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พระราชบัญญัติ 
พลังงานนิวเคลียร�เพ่ือสันติ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให,ไว, ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป0นป1ที่ ๗๑ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,าฯ 

ให,ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป0นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว8าด,วยพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว,โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห8งชาติ ดังต8อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว8า “พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร�เพ่ือสันติ 

พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให,ใช,บังคับเม่ือพ,นกําหนดหน่ึงร,อยแปดสิบวันนับแต8

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นต,นไป 
 
มาตรา ๓  ให,ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๒) พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“พลังงานนิวเคลียร�” หมายความว8า พลังงานท่ีปลดปล8อยออกมาจากการแยก รวม 

หรือแปลงนิวเคลียส 
“รังสี” หมายความว8า คลื่นแม8เหล็กไฟฟGาหรืออนุภาคใด ๆ ท่ีมีความเร็ว ซึ่งสามารถ

ก8อให,เกิดการแตกตัวเป0นไอออนได,ในตัวกลางท่ีผ8านไป 
“วัสดุกัมมันตรังสี” หมายความว8า ธาตุหรือสารประกอบใด ๆ ท่ีองค�ประกอบส8วน

หน่ึงมีโครงสร,างภายในอะตอมไม8คงตัว และสลายตัวโดยปลดปล8อยรังสีออกมา ท้ังท่ีมีอยู8ในธรรมชาติ
หรือเกิดจากการผลิต หรือการใช,วัสดุนิวเคลียร� การผลิตจากเคร่ืองกําเนิดรังสี หรือกรรมวิธีอ่ืนใด  
ท้ังน้ี ไม8รวมถึงวัสดุกัมมันตรังสีที่มีลักษณะเป0นวัสดุนิวเคลียร� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๖๗ ก/หน,า ๑/๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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“เคร่ืองกําเนิดรังสี” หมายความว8า เคร่ืองหรือระบบอุปกรณ�เม่ือมีการให,พลังงาน
เข,าไปแล,วจะก8อให,เกิดการปลดปล8อยรังสีออกมา และอุปกรณ�ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีใช,
ประกอบเป0นเคร่ืองกําเนิดรังสี 

“วัสดุนิวเคลียร�” หมายความว8า 
(๑) วัสดุต,นกําลัง ได,แก8 

(ก) ยูเรเนียมท่ีมีอยู8ตามธรรมชาติ ยูเรเนียมด,อยสมรรถนะ ทอเรียม หรือวัสดุอ่ืน
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ท้ังน้ี รวมถึงสารประกอบหรือสารผสมของธาตุหรือวัสดุดังกล8าวตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

(ข) แร8หรือสินแร8ซึ่งประกอบด,วยวัสดุตาม (ก) อย8างหน่ึงหรือหลายอย8างโดยมี
อัตราความเข,มข,นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) วัสดุนิวเคลียร�พิเศษ ได,แก8 
(ก) พลูโทเนียม ยูเรเนียม ๒๓๓ ยูเรเนียมท่ีเสริมสมรรถนะด,วยยูเรเนียม ๒๓๓ 

หรือยูเรเนียม ๒๓๕ หรือสารประกอบของธาตุดังกล8าว 
(ข) วัสดุใด ๆ ท่ีมีวัสดุตาม (ก) อย8างหน่ึงหรือหลายอย8างผสมเข,าไป 
(ค) วัสดุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๓) วัสดุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
“เคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�” หมายความว8า เคร่ืองหรือระบบอุปกรณ�ใด ๆ ซึ่ง

ออกแบบหรือใช,เพ่ือก8อให,เกิดพลังงานนิวเคลียร� ซึ่งได,แก8 เคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�เพ่ือการผลิต
พลังงานและเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�วิจัย 

“เคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�เพ่ือการผลิตพลังงาน” หมายความว8า เคร่ืองปฏิกรณ�
นิวเคลียร�ที่นําพลังงานนิวเคลียร�ไปใช,ประโยชน�เพ่ือผลิตเป0นพลังงานในรูปแบบอ่ืน 

“เคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�วิจัย” หมายความว8า เคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�ที่ใช,นิวตรอน
หรือรังสีเพ่ือการศึกษา การค,นคว,า การวิจัย หรือการอ่ืน 

“สถานประกอบการทางนิวเคลียร�” หมายความว8า 
(๑) สถานท่ีใช, เค ร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร� เ พ่ือการผลิตพลังงาน แต8ไม8รวมถึง

ยานพาหนะท่ีใช,เคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�เพ่ือการผลิตพลังงานสําหรับการขับเคลื่อน 
(๒) สถานท่ีใช,เคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�วิจัย 
(๓) สถานท่ีแต8งแร8เพ่ือให,ได,มาซึ่งวัสดุนิวเคลียร� 
(๔) สถานท่ีเปลี่ยนรูปหรือเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร� 
(๕) สถานท่ีประกอบหรือจัดเก็บเช้ือเพลิงนิวเคลียร� 
(๖) สถานท่ีจัดเก็บหรือแปรสภาพเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว 
“เช้ือเพลิงนิวเคลียร�” หมายความว8า วัสดุนิวเคลียร�ที่ผ8านกระบวนการเหมาะสมเพ่ือ

ใช,เป0นแหล8งกําเนิดพลังงานนิวเคลียร� 
“เช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว” หมายความว8า เช้ือเพลิงนิวเคลียร�ท่ีผ8านการใช,งานใน

เคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�แล,ว และไม8นําไปใช,งานในเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�อีก 
“กากกัมมันตรังสี” หมายความว8า วัสดุไม8ว8าจะอยู8ในรูปของแข็ง ของเหลว หรือกQาซ 

ดังต8อไปน้ี 
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(๑) วัสดุกัมมันตรังสีที่อยู8ภายใต,การควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ี บรรดาท่ีไม8อาจใช,
งานได,ตามสภาพอีกต8อไป 

(๒) วัสดุท่ีประกอบหรือปนเปRSอนด,วยวัสดุนิวเคลียร�หรือวัสดุกัมมันตรังสีท่ีอยู8ภายใต,
การควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี วัสดุท่ีประกอบหรือปนเปRSอนดังกล8าวต,องมีค8ากัมมันตภาพต8อ
ปริมาณหรือกัมมันตภาพรวมสูงกว8าเกณฑ�ปลอดภัยท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๓) วัสดุอ่ืนใดท่ีมีกัมมันตภาพตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  ท้ังน้ี ไม8รวมถึงเช้ือเพลิง
นิวเคลียร�ใช,แล,ว 

“ทําเคร่ืองกําเนิดรังสี” หมายความรวมถึง ผลิต ประกอบ ประดิษฐ� ปรับปรุง แปร
สภาพหรือดัดแปลงเคร่ืองกําเนิดรังสี 

“นําผ8าน” หมายความว8า นําหรือส8งผ8านราชอาณาจักรไม8ว8าจะมีการเปลี่ยนถ8าย
ยานพาหนะในราชอาณาจักรหรือไม8ก็ตาม 

“มีไว,ในครอบครอง” หมายความว8า มีไว,ในครอบครองเพ่ือตนเองหรือมีไว,ใน
ครอบครองเพ่ือจําหน8ายแต8ทั้งน้ีไม8รวมถึงมีไว,ในครอบครองเพ่ือการขนส8ง 

“แต8งแร8” หมายความว8า การกระทําอย8างใด ๆ เพ่ือทําแร8ให,สะอาด หรือเพ่ือให,แร8ท่ี
ปนกันอยู8ต้ังแต8สองชนิดข้ึนไปแยกออกจากกัน 

“คณะกรรมการ” หมายความว8า คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร�เพ่ือสันติ 
“กรรมการ” หมายความว8า กรรมการพลังงานนิวเคลียร�เพ่ือสันติ 
“สํานักงาน” หมายความว8า สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
“เลขาธิการ” หมายความว8า เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
“พนักงานเจ,าหน,าท่ี” หมายความว8า ผู,ซึ่งรัฐมนตรีแต8งต้ังให,ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
“รัฐมนตรี” หมายความว8า รัฐมนตรีผู,รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕  ให,รัฐมนตรีว8าการกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีรักษาการตาม

พระราชบัญญัติ น้ี  และให, มี อํานาจแต8งต้ังพนักงานเจ,าหน,าท่ี กับออกกฎกระทรวงกําหนด
ค8าธรรมเนียมไม8เกินอัตราท,ายพระราชบัญญัติน้ี ลดหรือยกเว,นค8าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืน 
ท้ังน้ี เพ่ือปฏิบัติการให,เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง จะกําหนดค8าธรรมเนียมให,แตกต8างกัน โดย
คํานึงถึงประเภท ชนิด ขนาด หรือระดับกัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี เคร่ืองกําเนิดรังสี วัสดุ
นิวเคลียร� สถานประกอบการทางนิวเคลียร� หรือกากกัมมันตรังสีก็ได, 

กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได,ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,ว ให,ใช,บังคับได, 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖  พระราชบัญญัติน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือใช,บังคับแก8การดําเนินการเก่ียวกับ
พลังงานนิวเคลียร�และรังสีในทางสันติ เพ่ือให,เกิดความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษ�
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ความปลอดภัย อย8างเพียงพอ ท่ีจะปGองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร�และรังสีต8อประชาชน
และสิ่งแวดล,อม 

 
มาตรา ๗  พระราชบัญญัติน้ีไม8ใช,บังคับแก8ยานพาหนะทางทหารของต8างประเทศท่ี

ขับเคลื่อนด,วยพลังงานนิวเคลียร�ซึ่งเข,ามาในราชอาณาจักร 
 
มาตรา ๘  เพ่ือประโยชน�ในการปฏิบัติการให,เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ี ให,

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวง ดังต8อไปน้ี 
(๑) กําหนดอุปกรณ�ที่ใช,ประกอบเป0นเคร่ืองกําเนิดรังสีเป0นเคร่ืองกําเนิดรังสี 
(๒) กําหนดให,วัสดุอ่ืนใดเป0นวัสดุต,นกําลัง วัสดุนิวเคลียร�พิเศษ หรือวัสดุนิวเคลียร� 
(๓) กําหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมท่ีมีอยู8ตามธรรมชาติ ยูเรเนียม

ด,อยสมรรถนะทอเรียม หรือวัสดุอ่ืนใดท่ีมีกฎกระทรวงกําหนดให,เป0นวัสดุต,นกําลัง เพ่ือให,
สารประกอบหรือสารผสมน้ันเป0นวัสดุต,นกําลัง 

(๔) กําหนดอัตราความเข,มข,นยูเรเนียมท่ีมีอยู8ตามธรรมชาติ ยูเรเนียมด,อยสมรรถนะ 
ทอเรียมวัสดุอ่ืนใดท่ีมีกฎกระทรวงกําหนดให,เป0นวัสดุต,นกําลัง หรือสารประกอบหรือสารผสมของธาตุ
หรือวัสดุดังกล8าวท่ีมีกฎกระทรวงกําหนดให,เป0นวัสดุต,นกําลัง ท่ีประกอบในแร8หรือสินแร8 เพ่ือให,แร8
หรือสินแร8น้ันเป0นวัสดุต,นกําลัง 

(๕) กําหนดวัสดุกัมมันตรังสีและเคร่ืองกําเนิดรังสีท่ีไม8อยู8ภายใต,การควบคุมตาม
พระราชบัญญัติน้ีตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๕ 

(๖) กําหนดวัสดุกัมมันตรังสีท่ีต,องแจ,งการครอบครองหรือใช,ตามมาตรา ๒๐ วรรค
หน่ึงหรือกําหนดวัสดุนิวเคลียร�ที่ต,องแจ,งการครอบครองตามมาตรา ๓๘ วรรคหน่ึง 

(๗) กําหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสี เคร่ืองกําเนิดรังสี หรือวัสดุนิวเคลียร�ท่ีบุคคล
ธรรมดาขอรับใบอนุญาตได,ตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๔๐ 

(๘) กําหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู,ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี 
เคร่ืองกําเนิดรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร�ตามมาตรา ๒๙ (๑) (ข) มาตรา ๓๐ (๒) มาตรา ๔๑ (๑) (ข) หรือ
มาตรา ๔๒ (๒) หรือศักยภาพทางเทคนิคและการเงินของผู,ต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ตาม
มาตรา ๔๖ (๒)  

(๙) กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการก8อสร,างสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร�ตามมาตรา ๔๘ 

(๑๐) กําหนดรายละเอียดของรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร�ฉบับเบ้ืองต,นตามมาตรา ๕๖ 

(๑๑) กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การบรรจุเช้ือเพลิง
นิวเคลียร�วัสดุนิวเคลียร� หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว การทดสอบการเดินเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�
หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร�หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว และการรายงานการทดสอบ
ดังกล8าวตามมาตรา ๖๓ 

