเง่ือนไขในใบอนุญาต 
ใหถือวาผูรับใบอนุญาตนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุ
นั้นแลวแตกรณี โดยมิไดรับอนุญาตตามความในมาตรานี้ 

 
มาตรา ๑๔  เพ่ือประโยชนแกการระงับหรือปองกันอันตรายซึ่งอาจมีแกบุคคล

หรือทรัพยสิน หรือเพ่ือคุมครองอนามัยของบุคคล คณะกรรมการมีอํานาจมีคําส่ังเปนหนังสือ ให
ผูรับใบอนุญาตซึ่งออกใหตามมาตรา ๑๒ ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวแก
กิจการที่ไดรับอนุญาตดังตอไปนี้ 

(๑) เปลี่ยนแปลงซอมแซมหรือบูรณะอาคาร เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใช 

(๒) จัดหาหรือสรางส่ิงใดๆ ข้ึนใหม 
(๓) งดการใชหรือการผลิตไวจนกวาจะไดปฏิบัติการตามคําส่ังใน (๑) และหรือ 

(๒) 
คําส่ังของคณะกรรมการที่ส่ังตาม (๑) หรือ (๒) ใหคณะกรรมการกําหนด

ระยะเวลาใหผูรับอนุญาตปฏิบัติตามคําส่ังนั้นดวย และเมื่อมีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการมี
อํานาจขยายกําหนดเวลานั้นได 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการซึ่งได

ส่ังตามมาตรา ๑๔ (๑) หรือ (๒) ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดหรือที่คณะกรรมการ
ขยายให หรือในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
กําหนดตามมาตรา ๔ (๔) คณะกรรมการมีอํานาจมีคําส่ังเปนหนังสือใหเพิกถอนใบอนุญาตเสียได 

ในกรณีที่ไดมีคําส่ังของคณะกรรมการใหเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคกอนให
ผูรับใบอนุญาตจําหนายวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยไดหรือวัสดุตนกําลังซึ่งผูรับใบอนุญาต
ครอบครองหรือใชตามใบอนุญาตนั้นภายในกําหนดเกาสิบวันถามิไดจําหนายภายในกําหนดนี้ ให
วัสดุดังกลาวตกเปนของแผนดิน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) หรือ (๒) 
และเมื่อพนกําหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดหรือที่คณะกรรมการขยายใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติแลว ผู รับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมครบถวนหรือถูกตองตามคําส่ัง ไมวา
คณะกรรมการจะไดใชอํานาจตามมาตรา ๑๕ หรือไมก็ตามใหคณะกรรมการมีอํานาจจัดใหมีการ
ปฏิบัติตามคําส่ังนั้นไดโดยครบถวน คาใชจายทั้งส้ินในการนี้ใหผูรับใบอนุญาตรับผิดชอบชดใชให
คณะกรรมการเทาที่คณะกรรมการไดใชจายไป 

 
มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปใน

สถานที่ของทางราชการหรือเอกชนเพ่ือสอบถามหรือตรวจสอบในเรื่องการผลิต การมีไวใน
ครอบครองหรือใชซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงานปรมาณูวัสดุพลอยได วัสดุตนกําลัง หรือใน
เร่ืองเก่ียวกับการระงับหรือปองกันอันตรายซึ่งอาจมีแกบุคคลหรือทรัพยสิน หรือการคุมครอง
อนามัยของบุคคล หรือเพ่ือปฏิบัติการอยางอ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

การเขาไปในสถานที่ตามความในวรรคกอน ถามิใชเปนการเรงดวนหรือไมเปน
กรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติการโดยฉับพลันเพื่อระงับหรือปองกันอันตราย ใหคณะกรรมการ
มีหนังสือแจงใหผูครอบครองสถานที่ทราบลวงหนาตามเวลาอันสมควร และพนักงานเจาหนาที่จะ
เขาไปไดก็เฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก 

 
มาตรา ๑๘  พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดใน

กฎกระทรวง และในการปฏิบัติตามอํานาจในมาตรา ๑๗ ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่
เก่ียวของรองขอ 

 
มาตรา ๑๙  ใหมีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ* โดยจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวย

การจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ดําเนินกิจการใหเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการ และปฏิบัติงานธุรการอื่นๆ 

 
มาตรา ๒๐  ใหมีเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ*คนหนึ่งมีหนาที่

ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ* 
 
มาตรา ๒๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไม

เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๒  ผู ใดนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือส่ังเขามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกําลังโดยมิไดรับอนุญาตตาม
มาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓  ใหผูมีไวในครอบครองซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยไดหรือ
วัสดุตนกําลังในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ จัดใหไดมาซึ่งใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองวัสดุ
เชนวานั้นภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคกอน ผูมีไวในครอบครองซึ่งวัสดุนิวเคลียร
พิเศษ วัสดุพลอยไดหรือวัสดุตนกําลัง มิไดย่ืนคําขอใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองก็ดี หรือ
คณะกรรมการมีคําส่ังไมอนุญาตใหมีไวในครอบครองก็ดีใหผูมีไวในครอบครองจําหนายวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยไดหรือวัสดุตนกําลังซึ่งตนมีไวในครอบครองภายในกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันพนกําหนดเวลาตามความในวรรคกอน หรือนับแตวันที่คณะกรรมการสั่งไมอนุญาต
แลวแตกรณี ถามิไดจําหนายภายในกําหนดนี้ ใหวัสดุดังกลาวตกเปนของแผนดิน 

หามมิใหนํามาตรา ๑๒ เฉพาะที่เก่ียวแกการมีไวในครอบครองซึ่งวัสดุนิวเคลียร
พิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยไดมาใชแกบุคคลที่ครอบครองวัสดุเชนวานั้นอยูแลวในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*รักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ส. ธนะรัชต 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การใชพลังงานปรมาณู
เพ่ือประโยชนในทางสันติเปนความจําเปน และสมควรสงเสริมเพื่อการพัฒนาของประเทศ และ
โดยที่การใชพลังงานปรมาณูเพ่ือประโยชนในทางสันติจําเปนตองมีการควบคุมใหการใชเปนไป
ตามหลักวิชาและปลอดภัย จึงตองมีกฎหมายวาดวยการนี้ 
 
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘๗ 

 
มาตรา ๘  ใหผูซึ่งใชพลังงานจากรังสีเอ็กซอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับใชพลังงานดังกลาวตอไปไดอีกหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยไมตอง
ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 
มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พลังงานจากรังสีเอ็กซ
จําเปนตองมีการควบคุมใหการใชเปนไปตามหลักวิชาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และโดยที่
เปนการสมควรปรับปรุงคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงตองแกไข
เพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๘ 

 
มาตรา ๗๙  ในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๑) ในมาตรา ๒๔ ใหแกไขคําวา “นายกรัฐมนตรี” เปน “รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย”ี 
(๒) ใหแกไขคําวา “สํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ” เปน “สํานักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ” และคําวา “เลขาธิการสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ” เปน “เลขาธิการ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต”ิ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน

                                                 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๒/ตอนที่ ๙๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๙ มกราคม ๒๕๕๒ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