(๑๒) กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการย่ืนคําขอเลิก
ดําเนินการและรายละเอียดของแผนการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ตามมาตรา ๗๐ 
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(๑๓) กําหนดระดับค8ากัมมันตภาพและค8าคร่ึงชีวิตของกากกัมมันตรังสีท่ีปล8อยท้ิง
ออกสู8สิ่งแวดล,อมได,และกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และปริมาณปล8อยท้ิงกากกัมมันตรังสีตามมาตรา ๗๘ 

(๑๔) กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดการกากกัมมันตรังสี และ
กําหนดกากกัมมันตรังสีที่ต,องส8งให,หน8วยงานของรัฐดําเนินการตามมาตรา ๗๙ 

(๑๕) กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการในการแจ,งการนําวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นมาจากหลุม
สํารวจปVโตรเลียมและกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการในการดําเนินการเม่ือไม8สามารถนําวัสดุ
กัมมันตรังสีขึ้นมาจากหลุมสํารวจปVโตรเลียมตามมาตรา ๘๓ 

(๑๖) กําหนดหลักเกณฑ� ข้ันตอน และวิธีการการเก็บรักษาเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว 
การส8งเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วให,แก8หน8วยงานของรัฐ การส8งเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วไปจัดการนอก
ราชอาณาจักรและการส8งเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วกลับคืนแก8ประเทศผู,ขายหรือผู,ให,เช8าตามมาตรา ๘๗ 

(๑๗) กําหนดการดําเนินกิจการทางนิวเคลียร�ที่ต,องแจ,งต8อเลขาธิการตามมาตรา ๙๐ 
(๑๘) กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัย

ทางนิวเคลียร�และรังสี และการพิทักษ�ความปลอดภัยทางนิวเคลียร� ท่ีผู,รับใบอนุญาตหรือผู,แจ,งต,อง
ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ 

(๑๙) กําหนดการแบ8งระดับและการกําหนดคุณวุฒิของเจ,าหน,าท่ีความปลอดภัยทาง
รังสี เจ,าหน,าท่ีดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร� และเจ,าหน,าท่ีปฏิบัติงานเดินเคร่ือง
ปฏิกรณ�นิวเคลียร� รวมท้ังหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 
และการต8ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๗ 

(๒๐) กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับความปลอดภัยและความม่ันคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร�และรังสี ท่ีผู,ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร� กากกัมมันตรังสี 
เช้ือเพลิงนิวเคลียร�หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว ซึ่งประสงค�จะขนส8งวัสดุดังกล8าว และผู,รับขนส8งวัสดุ
ดังกล8าวมีหน,าท่ีต,องปฏิบัติตามมาตรา ๙๙ 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร�เพ่ือสันติ 
   

 
มาตรา ๙  ให,มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว8า “คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร�

เพ่ือสันติ” ประกอบด,วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี เป0นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว8าการกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เป0นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหน8ง จํานวนสิบคน ได,แก8  ปลัดกระทรวงกลาโหม 

ปลัดกระทรวงการต8างประเทศ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม ปลัดกระทรวง
พลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห8งชาติ และเลขาธิการสภาความม่ันคงแห8งชาติ 
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(๔) กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต8งต้ังจากบุคคลซึ่งมีความรู, ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ�ท่ีเก่ียวข,องกับนิวเคลียร�และรังสีในสาขาวิทยาศาสตร� วิศวกรรมศาสตร� 
แพทยศาสตร� เกษตรศาสตร� หรือนิติศาสตร� จํานวนไม8เกินหกคน เป0นกรรมการ 

ให,เลขาธิการเป0นกรรมการและเลขานุการ และเลขาธิการจะแต8งต้ังข,าราชการใน
สํานักงานจํานวนไม8เกินสองคนเป0นผู,ช8วยเลขานุการก็ได, 

 
มาตรา ๑๐  กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิต,องมีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต,องห,าม 

ดังต8อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม8ตํ่ากว8าสามสิบห,าป1บริบูรณ� และต,องไม8เกินเจ็ดสิบป1บริบูรณ� 
(๓) ไม8เป0นสมาชิกสภาผู,แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข,าราชการการเมือง สมาชิก

สภาท,องถ่ินผู,บริหารท,องถ่ิน หรือผู,ดํารงตําแหน8งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
(๔) ไม8เป0นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ3XนเฟRอนไม8สมประกอบ 
(๕) ไม8ติดยาเสพติดให,โทษ 
(๖) ไม8เป0นบุคคลล,มละลายหรือไม8เคยเป0นบุคคลล,มละลาย 
(๗) ไม8เป0นคนไร,ความสามารถหรือคนเสมือนไร,ความสามารถ 
(๘) ไม8เป0นบุคคลท่ีต,องคําพิพากษาให,จําคุกและถูกคุมขังอยู8โดยหมายของศาล 
(๙) ไม8เป0นบุคคลท่ีเคยต,องคําพิพากษาให,จําคุกต้ังแต8สองป1ข้ึนไป โดยได,พ,นโทษ

มายังไม8ถึงห,าป1ในวันได,รับการเสนอช่ือ เว,นแต8ในความผิดอันได,กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๐) ไม8เป0นบุคคลท่ีเคยต,องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให,ทรัพย�สินตกเป0นของ

แผ8นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย�สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
(๑๑) ไม8เคยถูกไล8ออก ปลดออก หรือให,ออกจากราชการ หน8วยงานของรัฐ หรือ

หน8วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต8อหน,าท่ี หรือประพฤติช่ัวอย8างร,ายแรง หรือถือว8ากระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 
มาตรา ๑๑  กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน8งคราวละสี่ป1 
ในกรณีท่ีกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิพ,นจากตําแหน8งก8อนวาระ หรือในกรณีท่ี

คณะรัฐมนตรีแต8งต้ังกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหว8างท่ีกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิซึ่งแต8งต้ังไว,แล,ว
ยังมีวาระอยู8ในตําแหน8งให,ผู,ได,รับแต8งต้ังแทนตําแหน8งท่ีว8างหรือเป0นกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน อยู8
ในตําแหน8งเท8ากับวาระท่ีเหลืออยู8ของกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิซึ่งได,แต8งต้ังไว,แล,ว 

ในกรณีท่ีกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิพ,นจากตําแหน8งก8อนวาระ ให,คณะกรรมการ
ประกอบด,วยกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยู8จนกว8าจะมีการแต8งต้ังกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิ 

เ ม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได, มีการแต8ง ต้ังกรรมการ
ผู,ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม8ให,กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิซึ่งพ,นจากตําแหน8งตามวาระน้ันอยู8ในตําแหน8งเพ่ือ
ดําเนินงานต8อไปจนกว8ากรรมการผู,ทรงคุณวุฒิซึ่งได,รับแต8งต้ังใหม8เข,ารับหน,าท่ี 

กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิซึ่งพ,นจากตําแหน8งตามวาระ อาจได,รับแต8งต้ังอีกได,แต8จะ
ดํารงตําแหน8งติดต8อกันเกินสองวาระไม8ได, 
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มาตรา ๑๒  นอกจากการพ,นจากตําแหน8งตามวาระ กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิพ,นจาก
ตําแหน8ง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให,ออกเพราะบกพร8องต8อหน,าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ

หย8อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต,องห,ามอย8างหน่ึงอย8างใดตามมาตรา ๑๐ 
 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการมีอํานาจหน,าท่ี ดังต8อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะนโยบายและมาตรการต8อคณะรัฐมนตรีในเร่ืองดังต8อไปน้ี 

(ก) การใช,ประโยชน�จากพลังงานนิวเคลียร� 
(ข) การกํากับดูแลทางนิวเคลียร�และรังสี เพ่ือความปลอดภัยและเพ่ือประโยชน�

แก8การปGองกันหรือระงับเหตุเดือดร,อนรําคาญ ความเสียหาย หรืออันตราย ท่ีจะมีผลกระทบต8อบุคคล 
สัตว� พืช ทรัพย�หรือสิ่งแวดล,อม หรือการกําหนดแนวทางหรือลักษณะการดําเนินการเก่ียวกับการ
ควบคุมสิ่งดังกล8าวให,สอดคล,องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ให,คําแนะนําแก8รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) วางระเบียบควบคุมและดําเนินกิจการให,เป0นไปตามข,อกําหนดหรือเง่ือนไขใน

ใบอนุญาตท่ีออกให,ตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๔) กําหนดมาตรฐานต8าง ๆ อันพึงใช,โดยเฉพาะเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร� 
(๕) ส8งเสริมและเผยแพร8ความรู,เก่ียวกับความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร� 
(๖) กําหนดแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร�และรังสีซึ่งเป0นแผนสนับสนุนและอยู8ภายใต,

แผนการปGองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห8งชาติตามกฎหมายว8าด,วยการปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๗) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ�คําสั่งของเลขาธิการตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให,เป0นอํานาจหน,าท่ีของคณะกรรมการ

หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๔  การประชุมคณะกรรมการ ต,องมีกรรมการมาประชุมไม8น,อยกว8าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท8าท่ีมีอยู8 จึงจะเป0นองค�ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ,าประธานกรรมการไม8มาประชุมหรือไม8อาจปฏิบัติ

หน,าท่ีได,ให,รองประธานกรรมการเป0นประธานในท่ีประชุม ถ,าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไม8มาประชุมหรือไม8อาจปฏิบัติหน,าท่ีได, ให,ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป0นประธานในท่ี
ประชุม 

ในการปฏิบัติหน,าท่ี ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู,ใดมี
ส8วนได,เสียโดยตรงหรือโดยอ,อมในเร่ืองท่ีคณะกรรมการพิจารณา ให,ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู,น้ัน แจ,งให,ที่ประชุมทราบ และให,ท่ีประชุมพิจารณาว8ากรรมการผู,น้ันสมควร
อยู8ในท่ีประชุมหรือมีมติในการประชุมเร่ืองน้ันได,หรือไม8 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให,ถือเสียงข,างมาก กรรมการคนหน่ึงให,มีเสียงหน่ึงใน
การลงคะแนนถ,าคะแนนเสียงเท8ากัน ให,ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป0นเสียงช้ีขาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๑๕  คณะกรรมการจะแต8งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยหรือ

ปฏิบัติการอย8างใดอย8างหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได, 
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให,นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช,

บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๖  ในการปฏิบัติหน,าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให,คณะกรรมการมีอํานาจ

ออกคําสั่งเป0นหนังสือเรียกส8วนราชการ หน8วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ,าหน,าท่ีของรัฐ ส8งข,อมูล
หรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข,องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาได, ในการน้ีอาจเรียกบุคคลใด ๆ มาช้ีแจง
ด,วยก็ได, 

 
มาตรา ๑๗  ให,สํานักงานปฏิบัติงานเก่ียวกับการกํากับดูแลทางนิวเคลียร�และรังสี 

งานวิชาการและงานธุรการให,แก8คณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานและให,ความช8วยเหลือแก8
หน8วยงานต8าง ๆ ทางด,านนิวเคลียร�และรังสี และงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 
หมวด ๓ 

วัสดุกัมมันตรังสีและเคร่ืองกําเนิดรังสี 
   

 
มาตรา ๑๘  วัสดุกัมมันตรังสีใดท่ีไม8อยู8ภายใต,การควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ี ให,

เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ท้ังน้ี ให,คํานึงถึงระดับกัมมันตภาพ หรือลักษณะการครอบครอง
หรือการใช,วัสดุกัมมันตรังสี 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงอย8างน,อยให,กําหนดรายช่ือวัสดุกัมมันตรังสี และ
ระดับกัมมันตภาพหรือลักษณะการใช,งานวัสดุกัมมันตรังสี 

 
มาตรา ๑๙  ผู,ใดจะดําเนินการดังต8อไปน้ี ต,องได,รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ 
(๑) ผลิต มีไว,ในครอบครอง หรือใช,วัสดุกัมมันตรังสี 
(๒) นําเข,า ส8งออก หรือนําผ8านวัสดุกัมมันตรังสี 
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับวัสดุ

กัมมันตรังสีแต8ละประเภท ให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๐  วัสดุกัมมันตรังสีใดท่ีผู,ดําเนินการไม8ต,องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 

๑๙ ให,เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังน้ี ให,คํานึงถึงระดับกัมมันตภาพหรือลักษณะการใช,งาน
วัสดุกัมมันตรังสี 

ผู,ใดมีไว,ในครอบครอง หรือใช,วัสดุกัมมันตรังสีท่ีไม8ต,องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง 
ต,องแจ,งการครอบครองหรือใช,วัสดุกัมมันตรังสีต8อเลขาธิการ 

การแจ,งการครอบครองหรือใช,วัสดุกัมมันตรังสี ให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ 
เง่ือนไขและระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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มาตรา ๒๑  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ให,มีอายุ ดังต8อไปน้ี 
(๑) ใบอนุญาตผลิตวัสดุกัมมันตรังสีให,มีอายุห,าป1 
(๒) ใบอนุญาตมีไว,ในครอบครองหรือใช,วัสดุกัมมันตรังสีให,มีอายุห,าป1 
(๓) ใบอนุญาตนําเข,าวัสดุกัมมันตรังสีให,มีอายุตามท่ีกําหนดในใบอนุญาตแต8ต,องไม8

เกินหกเดือน 
(๔) ใบอนุญาตส8งออกวัสดุกัมมันตรังสีให,มีอายุตามท่ีกําหนดในใบอนุญาตแต8ต,องไม8

เกินหกเดือน 
(๕) ใบอนุญาตนําผ8านวัสดุกัมมันตรังสีให,มีอายุตามท่ีกําหนดในใบอนุญาตแต8ต,องไม8

เกินหกเดือน 
 
มาตรา ๒๒  ให,ผู,ขอรับใบอนุญาตนําเข,าวัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรา ๑๙ ขอรับ

ใบอนุญาตมีไว,ในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีน้ันด,วย 
 
มาตรา ๒๓  ผู, รับใบอนุญาตนําผ8านวัสดุกัมมันตรังสี ให,ได,รับยกเว,นการขอรับ

ใบอนุญาตมีไว,ในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีหรือการแจ,งการมีไว,ในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีน้ัน 
แล,วแต8กรณี 

 
มาตรา ๒๔  ผู,รับใบอนุญาตนําเข,า ส8งออก หรือนําผ8านวัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรา 

๑๙ (๒) ต,องนําเข,ามาในราชอาณาจักร ส8งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําผ8านซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี 
ทางด8านศุลกากรท่ีเลขาธิการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๕  ให,นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๘ มาใช,บังคับกับการกําหนดเคร่ืองกําเนิด

รังสีที่ไม8อยู8ภายใต,การควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ีโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๖  ผู,ใดจะดําเนินการดังต8อไปน้ี ต,องได,รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ 
(๑) ทําเคร่ืองกําเนิดรังสี 
(๒) มีไว,ในครอบครองหรือใช,เคร่ืองกําเนิดรังสี 
(๓) นําเข,าหรือส8งออกเคร่ืองกําเนิดรังสี 
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับ

เคร่ืองกําเนิดรังสีแต8ละประเภท ให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๗  ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ให,มีอายุ ดังต8อไปน้ี 
(๑) ใบอนุญาตทําเคร่ืองกําเนิดรังสีให,มีอายุห,าป1 
(๒) ใบอนุญาตมีไว,ในครอบครองหรือใช,เคร่ืองกําเนิดรังสีให,มีอายุห,าป1 
(๓) ใบอนุญาตนําเข,าเครื่องกําเนิดรังสีให,มีอายุตามที่กําหนดในใบอนุญาตแต8ต,อง

ไม8เกินหกเดือน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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(๔) ใบอนุญาตส8งออกเคร่ืองกําเนิดรังสีให,มีอายุตามที่กําหนดในใบอนุญาตแต8ต,อง
ไม8เกินหกเดือน 

 
มาตรา ๒๘  ผู,ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ต,องเป0นนิติบุคคล 

เว,นแต8วัสดุกัมมันตรังสีหรือเคร่ืองกําเนิดรังสีบางประเภทท่ีผู,ขอรับใบอนุญาตจะเป0นบุคคลธรรมดาก็ได,  
ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๙  ผู,ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ซึ่งเป0นบุคคล

ธรรมดาต,องมีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต,องห,าม ดังต8อไปน้ี 
(๑) คุณสมบัติ 

(ก) มีอายุไม8ตํ่ากว8าย่ีสิบป1บริบูรณ� 
(ข) มีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัยและความม่ันคง

ปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีท่ีขออนุญาต การดําเนินการเม่ือเลิกใช,งาน และการจัดการกาก
กัมมันตรังสี หรือมีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัยของเคร่ืองกําเนิดรังสีท่ีขอ
อนุญาต แล,วแต8กรณี  ท้ังน้ี ศักยภาพทางเทคนิคให,เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยอย8างน,อย
ต,องมีเร่ืองดังต8อไปน้ี 

๑) สถานท่ีจัดเก็บหรือสถานท่ีประกอบกิจการ 
๒) เคร่ืองมือ อุปกรณ� และเคร่ืองใช, 
๓) เจ,าหน,าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 
๔) แผนปGองกันอันตรายจากรังสี 

(๒) ลักษณะต,องห,าม 
(ก) เป0นคนวิกลจริต คนไร,ความสามารถ หรือคนเสมือนไร,ความสามารถ 
(ข) เป0นผู,อยู8ในระหว8างถูกสั่งพักใช,ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 
(ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี โดยยังไม8พ,นห,าป1นับแต8

วันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
(ง) เคยต,องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให, จําคุกเ น่ืองจากกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ีโดยได,พ,นโทษมายังไม8ถึงห,าป1ในวันท่ีย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๓๐  ผู,ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ซึ่งเป0นนิติบุคคล

ต,องมีคุณสมบัติ และไม8มีลักษณะต,องห,าม ดังต8อไปน้ี 
(๑) ผู,จัดการหรือผู,แทนนิติบุคคลต,องมีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต,องห,ามตาม

มาตรา ๒๙ (๑) (ก) และ (๒) 
(๒) มีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต,องห,ามตามมาตรา ๒๙ (๑) (ข) และ (๒) (ข) และ (ค) 
(๓) ไม8 เคยต,องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,ลงโทษเน่ืองจากกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ี เว,นแต8ได,พ,นโทษมาแล,วห,าป1ก8อนวันท่ีย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๓๑  ผู, รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ มีหน,าท่ีวาง

หลักประกันต้ังแต8ได,รับใบอนุญาตเพ่ือเป0นหลักประกันในการจัดการกากกัมมันตรังสี และในการเข,า
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ดําเนินการของพนักงานเจ,าหน,าท่ีตามมาตรา ๑๐๔  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข และ
ระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

หลักประกันตามวรรคหน่ึงจะเป0นเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย สัญญาคํ้าประกัน
ของธนาคารหรือหลักประกันอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ถ,าผู,รับใบอนุญาตไม8วางหรือวางหลักประกันไม8ครบตามจํานวนและระยะเวลาท่ี
กําหนดตามวรรคหน่ึงให,เสียเงินเพ่ิมอีกร,อยละสองต8อเดือนของจํานวนหลักประกันท่ีต,องวางหรือวาง
ขาดแล,วแต8กรณีนับแต8วันท่ีครบกําหนดส8ง และให,เลขาธิการเตือนให,มีการวางหลักประกัน และเงิน
เพ่ิมภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต8วันท่ีได,รับหนังสือเตือน และถ,ายังไม8มีการวางหลักประกันและ
เงินเพ่ิมให,ถูกต,อง เลขาธิการอาจมีคําสั่งให,เพิกถอนใบอนุญาตได, 

ในกรณีท่ีเลขาธิการมอบหมายให,บุคคลอ่ืนดําเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีแทน
ผู,รับใบอนุญาตให,ใช,จ8ายจากหลักประกันตามวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีหลักประกันไม8เพียงพอ ผู,รับ
ใบอนุญาตต,องรับผิดชอบค8าใช,จ8ายส8วนท่ีขาด และหากมีหลักประกันเหลือให,คืนแก8ผู,รับใบอนุญาต 

หลักประกันตามวรรคหน่ึง ไม8อยู8ในความรับผิดแห8งการบังคับคดี แต8ไม8พ,นจากความ
รับผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

การเก็บรักษาและการเบิกจ8ายหลักประกัน ให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๒  ให,หน8วยงานของรัฐตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีเป0นผู,รับใบอนุญาต

ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ได,รับยกเว,นไม8ต,องวางหลักประกันตามมาตรา ๓๑ 
 
มาตรา ๓๓  การโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ให,กระทําได,เม่ือ

เป0นการโอนใบอนุญาตให,แก8บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต,องห,ามตามมาตรา ๒๘ มาตรา 
๒๙ และมาตรา ๓๐ และได,รับอนุญาตจากเลขาธิการ 

การขอโอนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาตให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ตายหรือ

สิ้นสภาพนิติบุคคลหรือตกเป0นบุคคลล,มละลาย ให,ทายาทหรือผู,ชําระบัญชีหรือเจ,าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�
ยื่นคําขอต8อผู,อนุญาตเพื่อรับโอนใบอนุญาตภายในเก,าสิบวันนับแต8วันที่ผู,รับใบอนุญาตตายหรือ
สิ้นสภาพนิติบุคคลหรือตกเป0นบุคคลล,มละลาย แล,วแต8กรณี หรือภายในระยะเวลาท่ีผู,อนุญาตขยาย
เวลาให,ตามความจําเป0น ถ,ามิได,ย่ืนคําขอภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให,ถือว8าใบอนุญาตสิ้นอายุ หากจะ
ประกอบกิจการตามใบอนุญาตน้ันต8อไปให,ดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม8 

ในระหว8างระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให,ถือเสมือนว8าทายาทหรือผู,ชําระบัญชีหรือ
เจ,าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�ซึ่งเข,าประกอบกิจการตามใบอนุญาตน้ันเป0นผู,รับใบอนุญาต 

ในกรณีท่ีผู,รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให,เป0นคนไร,ความสามารถให,นําบทบัญญัติใน
วรรคหน่ึง และวรรคสองมาใช,บังคับแก8ผู,อนุบาลโดยอนุโลม 
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มาตรา ๓๕  ถ,าผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ประสงค�จะขอต8อ
อายุใบอนุญาต ให,ย่ืนคําขอก8อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได,ย่ืนคําขอดังกล8าวแล,วให,ประกอบกิจการ
ต8อไปได,จนกว8าเลขาธิการจะสั่งไม8ต8ออายุใบอนุญาตน้ัน 

การขอต8ออายุใบอนุญาตและการต8ออายุใบอนุญาตให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

วัสดุนิวเคลียร� 
   

 
มาตรา ๓๖  ผู,ใดจะดําเนินการดังต8อไปน้ี ต,องได,รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ 
(๑) มีไว,ในครอบครองหรือใช,วัสดุนิวเคลียร� 
(๒) นําเข,า ส8งออก หรือนําผ8านวัสดุนิวเคลียร� 
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับวัสดุ

นิวเคลียร�ให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๗  ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ให,มีอายุ ดังต8อไปน้ี 
(๑) ใบอนุญาตมีไว,ในครอบครองหรือใช,วัสดุนิวเคลียร�ให,มีอายุห,าป1 
(๒) ใบอนุญาตนําเข,าวัสดุนิวเคลียร�ให,มีอายุตามท่ีกําหนดในใบอนุญาตแต8ต,องไม8เกิน

หกเดือน 
(๓) ใบอนุญาตส8งออกวัสดุนิวเคลียร�ให,มีอายุตามท่ีกําหนดในใบอนุญาตแต8ต,องไม8

เกินหกเดือน 
(๔) ใบอนุญาตนําผ8านวัสดุนิวเคลียร�ให,มีอายุตามท่ีกําหนดในใบอนุญาตแต8ต,องไม8

เกินหกเดือน 
 
มาตรา ๓๘  วัสดุนิวเคลียร�ใดท่ีผู,ดําเนินการไม8ต,องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ 

ให,เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ท้ังน้ี ให,คํานึงถึงปริมาณ ความเข,มข,น และองค�ประกอบของ
วัสดุนิวเคลียร�หรือลักษณะการใช,งานวัสดุนิวเคลียร� 

ผู,ใดมีไว,ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร�ที่ไม8ต,องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ต,องแจ,ง
ปริมาณการครอบครองวัสดุนิวเคลียร�ต8อเลขาธิการ 

การแจ,งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร�ให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข และ
ระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๙  ผู,รับใบอนุญาตนําเข,า ส8งออก หรือนําผ8านวัสดุนิวเคลียร�ตามมาตรา 

๓๖ (๒) ต,องนําเข,ามาในราชอาณาจักร ส8งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําผ8านซึ่งวัสดุนิวเคลียร� 
ทางด8านศุลกากรท่ีเลขาธิการประกาศกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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มาตรา ๔๐  ผู,ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ต,องเป0นนิติบุคคล เว,นแต8วัสดุ
นิวเคลียร�บางประเภทท่ีผู,ขอรับใบอนุญาตจะเป0นบุคคลธรรมดาก็ได,  ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๑  ผู,ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ซึ่งเป0นบุคคลธรรมดา ต,องมี

คุณสมบัติและไม8มีลักษณะต,องห,าม ดังต8อไปน้ี 
(๑) คุณสมบัติ 

(ก) มีอายุไม8ตํ่ากว8าย่ีสิบป1บริบูรณ� 
(ข) มีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัย ความม่ันคง

ปลอดภัยและการพิทักษ�ความปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร�ท่ีขออนุญาต การดําเนินการเม่ือเลิกใช,งาน 
การจัดการกากกัมมันตรังสี และการจัดการเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว ท้ังน้ี ศักยภาพทางเทคนิคให,
เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยอย8างน,อยต,องมีเร่ืองดังต8อไปน้ี 

๑) สถานท่ีจัดเก็บหรือสถานท่ีประกอบกิจการ 
๒) เคร่ืองมือ อุปกรณ� และเคร่ืองใช, 
๓) เจ,าหน,าท่ีดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร� 
๔) ระบบการคุ,มครองทางกายภาพ 
๕) แผนปGองกันอันตรายจากรังสี 

(๒) ลักษณะต,องห,าม 
(ก) เป0นคนวิกลจริต คนไร,ความสามารถ หรือคนเสมือนไร,ความสามารถ 
(ข) เป0นผู,อยู8ในระหว8างถูกสั่งพักใช,ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 
(ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี โดยยังไม8พ,นห,าป1นับแต8

วันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
(ง) เคยต,องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให, จําคุกเ น่ืองจากกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ี โดยได,พ,นโทษมายังไม8ถึงห,าป1ในวันท่ีย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๒  ผู,ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ซึ่งเป0นนิติบุคคล ต,องมีคุณสมบัติ

และไม8มีลักษณะต,องห,าม ดังต8อไปน้ี 
(๑) ผู,จัดการหรือผู,แทนนิติบุคคลต,องมีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต,องห,ามตาม

มาตรา ๔๑ (๑) (ก) และ (๒) 
(๒) มีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต,องห,ามตามมาตรา ๔๑ (๑) (ข) และ (๒) (ข) และ (ค) 
(๓) ไม8 เคยต,องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,ลงโทษเน่ืองจากกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ี เว,นแต8ได,พ,นโทษมาแล,วห,าป1ก8อนวันท่ีย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๓  การโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ให,กระทําได,เม่ือเป0นการโอน

ใบอนุญาตให,แก8บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต,องห,ามตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา 
๔๒ และได,รับอนุญาตจากเลขาธิการ 

การขอโอนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาตให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๔๔  ให,นําบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ 

มาใช,บังคับกับการดําเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร�โดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร� 

   
 

ส8วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๔๕  ผู,ใดจะต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ต,องได,รับใบอนุญาตให,ใช,
พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร� ใบอนุญาตก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร� และ
ใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร� จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ตามลําดับ 

 
มาตรา ๔๖  ผู,ต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ตามมาตรา ๔๕ ต,องมีคุณสมบัติ

และไม8มีลักษณะต,องห,าม ดังต8อไปน้ี 
(๑) เป0นบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
(๒) มีศักยภาพทางเทคนิคและการเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) ไม8เป0นบุคคลล,มละลายหรืออยู8ในระหว8างถูกพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาด 
(๔) ไม8เป0นผู,อยู8ในระหว8างถูกสั่งพักใช,ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๕) ไม8เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี เว,นแต8ได,ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตมาแล,วห,าป1ก8อนวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
(๖) ไม8 เคยต,องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,ลงโทษเน่ืองจากกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ี เว,นแต8ได,พ,นโทษมาแล,วห,าป1ก8อนวันท่ีย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๗  กรรมการและผู,มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลตามมาตรา ๔๖ (๑) ต,อง

มีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต,องห,าม ดังต8อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู8ในราชอาณาจักร 
(๒) ไม8 เคยต,องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให, จําคุกเ น่ืองจากกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข,องกับความผิดทางนิวเคลียร�และรังสี เว,นแต8ได,พ,นโทษ
มาแล,วห,าป1ก8อนวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

(๓) ไม8มีลักษณะต,องห,ามตามมาตรา ๔๖ (๓) (๔) และ (๕) 
 
มาตรา ๔๘  การก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ให,ได,รับยกเว,นไม8ต,อง

ปฏิบัติตามกฎหมายว8าด,วยโรงงานและกฎหมายว8าด,วยการควบคุมอาคาร แต8ผู,รับใบอนุญาตก8อสร,าง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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สถานประกอบการทางนิวเคลียร�ต,องปฏิบัติตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งต,องมีมาตรฐานเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยไม8ตํ่ากว8าท่ีกําหนดไว,
ในกฎหมายว8าด,วยโรงงานและกฎหมายว8าด,วยการควบคุมอาคาร 

 
มาตรา ๔๙  ในการประกอบกิจการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ท่ีใช,เคร่ือง

ปฏิกรณ�นิวเคลียร�เพ่ือการผลิตพลังงาน หากเก่ียวข,องกับการดําเนินการตามกฎหมายว8าด,วยการ
ประกอบกิจการพลังงานแล,ว ให,คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ีและคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานตามกฎหมายว8าด,วยการประกอบกิจการพลังงานตกลงร8วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ดังกล8าว
ร8วมกัน 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงจะกําหนดให,มีการกระทําอย8างใดร8วมกัน การกําหนด
หลักเกณฑ�หรือวิธีการใดให,ต,องปฏิบัติเพ่ิมเติม การกําหนดให,มีผลเป0นการยกเว,นหลักเกณฑ�หรือ
วิธีการในการควบคุมดูแลตามพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายว8าด,วยการประกอบกิจการพลังงาน หรือ
กฎหมายว8าด,วยการพัฒนาและส8งเสริมพลังงาน หรือกําหนดมอบอํานาจให,ผู, มีอํานาจในการ
ควบคุมดูแลตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายว8าด,วยการประกอบกิจการพลังงานเป0นผู,ใช,
อํานาจแทนก็ได, 

ข,อตกลงร8วมกันตามวรรคหน่ึง เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,ว ให,มีผลใช,
บังคับได, 

 
มาตรา ๕๐  การโอนใบอนุญาตให,ใช,พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร� 

ใบอนุญาตก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร� และใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร�ให,กระทําได,เม่ือเป0นการโอนใบอนุญาตให,แก8บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต,องห,าม
ตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ และได, รับอนุญาตจากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

การขอโอนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาตให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
ส8วนท่ี ๒ 

พ้ืนท่ีต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร� 
   

 
มาตรา ๕๑  ในการก8อต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร� ผู,ประกอบการทาง

นิวเคลียร�ต,องได,รับใบอนุญาตให,ใช,พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร�จากเลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ในการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให,ผู,ขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตพร,อมด,วยรายงานวิเคราะห�ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร� 
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การจัดทํารายงานวิเคราะห�ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีต้ังสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร� ให,เป0นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดซึ่งอย8างน,อยต,องประกอบด,วยรายละเอียด
ของเร่ืองดังต8อไปน้ี 

(๑) ผลกระทบจากเหตุการณ�ภายนอกต8อพ้ืนท่ีต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร� 
ท้ังในส8วนท่ีเกิดจากปรากฏการณ�ธรรมชาติและการกระทําของมนุษย� 

(๒) ลักษณะของพ้ืนท่ีต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร� 
(๓) รายงานด,านสิ่งแวดล,อม 
(๔) การกระจายตัวของประชากรบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีต้ังสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร� 
(๕) เส,นทางการอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร�และรังสี 
(๖) การปGองกันและระงับอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนแก8ประชาชนและสิ่งแวดล,อม 
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให,ใช,พ้ืนท่ี

เพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร� ให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๒  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให,ใช,พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร�ให,สํานักงานจัดให,มีการรับฟ3งความเห็นของประชาชนท่ีอยู8อาศัยในบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีต้ัง 
เพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๓  ใบอนุญาตให,ใช,พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ให,มีอายุ

ตามท่ีกําหนดในใบอนุญาตแต8ต,องไม8เกินสิบป1 และอาจขอต8ออายุใบอนุญาตได,คร้ังละไม8เกินสิบป1 
ในกรณีท่ีผู,รับใบอนุญาตให,ใช,พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ประสงค�

จะขอต8ออายุใบอนุญาต ให,ย่ืนคําขอต8ออายุใบอนุญาตล8วงหน,าไม8น,อยกว8าหน่ึงป1แต8ไม8เกินสามป1ก8อน
วันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุพร,อมด,วยรายงานวิเคราะห�ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีต้ังท่ีได,แก,ไขข,อมูลให,เป0น
ป3จจุบัน 

การขอต8ออายุใบอนุญาตและการต8ออายุใบอนุญาตให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๔  เม่ือเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออกใบอนุญาตให,

ใช,พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร�แล,ว หากปรากฏข,อเท็จจริงว8ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
เกิดข้ึนหรือสภาพพ้ืนท่ีต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร�เปลี่ยนแปลงไปอันอาจมีผลกระทบต8อ
ประชาชนหรือสิ่งแวดล,อม ให,เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีคําสั่งให,ผู, รับ
ใบอนุญาตย่ืนรายงานวิเคราะห�ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีต้ังท่ีได,วิเคราะห�ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีต้ังให,
สอดคล,องกับกรณีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีผู,รับใบอนุญาตไม8อาจย่ืนรายงานวิเคราะห�ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีต้ังได,
ภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให,ย่ืนคําขอขยายระยะเวลาต8อเลขาธิการ และให,เลขาธิการมีอํานาจ
สั่งขยายระยะเวลาการย่ืนรายงานดังกล8าวได,ไม8เกินสองคร้ัง คร้ังละไม8เกินหน่ึงร,อยแปดสิบวัน และ
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หากผู,รับใบอนุญาตให,ใช,พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ไม8ย่ืนรายงานวิเคราะห�ความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีต้ังภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึงหรือภายในระยะเวลาท่ีมีการขยาย
ออกไป ให,เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให,ใช,พ้ืนท่ีเพ่ือต้ัง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร� 

ในกรณีท่ีเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได,พิจารณารายงาน
วิเคราะห�ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีต้ังตามวรรคหน่ึงแล,ว เห็นว8าพ้ืนท่ีต้ังน้ันไม8เข,าเง่ือนไขในการ
อนุญาตให,ใช,เป0นพ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร�อีกต8อไป ให,เลขาธิการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให,ใช,พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร� 

 
ส8วนท่ี ๓ 

การก8อสร,าง และการติดต้ังเคร่ืองจักรและอุปกรณ� 
   

 
มาตรา ๕๕  ผู,รับใบอนุญาตให,ใช,พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ท่ี

ประสงค�จะก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ต,องได,รับใบอนุญาตก8อสร,างสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร�จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ในการย่ืนขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให,ผู,ขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอพร,อมด,วย
ใบอนุญาตให,ใช,พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร� รายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร�ฉบับเบ้ืองต,น และเอกสารหรือหลักฐานทางการเงิน 

เอกสารหรือหลักฐานทางการเงินท่ีผู,ขอรับใบอนุญาตต,องย่ืนตามวรรคสอง ให,เป0นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยจะกําหนดให,แตกต8างกันตามประเภทของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร�ก็ได, 

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตก8อสร,าง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร� ให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๖  รายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�

ฉบับเบ้ืองต,นต,องมีข,อมูลเก่ียวกับแบบก8อสร,าง การรักษาความปลอดภัย และการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร�และรังสี และข,อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะกําหนดให,แตกต8างกันตามประเภทของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร�ก็ได, 

 
มาตรา ๕๗  เม่ือเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออกใบอนุญาต

ก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร�แล,ว หากปรากฏข,อเท็จจริงว8ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
เกิดข้ึนอันอาจมีผลกระทบต8อการวิเคราะห�ความปลอดภัยในรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร�ฉบับเบ้ืองต,น ให,เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่ง
ให,ผู,รับใบอนุญาตก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ย่ืนรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยของ
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สถานประกอบการทางนิวเคลียร�ฉบับเบ้ืองต,นในส8วนท่ีเก่ียวกับข,อเท็จจริงท่ีเปลี่ยนแปลงไปใหม8
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยต,องวิเคราะห�ความปลอดภัยให,สอดคล,องกับข,อเท็จจริงท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปน้ันด,วย 

ในกรณีท่ีผู, รับใบอนุญาตไม8อาจย่ืนรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร�ฉบับเบ้ืองต,นได,ภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให,ย่ืนคําขอขยาย
ระยะเวลาต8อเลขาธิการและให,เลขาธิการมีอํานาจสั่งขยายระยะเวลาการย่ืนรายงานดังกล8าวได,ไม8เกิน
สองคร้ัง คร้ังละไม8เกินหน่ึงร,อยแปดสิบวัน และหากผู,รับใบอนุญาตก8อสร,างสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร�ไม8ย่ืนรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ฉบับเบ้ืองต,น
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึงหรือภายในระยะเวลาท่ีมีการขยายออกไป ให,เลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร� 

ในกรณีท่ีเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได,พิจารณารายงาน
วิเคราะห�ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ฉบับเบ้ืองต,นตามวรรคหน่ึงแล,ว เห็นว8า 
การก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ไม8อาจดําเนินการได,อีกต8อไป ให,เลขาธิการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีคําสั่งให,เพิกถอนใบอนุญาตก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร� 

 
มาตรา ๕๘  ใบอนุญาตก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ให,มีอายุตามท่ี

กําหนดในใบอนุญาต แต8ต,องไม8เกินสิบป1 และอาจขอต8ออายุใบอนุญาตได,เพียงคร้ังเดียวเป0นระยะเวลา
ไม8เกินสิบป1 

ในกรณีท่ีผู,รับใบอนุญาตก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ประสงค�จะขอต8อ
อายุใบอนุญาตให,ย่ืนคําขอต8ออายุใบอนุญาตล8วงหน,าไม8น,อยกว8าหน่ึงป1แต8ไม8เกินสามป1ก8อนวันท่ี
ใบอนุญาตสิ้นอายุพร,อมด,วยรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�
ฉบับเบ้ืองต,นท่ีได,แก,ไขข,อมูลให,เป0นป3จจุบัน 

การขอต8ออายุใบอนุญาตและการต8ออายุใบอนุญาตให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๙  ผู,รับใบอนุญาตก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ต,องรายงาน

ความคืบหน,าในการก8อสร,างต8อเลขาธิการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว,ในรายงานวิเคราะห�ความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ฉบับเบ้ืองต,น 

 
มาตรา ๖๐  ห,ามมิให,ผู, รับใบอนุญาตก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร�

ดําเนินการก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ผิดไปจากท่ีได,รับใบอนุญาต เว,นแต8ได,รับอนุญาต
จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการให,มีการแก,ไขเปลี่ยนแปลงแบบก8อสร,างท่ีปรากฏ
ในรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ฉบับเบ้ืองต,น 

ในกรณีท่ีมีการก8อสร,างโดยผิดไปจากท่ีได,รับใบอนุญาต ให,เลขาธิการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งระงับการกระทําดังกล8าว และหากเลขาธิการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเห็นว8าการก8อสร,างท่ีผิดไปจากท่ีได,รับใบอนุญาตน้ันยังคงอยู8ภายใต,
หลักเกณฑ�ความปลอดภัยท่ียอมรับได,เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจมีคําสั่งให,
ผู,รับใบอนุญาตแก,ไขเปลี่ยนแปลงแบบก8อสร,างตามวรรคหน่ึง 
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หากการก8อสร,างท่ีผิดไปจากท่ีได,รับใบอนุญาตน้ันอาจก8อให,เกิดอันตรายแก8
ประชาชนและสิ่งแวดล,อมให,เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งระงับการ
กระทําดังกล8าว และให,ผู,รับใบอนุญาตร้ือถอนอาคารท้ังหมดหรือบางส8วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
มาตรา ๖๑  ในกรณีที่มีการติดต้ังเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ� แตกต8างไปจาก

ในรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ฉบับเบ้ืองต,น ให,นําบทบัญญัติ
ในมาตรา ๖๐ มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

 
ส8วนท่ี ๔ 

การทดสอบเดินเคร่ืองและการดําเนินการ 
   

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีท่ีการก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร�แล,วเสร็จ ก8อนท่ี

จะขอรับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร� ให,ผู,รับใบอนุญาตก8อสร,างสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร�ทดสอบระบบเคร่ืองจักรและอุปกรณ� โดยแจ,งวัน เวลา และระยะเวลาการ
ทดสอบระบบเคร่ืองจักรและอุปกรณ�ให,เลขาธิการทราบล8วงหน,าไม8น,อยกว8าสิบห,าวัน เพ่ือให,พนักงาน
เจ,าหน,าท่ีเข,าไปตรวจสอบการทดสอบดังกล8าว 

เม่ือการทดสอบระบบเคร่ืองจักรและอุปกรณ�เสร็จสิ้นแล,ว ผู,รับใบอนุญาตก8อสร,าง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร�ต,องจัดทํารายงานการทดสอบระบบเคร่ืองจักรและอุปกรณ�เสนอ
เลขาธิการเพ่ือพิจารณาให,ความเห็นชอบ 

 
มาตรา ๖๓  ในกรณีดังต8อไปน้ี ผู,รับใบอนุญาตก8อสร,างสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร�ต,องได,รับอนุญาตจากเลขาธิการ 
(๑) การบรรจุเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ในเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�และทดสอบการ

เดินเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร� 
(๒) การบรรจุวัสดุนิวเคลียร�ในกระบวนการเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร�หรือการ

บรรจุเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วในกระบวนการแปรสภาพเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว 
เลขาธิการจะมีคําสั่งอนุญาตตามวรรคหน่ึงได,ก็ต8อเม่ือได,ให,ความเห็นชอบรายงาน

การทดสอบระบบเคร่ืองจักรและอุปกรณ�ตามมาตรา ๖๒ แล,ว 
ในการบรรจุเช้ือเพลิงนิวเคลียร� วัสดุนิวเคลียร� หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วตาม

วรรคหน่ึง ให,เลขาธิการหรือพนักงานเจ,าหน,าท่ีซึ่งเลขาธิการมอบหมายตรวจสอบการดําเนินการ
ดังกล8าวด,วย 

เม่ือดําเนินการตามท่ีได,รับอนุญาตเสร็จสิ้นแล,ว ผู,รับใบอนุญาตก8อสร,างสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร�ต,องจัดทํารายงานการทดสอบเสนอต8อเลขาธิการเพ่ือให,ความเห็นชอบ 

การขออนุญาตตามวรรคหน่ึง การบรรจุเช้ือเพลิงนิวเคลียร� วัสดุนิวเคลียร� หรือ
เช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว การทดสอบการเดินเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุ
นิวเคลียร�หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว และการรายงานการทดสอบดังกล8าว ให,เป0นไปตาม
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๖๔  ผู,ดําเนินการก8อต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ท่ีประสงค�จะ

ดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร� ต,องได,รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร�จากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ในการย่ืนขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให,ผู,ขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอพร,อมด,วย
เอกสารหลักฐานทางการเงิน ใบอนุญาตก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร� และรายงาน
วิเคราะห�ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ฉบับสมบูรณ� 

รายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ฉบับสมบูรณ�
ตามวรรคสองอย8างน,อยต,องประกอบด,วยข,อมูลท่ีเป0นป3จจุบันของรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ฉบับเบ้ืองต,น และรายงานการทดสอบตามมาตรา ๖๒ และใน
กรณีที่มีการดําเนินการตามมาตรา ๖๓ ต,องมีการรายงานการทดสอบตามมาตรา ๖๓ ด,วย 

เอกสารท่ีผู,ขอรับใบอนุญาตต,องย่ืนตามวรรคสอง ให,เป0นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงโดยจะกําหนดเอกสารและระยะเวลาการย่ืนเอกสารตามวรรคสองให,แตกต8างกันตาม
ประเภทของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ก็ได, 

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตดําเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร� ให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๕  ใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ให,มีอายุตามท่ี

กําหนดในใบอนุญาต แต8ต,องไม8เกินหกสิบป1 และอาจขอต8ออายุใบอนุญาตได,ตามหลักเกณฑ� วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๖  ในการออกใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ท่ีใช,

เคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร� เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่งแก,ไขขีดจํากัดการ
เดินเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�ท่ีปรากฏในรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร�ฉบับสมบูรณ�ก8อนการพิจารณาออกใบอนุญาตก็ได, 

 
มาตรา ๖๗  ผู,รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�มีหน,าท่ี

ทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ตาม
ระยะเวลาและกรณีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือเม่ือเลขาธิการเห็นว8ามีเหตุทําให,รายงาน
วิเคราะห�ความปลอดภัยไม8เหมาะสมกับสถานการณ�ป3จจุบัน 

ในกรณีท่ีผู, รับใบอนุญาตไม8อาจย่ืนรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร�ได,ภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให,ย่ืนคําขอขยายระยะเวลาต8อ
เลขาธิการ และให,เลขาธิการมีอํานาจสั่งขยายระยะเวลาการยื่นรายงานดังกล8าวได,ไม8เกินสองครั้ง 
ครั้งละไม8เกินหน่ึงร,อยแปดสิบวันและหากผู,รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�
ไม8ย่ืนรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ตามวรรคหน่ึงหรือภายในระยะเวลาท่ีมีการขยายออกไป ให,เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร� 
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ในกรณีท่ีเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได,พิจารณารายงาน
วิเคราะห�ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ตามวรรคหน่ึงแล,ว เห็นว8า การ
ดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ต8อไป จําเป0นต,องมีการวิเคราะห�ความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร�ใหม8ให,เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสั่งให,ผู,รับใบอนุญาต
แก,ไขรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�น้ัน 

หากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไม8เห็นชอบกับรายงานวิเคราะห�
ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ตามวรรคหน่ึงหรือท่ีแก,ไขตามวรรคสาม หรือผู,รับ
ใบอนุญาตไม8แก,ไขรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยตามวรรคสอง ให,เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสั่งพักใช,ใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�จนกว8าผู,รับใบอนุญาต
แก,ไขรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยและได,รับความเห็นชอบรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยท่ีแก,ไข
แล,วดังกล8าว 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีท่ีผู,รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�

ประเภทสถานท่ีใช,เคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�เพ่ือการผลิตพลังงานไม8อาจดําเนินกิจการต8อไปได, 
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจขอให,หน8วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีมี
ประสบการณ�และความเช่ียวชาญเข,าดําเนินการแทนจนกว8าจะมีผู,รับใบอนุญาตให,ดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร�ประเภทสถานท่ีใช,เคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�เพ่ือการผลิตพลังงานรายอ่ืนเข,า
ดําเนินการแทน หรืออาจสั่งเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�น้ันได, 

ให,ถือว8าหน8วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเข,าดําเนินการแทนเป0นผู,รับใบอนุญาตซึ่งมี
สิทธิและหน,าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให,หน8วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเข,าดําเนินการแทนผู,รับใบอนุญาตมีสิทธิเข,าไปและ
ใช,สถานประกอบการทางนิวเคลียร�ตามวรรคหน่ึงได,เท8าท่ีจําเป0น โดยหน8วยงานของรัฐหรือเอกชน
จะต,องใช,ความระมัดระวังเพ่ือสงวนรักษาทรัพย�ของผู,รับใบอนุญาตเหมือนเช8นผู,ดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร�หรือผู,มีวิชาชีพเช8นน้ันจะพึงปฏิบัติ และหากเกิดความเสียหายแก8ผู,รับ
ใบอนุญาต ให,ผู,รับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกร,องค8าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายน้ันจากสํานักงาน
ได,ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

การแบ8งรายได,และค8าใช,จ8ายต8าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในช8วงเวลาของการดําเนินการแทน
ระหว8างผู,เข,าดําเนินการแทนและผู,รับใบอนุญาต ให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๖๙  ให,นําบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ มาใช,บังคับกับการวาง

หลักประกันของผู,รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร� เพ่ือเป0นหลักประกันใน
การจัดการกากกัมมันตรังสีการจัดการเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว และการดําเนินการตามแผนการเลิก
ดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�โดยอนุโลม 

 
ส8วนท่ี ๕ 

การเลิกดําเนินการ 
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มาตรา ๗๐  ให,ผู, รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ท่ี

ประสงค�จะเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร� ย่ืนคําขอเลิกดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร�พร,อมด,วยแผนการเลิกดําเนินการตามท่ีกําหนดไว,ในรายงานวิเคราะห�
ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ฉบับสมบูรณ�ต8อเลขาธิการ  ท้ังน้ี แผนการเลิก
ดําเนินการดังกล8าวต,องมีการปรับปรุงให,เป0นป3จจุบัน 

การย่ืนคําขอเลิกดําเนินการและรายละเอียดของแผนการเลิกดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร�ในแต8ละประเภทตามวรรคหน่ึง ให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข 
และระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๑  ในกรณีท่ีเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นชอบให,

เลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร� ให,เลขาธิการออกใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร�ให,กับผู,ย่ืนคําขอตามมาตรา ๗๐ โดยระบุให,ยกเลิกใบอนุญาตดําเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร�ไว,ในใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ด,วย 

ให,ใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�มีอายุไม8เกินระยะเวลา
ท่ีระบุในแผนการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร� 

 
มาตรา ๗๒  ผู,รับใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ซึ่ง

ประสงค�จะแก,ไขแผนการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร� ให,ย่ืนแผนการเลิก
ดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ท่ีแก,ไขแล,วต8อเลขาธิการเพ่ือให,ความเห็นชอบ  ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีเทคโนโลยีท่ีใช,ในการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�
เปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ือประโยชน�แห8งความปลอดภัย ให,เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให,ผู,รับใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�แก,ไข
แผนการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ได, 

 
มาตรา ๗๓  ผู,รับใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ท่ี

ประสงค�ให,สถานประกอบการทางนิวเคลียร� ท้ังหมดหรือบางส8วนพ,นจากการควบคุมตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให,ย่ืนคําร,องต8อเลขาธิการ 

เม่ือเลขาธิการเห็นว8า การเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ในส8วนท่ี
ผู,รับใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ร,องขอตามวรรคหน่ึง เป0นไปโดย
ถูกต,องตามแผนการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร� และมีปริมาณรังสีอยู8ในระดับท่ี
ปลอดภัยตามเกณฑ�ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดแล,ว เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอาจสั่ งให,สถานประกอบการทางนิวเคลียร�ส8วนน้ันพ,นจากการควบคุมตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๗๔  ผู,รับใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ต,อง

ดําเนินการให,แล,วเสร็จตามแผนการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร� หากเลขาธิการ
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เห็นว8า การดําเนินการจะไม8แล,วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกล8าว เลขาธิการมีอํานาจมอบหมาย
ให,บุคคลอ่ืนดําเนินการร้ือถอนแทนหรือร8วมกับผู,รับใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร� โดยใช,จ8ายจากหลักประกันของผู,รับใบอนุญาต ในกรณีท่ีหลักประกันไม8เพียงพอ ผู,รับ
ใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ต,องรับผิดชอบค8าใช,จ8ายส8วนท่ีขาด และ
หากมีหลักประกันเหลือให,คืนแก8ผู,รับใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร� 

 
หมวด ๖ 

กากกัมมันตรังสี 
   

 
มาตรา ๗๕  ห,ามผู,ใดนํากากกัมมันตรังสีเข,ามาในราชอาณาจักร เว,นแต8เป0นการ

นําเข,ากากกัมมันตรังสีท่ีเกิดจากการส8งกากกัมมันตรังสีในราชอาณาจักรไปจัดการนอกราชอาณาจักร 
หรือท่ีเกิดจากการส8งเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วไปแปรสภาพนอกราชอาณาจักร โดยได,รับใบอนุญาต
จากเลขาธิการ 

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให,เป0นไป
ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๖  ผู,ใดจะส8งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร ต,องได,รับ

ใบอนุญาตจากเลขาธิการ 
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให,เป0นไป

ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๗๗  ผู,รับใบอนุญาตนําเข,ากากกัมมันตรังสีตามมาตรา ๗๕ หรือใบอนุญาต

ส8งออกกากกัมมันตรังสีตามมาตรา ๗๖ ต,องนําเข,ามาในราชอาณาจักรหรือส8งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ซึ่งกากกัมมันตรังสีทางด8านศุลกากรท่ีเลขาธิการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗๘  ห,ามมิให,ผู,ใดปล8อยท้ิงกากกัมมันตรังสีออกสู8สิ่งแวดล,อม เว,นแต8เป0น

กากกัมมันตรังสีท่ีมีระดับค8ากัมมันตภาพและค8าคร่ึงชีวิตตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและได,
ดําเนินการปล8อยท้ิงกากกัมมันตรังสี ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และปริมาณในการปล8อยท้ิงกาก
กัมมันตรังสีที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๙  ผู,ก8อให,เกิดกากกัมมันตรังสีมีหน,าท่ีจัดการกากกัมมันตรังสีตาม

หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
กากกัมมันตรังสีใดที่ผู,มีหน,าที่ตามวรรคหนึ่งต,องส8งให,หน8วยงานของรัฐจัดการ

ให,เป0นไปตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ค8าใช,จ8ายในการจัดการกากกัมมันตรังสีตามวรรคสอง ให,ผู,มีหน,าท่ีตามวรรคหน่ึงเป0น

ผู,รับผิดชอบ 
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มาตรา ๘๐  ผู,ให,บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ต,องได,รับใบอนุญาตให,ใช,พ้ืนท่ีเพ่ือ
ต้ังสถานท่ีให,บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ใบอนุญาตก8อสร,างสถานท่ีให,บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี และใบอนุญาตดําเนินการให,บริการจัดการกากกัมมันตรังสี จากเลขาธิการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ตามลําดับ 

ให,นําบทบัญญัติในหมวด ๕ สถานประกอบการทางนิวเคลียร� และหมวด ๘ ความ
ปลอดภัยความม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษ�ความปลอดภัย รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข,องมาใช,
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๑  ผู,รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ต,องจัดการ

กากกัมมันตรังสีให,เป0นไปตามท่ีระบุไว,ในรายงานวิเคราะห�ความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร�และตามบทบัญญัติในหมวดน้ี 

 
มาตรา ๘๒  ผู,รับใบอนุญาตผลิต มีไว,ในครอบครอง หรือใช,ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีท่ีเลิก

ใช,วัสดุกัมมันตรังสี ต,องจัดการวัสดุกัมมันตรังสีน้ันเช8นเดียวกับการจัดการกากกัมมันตรังสี 
เพ่ือประโยชน�ในการรักษาความปลอดภัยให,ถือว8าวัสดุกัมมันตรังสีท่ีผู,รับใบอนุญาต

ไม8ได,ใช,ประโยชน�เป0นระยะเวลาห,าป1ติดต8อกันเป0นวัสดุกัมมันตรังสีท่ีผู,รับใบอนุญาตเลิกใช,และต,อง
จัดการตามวรรคหน่ึง เว,นแต8ผู,รับใบอนุญาตจะแสดงหลักฐานให,เลขาธิการเห็นว8าผู,รับใบอนุญาตยังคง
ประสงค�จะใช,วัสดุกัมมันตรังสีน้ันต8อไป 

 
มาตรา ๘๓  ในกรณีท่ีผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ (๑) ใช,วัสดุกัมมันตรังสีเพ่ือ

ประโยชน�ในการสํารวจปVโตรเลียม และวัสดุกัมมันตรังสีน้ันตกค,างอยู8ในหลุมสํารวจปVโตรเลียม ผู,รับ
ใบอนุญาตดังกล8าวต,องดําเนินการเพ่ือนําวัสดุกัมมันตรังสีน้ันข้ึนมาจากหลุมสํารวจปVโตรเลียม และ
แจ,งให,เลขาธิการทราบตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีไม8สามารถนําวัสดุกัมมันตรังสี ข้ึนจากหลุมสํารวจปVโตรเลียมได, ให,
ดําเนินการตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย8างน,อยต,องมีรายละเอียด 
ดังต8อไปน้ี 

(๑) การแสดงตําแหน8งหรือพิกัดของหลุมสํารวจปVโตรเลียมท่ีวัสดุกัมมันตรังสีน้ัน
ตกค,างอยู8 

(๒) วิธีการปVดหลุมสํารวจปVโตรเลียม 
 

หมวด ๗ 
เช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว 

   
 

มาตรา ๘๔  ห,ามผู,ใดนําเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วเข,ามาในราชอาณาจักร เว,นแต8
เป0นการนํากลับเข,ามาในราชอาณาจักรซึ่งเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วท่ีเกิดข้ึนในราชอาณาจักรและ
ส8งออกไปตามมาตรา ๘๕ โดยได,รับใบอนุญาตจากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
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การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให,เป0นไป
ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๕  ห,ามผู,ใดส8งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนําผ8านราชอาณาจักรซึ่ง

เช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว เว,นแต8ได,รับใบอนุญาตจากเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ในการขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให,ผู,ขอรับใบอนุญาตแสดงเอกสารหรือ

หลักฐานว8าผู, รับ ณ ประเทศปลายทางเป0นผู,มีสิทธิตามกฎหมายของประเทศปลายทางท่ีอาจ
ครอบครองเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วน้ันได, 

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให,เป0นไป
ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๖  ผู ,รับใบอนุญาตนําเข,าเชื้อเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วตามมาตรา ๘๔ 

วรรคหน่ึงหรือใบอนุญาตส8งออกเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วตามมาตรา ๘๕ วรรคหน่ึง ต,องนําเข,ามาใน
ราชอาณาจักรหรือส8งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วทางด8านศุลกากรท่ี
เลขาธิการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘๗  ผู,รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ท่ีก8อให,เกิด

เช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว ต,องเก็บรักษาเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วตามวิธีการท่ีระบุไว,ในรายงาน
วิเคราะห�ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ฉบับสมบูรณ�ซึ่งเป0นเง่ือนไขในใบอนุญาต
ให,ดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร� เว,นแต8ได,จัดส8งเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วให,แก8
หน8วยงานของรัฐท่ีทําหน,าท่ีเก็บรักษาเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว หรือส8งไปจัดการนอกราชอาณาจักร 
หรือส8งกลับคืนแก8ประเทศผู,ขายหรือผู,ให,เช8าซึ่งเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว 

การเก็บรักษาเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว การส8งเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วให,แก8
หน8วยงานของรัฐการส8งเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วไปจัดการนอกราชอาณาจักร และการส8งเช้ือเพลิง
นิวเคลียร�ใช,แล,วกลับคืนแก8ประเทศผู,ขายหรือผู,ให,เช8า ให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� ข้ันตอน และวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๘ 

ความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษ�ความปลอดภัย 
   

 
มาตรา ๘๘  ให,ผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ซึ่งครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีและ

ผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ ซึ่งครอบครองวัสดุนิวเคลียร� ย่ืนรายงานแสดงปริมาณของวัสดุ
กัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร� แล,วแต8กรณี ท่ีอยู8ในความครอบครองต8อเลขาธิการตามหลักเกณฑ� 
วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีเลขาธิการกําหนด 

 
มาตรา ๘๙  ผู,ใดวิจัยและพัฒนาวัฏจักรเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ท่ีไม8ใช,วัสดุนิวเคลียร� ต,อง

แจ,งให,เลขาธิการทราบตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีเลขาธิการกําหนด 
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มาตรา ๙๐  ผู,ดําเนินกิจการทางนิวเคลียร�ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ต,องแจ,งให,

เลขาธิการทราบตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีเลขาธิการกําหนด 
 
มาตรา ๙๑  ผู, รับใบอนุญาตหรือผู,แจ,งตามพระราชบัญญัติน้ีต,องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร�และรังสี และการ
พิทักษ�ความปลอดภัยทางนิวเคลียร� แล,วแต8กรณี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙๒  ผู,รับใบอนุญาตผลิต มีไว,ในครอบครอง หรือใช,วัสดุกัมมันตรังสี และ

ผู,รับใบอนุญาตมีไว,ในครอบครองหรือใช,เคร่ืองกําเนิดรังสี ต,องจัดให,มีเจ,าหน,าท่ีความปลอดภัยทางรังสี
ปฏิบัติหน,าท่ีในสถานท่ีทําการของผู,รับใบอนุญาต โดยต,องจัดให,มีเจ,าหน,าท่ีความปลอดภัยทางรังสี
อย8างน,อยหน่ึงคนประจําอยู8ตลอดเวลาท่ีเปVดทําการ 

 
มาตรา ๙๓  ผู,รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ (๑) และ (๒) ต,องจัดให,มีเจ,าหน,าท่ี

ดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร�ปฏิบัติหน,าท่ีในสถานท่ีทําการของผู,รับใบอนุญาต โดย
ต,องจัดให,มีเจ,าหน,าท่ีดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร�อย8างน,อยหน่ึงคนประจําอยู8
ตลอดเวลาท่ีเปVดทําการ 

 
มาตรา ๙๔  ผู,รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ท่ีใช,เคร่ือง

ปฏิกรณ�นิวเคลียร� ต,องจัดให,มีเจ,าหน,าท่ีปฏิบัติงานเดินเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�ปฏิบัติหน,าท่ีในสถานท่ี
ทําการของผู,รับใบอนุญาต โดยต,องจัดให,มีเจ,าหน,าท่ีปฏิบัติงานเดินเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�อย8างน,อย
หน่ึงคนประจําอยู8ตลอดเวลาท่ีเปVดทําการ 

 
มาตรา ๙๕  เจ,าหน,าท่ีความปลอดภัยทางรังสี เจ,าหน,าท่ีดําเนินการทางเทคนิค

เก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร� และเจ,าหน,าท่ีปฏิบัติงานเดินเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร� ต,องได,รับใบอนุญาตจาก
เลขาธิการ 

เจ,าหน,าท่ีตามวรรคหน่ึงต,องมีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต,องห,าม ดังต8อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย เว,นแต8ในกรณีท่ีเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

เห็นว8ามีความจําเป0นท่ีต,องให,บุคคลท่ีมีสัญชาติอ่ืนเป0นเจ,าหน,าท่ีดังกล8าว 
(๒) เป0นผู,บรรลุนิติภาวะ 
(๓) ไม8เป0นคนวิกลจริต คนไร,ความสามารถ หรือคนเสมือนไร,ความสามารถ 
(๔) ไม8เป0นบุคคลล,มละลาย 
(๕) ไม8เป0นผู,อยู8ในระหว8างถูกสั่งพักใช,ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๖) ไม8เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี โดยยังไม8พ,นสองป1นับแต8

วันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
(๗) ไม8เคยได,รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เว,นแต8โทษสําหรับความผิดท่ีได,

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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การแบ8งระดับและการกําหนดคุณวุฒิของเจ,าหน,าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 
เจ,าหน,าท่ีดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร� และเจ,าหน,าท่ีปฏิบัติงานเดินเคร่ืองปฏิกรณ�
นิวเคลียร� รวมท้ังการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙๖  ใบอนุญาตตามมาตรา ๙๕ ให,มีอายุไม8เกินสามป1 
ใบอนุญาตให,เป0นเจ,าหน,าท่ีปฏิบัติงานเดินเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�ให,ใช,ได,กับการ

เดินเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�เฉพาะเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�ที่กําหนดในใบอนุญาตเท8าน้ัน 
 
มาตรา ๙๗  เจ,าหน,าท่ีความปลอดภัยทางรังสี เจ,าหน,าท่ีดําเนินการทางเทคนิค

เก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร� และเจ,าหน,าท่ีปฏิบัติงานเดินเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร� ท่ีประสงค�จะต8ออายุ
ใบอนุญาตให,ยื่นคําขอต8ออายุใบอนุญาตต8อเลขาธิการ และเมื่อได,ยื่นคําขอต8ออายุใบอนุญาตแล,ว 
ให,ผู,รับใบอนุญาตปฏิบัติหน,าท่ีต8อไปได,จนกว8าเลขาธิการจะสั่งไม8ต8ออายุใบอนุญาต 

การขอต8ออายุใบอนุญาตและการต8ออายุใบอนุญาตให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๙ 
การขนส8ง 

   
 

มาตรา ๙๘  ผู,ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร� กากกัมมันตรังสี เช้ือเพลิง
นิวเคลียร�หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว ซึ่งประสงค�จะจัดให,มีการขนส8งวัสดุดังกล8าว ต,องแจ,งต8อ
เลขาธิการ 

การแจ,งให,เป0นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเลขาธิการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๙๙  ผู,ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร� กากกัมมันตรังสี เช้ือเพลิง

นิวเคลียร�หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว ซึ่งประสงค�จะขนส8งวัสดุดังกล8าวตามมาตรา ๙๘ และผู,รับ
ขนส8งวัสดุดังกล8าวมีหน,าท่ีต,องปฏิบัติตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับความปลอดภัยและ
ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร�และรังสีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง อย8างน,อยต,องมีรายละเอียดในเร่ืองดังต8อไปน้ี 
(๑) ข,อกําหนดหรือข,อจํากัดในการขนส8งไม8ว8าโดยทางบก ทางนํ้า หรือทางอากาศ 
(๒) ประเภท ข,อกําหนด และการรับรองหีบห8อท่ีใช,ในการขนส8ง 
(๓) การติดปGายแสดงสัญลักษณ�ทางรังสี 
(๔) การตรวจสอบและการควบคุมการขนส8ง 

 
หมวด ๑๐ 

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร�และรังสี 
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มาตรา ๑๐๐  ในกรณีท่ีเกิดอันตรายหรือความเสียหายอันเกิดจากการประกอบ

กิจการตามใบอนุญาต ผู,รับใบอนุญาตมีหน,าท่ีระงับเหตุในเบ้ืองต,นตามแผนปGองกันอันตรายจากรังสี 
และต,องแจ,งเหตุดังกล8าวให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีทราบทันที รวมท้ังต,องให,ข,อมูลและให,ความร8วมมือแก8
พนักงานเจ,าหน,าท่ีเพ่ือแก,ไข บรรเทา หรือระงับซึ่งอันตรายหรือความเสียหายน้ัน 

 
มาตรา ๑๐๑  ในกรณีท่ีอันตรายหรือความเสียหายตามมาตรา ๑๐๐ มีลักษณะหรือ

ขยายขอบเขตเป0นความเสียหายสาธารณะ หรือในกรณีที่พนักงานเจ,าหน,าท่ีพบว8าการประกอบกิจการ
ตามใบอนุญาตอาจก8อให,เกิดความเสียหายสาธารณะ ให,เจ,าหน,าท่ีท่ีมีอํานาจตามกฎหมายว8าด,วยการ
ปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอํานาจเข,าระงับเหตุแห8งความเสียหายสาธารณะน้ันได,ทันที รวมท้ัง
มีอํานาจประกาศมาตรการเพ่ือประโยชน�ในการระงับเหตุน้ัน 

ในการระงับเหตุแห8งความเสียหายสาธารณะตามวรรคหน่ึง ให,ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว8าด,วยการปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร�และรังสีเป0นแผนสนับสนุน
และอยู8ภายใต,แผนการปGองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห8งชาติ และให,สํานักงานมีหน,าท่ีให,
ข,อเสนอแนะและจัดให,มีเจ,าหน,าท่ีสนับสนุนการดําเนินการดังกล8าว 

ในกรณีท่ีอันตรายหรือความเสียหายอันเกิดจากนิวเคลียร�หรือรังสีท่ีเกิดข้ึนใน
ต8างประเทศซึ่งส8งผลกระทบต8อประเทศไทย ให,นําบทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช,บังคับ
โดยอนุโลม 

 
หมวด ๑๑ 

การพักใช,และเพิกถอนใบอนุญาต 
   

 
มาตรา ๑๐๒  ในกรณีท่ีผู,รับใบอนุญาตฝZาฝRนหรือไม8ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบอนุญาต ให,
เลขาธิการมีอํานาจสั่งระงับการกระทําท่ีฝZาฝRน แก,ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให,ถูกต,องเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีผู,รับใบอนุญาตใดไม8ปฏิบัติตามคําสั่งภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 
เลขาธิการอาจสั่งพักใช,ใบอนุญาตท้ังหมดหรือแต8บางส8วนได, โดยมีกําหนดคร้ังละไม8เกินหน่ึงร,อยย่ีสิบวัน 

ในกรณีท่ีการออกใบอนุญาตต,องได,รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การสั่งพัก
ใช,ใบอนุญาตต,องได,รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด,วย 

ในการสั่งพักใช,ใบอนุญาต เลขาธิการอาจกําหนดเง่ือนไขให,ผู,ถูกสั่งพักใช,ใบอนุญาต
ปฏิบัติเพ่ือการปGองกันอันตรายจากรังสี เพ่ือความปลอดภัยหรือความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร�
และรังสีหรือการพิทักษ�ความปลอดภัยทางนิวเคลียร� หรือเพ่ือประโยชน�สาธารณะอ่ืนใดท่ีจําเป0นก็ได, 

 
มาตรา ๑๐๓  ในกรณีท่ีผู,รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใช,ใบอนุญาตไม8ปฏิบัติตามคําสั่ง

เลขาธิการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง เลขาธิการอาจมีคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตได, 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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ในกรณีท่ีการสั่งพักใช,ใบอนุญาตต,องได,รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตต,องได,รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด,วย 

 
มาตรา ๑๐๔  ในกรณีท่ีมีคําสั่งพักใช,ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

เลขาธิการอาจมีคําสั่งให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีเข,าดําเนินการเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี เคร่ืองกําเนิดรังสี 
วัสดุนิวเคลียร� เคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร� กากกัมมันตรังสี หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วท่ีเก่ียวข,องกับ
การดําเนินการตามท่ีได,รับใบอนุญาตน้ันได,เท8าท่ีจําเป0น เพ่ือปGองกันอันตรายจากรังสี เพ่ือความ
ปลอดภัยหรือความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร�และรังสี หรือการพิทักษ�ความปลอดภัยทางนิวเคลียร� 

ค8าใช,จ8ายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให,จ8ายจากหลักประกัน หาก
หลักประกันไม8เพียงพอ ผู,รับใบอนุญาตต,องรับผิดชอบค8าใช,จ8ายส8วนท่ีขาด 

 
หมวด ๑๒ 
การอุทธรณ� 

   
 

มาตรา ๑๐๕  ผู,รับคําสั่งของเลขาธิการตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีไม8เห็นด,วยกับคําสั่ง
ดังกล8าวให,มีสิทธิอุทธรณ�ต8อคณะกรรมการได,ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

คําวินิจฉัยอุทธรณ�ของคณะกรรมการให,เป0นท่ีสุด 
 
มาตรา ๑๐๖  ผู,รับคําสั่งของเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตาม

พระราชบัญญัติน้ีท่ีไม8เห็นด,วยกับคําสั่งดังกล8าว ให,มีสิทธิฟGองคดีต8อศาลปกครองได,ตามกฎหมายว8า
ด,วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 
หมวด ๑๓ 

พนักงานเจ,าหน,าท่ี 
   

 
มาตรา ๑๐๗  ในการปฏิบัติหน,าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ี

มีอํานาจดังต8อไปน้ี 
(๑) เข,าไปในสถานท่ีท่ีประกอบกิจการหรือท่ีมีไว, หรือท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว8า

ประกอบกิจการหรือท่ีมีไว,ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี เคร่ืองกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร� กากกัมมันตรังสี และ
เช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วหรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร� ในระหว8างเวลาพระอาทิตย�ข้ึนถึงพระ
อาทิตย�ตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีน้ัน หรือเข,าไปในยานพาหนะท่ีบรรทุกหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว8าบรรทุกวัสดุกัมมันตรังสี เคร่ืองกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร� กากกัมมันตรังสี หรือเช้ือเพลิง
นิวเคลียร�ใช,แล,ว หรือยานพาหนะท่ีขับเคลื่อนด,วยพลังงานนิวเคลียร�หรือมีเหตุอันควรสงสัยว8า
ขับเคลื่อนด,วยพลังงานนิวเคลียร� เพ่ือซักถามข,อเท็จจริง ตรวจสอบกิจการ เอกสารและหลักฐาน และ
อุปกรณ� ท่ี เ ก่ียวข,อง รวมท้ังตรวจสอบการกระทําใด ๆ ท่ีเป0นการฝZาฝRนหรือไม8ปฏิบัติตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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พระราชบัญญัติน้ี หรือเพ่ือดําเนินการระงับหรือปGองกันอันตรายซึ่งอาจมีแก8บุคคลหรือทรัพย�สิน เพ่ือ
การคุ,มครองอนามัยของบุคคล หรือเพ่ือปฏิบัติการอย8างอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

(๒) เข,าไปในสถานท่ีก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร�หรือสถานท่ีประกอบ
กิจการให,บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เพ่ือตรวจสอบการก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร�
หรือสถานท่ีให,บริการจัดการกากกัมมันตรังสี หรือเพ่ือตรวจสอบการทดสอบระบบเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ�ตามมาตรา ๖๒ และตรวจสอบการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร�หรือการเดินเคร่ืองปฏิกรณ�
นิวเคลียร�ตามมาตรา ๖๓ 

(๓) ตรวจค,น กัก ยึด หรืออายัดวัสดุกัมมันตรังสี เคร่ืองกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร� 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร� กากกัมมันตรังสี เช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว และเอกสารหรือสิ่งใด ๆ 
ท่ีเก่ียวข,อง ในกรณีท่ีมีการฝZาฝRนหรือไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๕ 
มาตรา ๖๓ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๕ 

(๔) นําวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร� กากกัมมันตรังสี เช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว 
หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีสงสัยว8าเป0นวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร� กากกัมมันตรังสี หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,
แล,ว ในปริมาณพอสมควรไปเป0นตัวอย8างเพ่ือตรวจสอบ 

(๕) ติดต้ังอุปกรณ�หรือเคร่ืองมือเพ่ือประโยชน�แก8การตรวจสอบติดตามวัสดุ
กัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร�กากกัมมันตรังสี หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว 

(๖) มีหนังสือเรียกให,บุคคลท่ีเก่ียวข,องมาให,ถ,อยคําหรือส8งเอกสารและหลักฐานท่ี
จําเป0นเพ่ือประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ,าหน,าท่ี 

(๗) ออกคําสั่งใด ๆ เพ่ือให,ผู, รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีหรือผู,มีหน,าท่ี
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีกระทําการหรืองดเว,นกระทําการเพ่ือความปลอดภัยหรือความม่ันคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร�และรังสี 

(๘) ให,ผู,แทนของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว8างประเทศปฏิบัติงานร8วมกับ
พนักงานเจ,าหน,าท่ีภายใต,พันธกรณีระหว8างประเทศตามมาตรา ๑๑๓ 

เม่ือพนักงานเจ,าหน,าท่ีได,เข,าไปในสถานท่ีตามวรรคหน่ึง (๑) หรือ (๒) และได,กระทํา
การตามวรรคหน่ึง (๑) (๒) หรือ (๓) แล,ว แต8ยังไม8แล,วเสร็จ ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีมีอํานาจกระทําการ
ต8อไปในเวลาหลังพระอาทิตย�ตกหรือนอกเวลาทําการของสถานท่ีน้ันได,ตามความจําเป0นและเหมาะสม 

ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป0นเพ่ือความปลอดภัยหรือความม่ันคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร�และรังสี ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีมีอํานาจเข,าไปในสถานท่ีตามวรรคหน่ึง (๑) 
หรือ (๒) ในเวลาใด ๆ ได,ตามความจําเป0นและเหมาะสม และให,มีอํานาจออกคําสั่งให,บุคคลท่ี
เก่ียวข,องกระทําการหรืองดเว,นกระทําการเพ่ือความปลอดภัยหรือความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร�
และรังสี ท้ังน้ี ให,แจ,งผู,ครอบครองสถานท่ีดังกล8าวถึงการเข,าไปในสถานท่ีน้ันในโอกาสแรกท่ีกระทําได, 

 
มาตรา ๑๐๘  เม่ือปรากฏต8อพนักงานเจ,าหน,าท่ีว8าผู,ใดฝZาฝRนหรือไม8ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ีให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีมีอํานาจสั่งให,ผู,น้ันระงับการกระทําท่ีฝZาฝRน หรือแก,ไข หรือ
ปรับปรุง หรือปฏิบัติให,ถูกต,องได, ในการน้ีหากเป0นกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจ,าหน,าท่ีจะสั่งให,
บุคคลดังกล8าวส8งออกไปซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี เคร่ืองกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร� กากกัมมันตรังสี หรือ
เช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว ท่ีไม8ได,รับใบอนุญาตน้ัน เพ่ือคืนให,แก8ผู,ผลิตหรือผู,จัดส8งวัสดุน้ันมาให, โดย
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีพนักงานเจ,าหน,าท่ีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง ถ,าปรากฏว8าผู,ท่ีฝZาฝRนหรือไม8ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
ไม8สามารถปฏิบัติให,ถูกต,องได, ไม8ว8าเพราะไม8มีความสามารถหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให,พนักงาน
เจ,าหน,าท่ีมีอํานาจสั่งให,บุคคลดังกล8าวส8งมอบสิ่งของตามวรรคหน่ึงแก8พนักงานเจ,าหน,าท่ี ณ สถานท่ีท่ี
กําหนด เพ่ือทําลายหรือจัดการตามควรแก8กรณี โดยคํานึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากสิ่งของดังกล8าว
ด,วย 

ในกรณีท่ีสิ่งของตามวรรคหน่ึงอาจจําหน8ายได,ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีดําเนินการขาย
ทอดตลาดหรือขายให,แก8หน8วยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแต8วันได,รับมอบ เงินท่ีขายได,เม่ือหัก
ค8าใช,จ8ายในการเก็บรักษาการจําหน8าย และค8าภาระท่ีเก่ียวข,องแล,วให,เก็บไว,เพ่ือคืนแก8เจ,าของ แต8ถ,า
พ,นกําหนดสามเดือนดังกล8าวแล,วยังจําหน8ายไม8ได,หากพนักงานเจ,าหน,าท่ีเห็นว8าการผ8อนเวลาต8อไปจะ
เป0นอันตรายหรือภาระเกินควรก็ให,มีอํานาจสั่งให,ทําลายหรือจัดการตามควรแก8กรณี 

ในกรณีท่ีต,องทําลายหรือจัดการตามควรแก8กรณี หากมีค8าใช,จ8ายเกิดข้ึน ให,เจ,าของ
หรือผู,นําเข,ามาซึ่งสิ่งของน้ันมีหน,าท่ีจ8ายหรือชดใช,เงินจํานวนน้ันแก8ทางราชการ 

 
มาตรา ๑๐๙  วัสดุกัมมันตรังสี เคร่ืองกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร� สถานประกอบการ

ทางนิวเคลียร� กากกัมมันตรังสี เช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว และเอกสารหรือสิ่งใด ๆ ท่ีได,ยึดหรืออายัด
ไว,ตามมาตรา ๑๐๗ (๓) ถ,าการเก็บสิ่งของท่ียึดหรืออายัดไว,จะเป0นการเสี่ยงต8อความเสียหายหรือ
อันตรายท่ีจะเกิดจากสิ่งของน้ันหรือค8าใช,จ8ายจะเกินส8วนกับค8าแห8งสิ่งของน้ัน ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีมี
อํานาจทําลายหรือจัดการตามควรแก8กรณีโดยคํานึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากสิ่งของดังกล8าวด,วย และ
ให,นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๘ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

ถ,าพนักงานเจ,าหน,าท่ีพิจารณาแล,วเห็นว8าสิ่งของท่ียึดหรืออายัดไว,มิใช8เป0นทรัพย�ท่ี
ต,องริบหรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม8ฟGองคดี ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีถอนการอายัดหรือคืนสิ่งของ
น้ันให,แก8ผู,ควรได,รับคืนโดยมิชักช,า ในกรณีท่ีมีการคืนสิ่งของท่ียึดหรืออายัดไว, ให,แจ,งการคืนโดยส8ง
ทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของผู,ควรได,รับคืน แต8ในกรณีไม8รู,ตัวผู,ควรได,รับคืน
หรือรู,ตัวแต8ไม8รู,ภูมิลําเนาถ,าได,ประกาศในหนังสือพิมพ�หน่ึงฉบับท่ีได,แพร8หลายในท,องท่ีท่ีได,ยึดหรือ
อายัดสิ่งของน้ัน หรือการประกาศในหนังสือพิมพ�จะไม8คุ,มกับมูลค8าสิ่งของท่ีจะคืน ถ,าได,ประกาศไว, ณ 
ท่ีทําการอําเภอแห8งท,องท่ีน้ันไม8น,อยกว8าสิบห,าวัน ให,ถือว8าได,มีการแจ,งเม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแต8
วันท่ีได,ประกาศในหนังสือพิมพ� หรือวันท่ีครบกําหนดการประกาศ ณ ท่ีทําการอําเภอ แล,วแต8กรณี 

ผู,ขอรับคืนต,องรับผิดชอบชดใช,ค8าภาระต8าง ๆ ของรัฐท่ีเกิดข้ึนเพราะการประกาศใน
หนังสือพิมพ�พร,อมเงินเพ่ิมอีกร,อยละย่ีสิบของเงินจํานวนดังกล8าว 

ในกรณีท่ีไม8สามารถจะคืนได,เพราะหาตัวผู,ควรได,รับคืนไม8พบ ก็ให,รักษาสิ่งของท่ียึด
ไว, หรือเงินท่ีจะคืนให,น้ันไว, แล,วแต8กรณี หากภายในหน่ึงป1นับต้ังแต8ได,แจ,งแก8ผู,ควรได,รับคืนและไม8มีผู,
ควรได,รับคืนมาขอรับ ก็ให,ตกเป0นของรัฐ 

 
มาตรา ๑๑๐  วัสดุกัมมันตรังสี เคร่ืองกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร� สถานประกอบการ

ทางนิวเคลียร� กากกัมมันตรังสี เช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว และเอกสารหรือสิ่งใด ๆ ตามมาตรา ๑๐๙ 
หรือทรัพย�สินใดท่ีเก่ียวข,องท่ีศาลมีคําพิพากษาให,ริบ ให,ส8งมอบแก8สํานักงานเพ่ือทําลายหรือจัดการ
ตามท่ีเห็นสมควรต8อไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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ในกรณีท่ีต,องทําลายหรือจัดการตามวรรคหน่ึง ให,ศาลมีคําสั่งในคําพิพากษาให,
เจ,าของชําระค8าใช,จ8ายท่ีเกิดข้ึนให,แก8ทางราชการด,วย 

 
มาตรา ๑๑๑  ในกรณีท่ีต,องมีการชดใช,ค8าใช,จ8ายท่ีเกิดข้ึนให,แก8ทางราชการตาม

มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ และมาตรา ๑๑๐ ให,หน้ีในค8าใช,จ8ายน้ันเป0นหน้ีมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย�สิน
ท้ังหมดของผู,มีหน,าท่ีชดใช,ค8าใช,จ8ายในลําดับเดียวกับหน้ีค8าภาษีอากร 

 
มาตรา ๑๑๒  ในการปฏิบัติหน,าท่ี พนักงานเจ,าหน,าท่ีต,องแสดงบัตรประจําตัวแก8

บุคคลท่ีเก่ียวข,องและให,บุคคลท่ีเก่ียวข,องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ,าหน,าท่ีให,เป0นไปตามแบบท่ีเลขาธิการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๑๓  ให,ผู,รับใบอนุญาตมีไว,ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร�ตามมาตรา ๓๖ (๑) 

ผู,รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ตามมาตรา ๔๕ และผู,รับอนุญาตบรรจุวัสดุ
นิวเคลียร�ในสถานท่ีเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร�หรือสถานท่ีแปรสภาพเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,วและ
ผู,รับอนุญาตบรรจุเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ในเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�และทดสอบการเดินเคร่ืองปฏิกรณ�
นิวเคลียร�ตามมาตรา ๖๓ อํานวยความสะดวกแก8ผู,แทนของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว8าง
ประเทศท่ีปฏิบัติงานร8วมกับพนักงานเจ,าหน,าท่ีภายใต,พันธกรณีระหว8างประเทศ ในการดําเนินการ 
ดังต8อไปน้ี 

(๑) ตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร� 
(๒) ตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร� 
(๓) เก็บตัวอย8างวัสดุที่มีเหตุอันควรสงสัยว8าเก่ียวข,องกับกิจกรรมทางนิวเคลียร� 
(๔) ติดต้ังอุปกรณ�หรือเคร่ืองมือเพ่ือประโยชน�แก8การตรวจสอบและติดตามวัสดุ

นิวเคลียร�และเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ใช,แล,ว 
(๕) ตรวจสอบการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร�หรือการเดินเคร่ืองปฏิกรณ�

นิวเคลียร�ตามมาตรา ๖๓ 
 
มาตรา ๑๑๔  ในการปฏิบัติหน,าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีเป0น

เจ,าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๑๔ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๑๑๕  ผู,ใดไม8มาให,ถ,อยคํา หรือไม8ส8งเอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุใด ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๖ หรือท่ีพนักงานเจ,าหน,าท่ีมีหนังสือเรียกตาม
มาตรา ๑๐๗ วรรคหน่ึง (๖) ต,องระวางโทษปรับไม8เกินห,าพันบาท 
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มาตรา ๑๑๖  ผู,ใดฝZาฝRนมาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๖ 
วรรคหน่ึง มาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๗๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ วรรค
หน่ึง มาตรา ๘๒ หรือมาตรา ๘๓ ต,องระวางโทษจําคุกไม8เกินสองป1 หรือปรับไม8เกินสองแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๗  ผู,ใดฝZาฝRนมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต,อง

ระวางโทษปรับไม8เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๑๘  ผู,ใดฝZาฝRนมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง มาตรา ๕๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๓ 

วรรคหน่ึง มาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง หรือไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง ต,องระวางโทษจําคุกไม8เกิน
สิบป1 หรือปรับไม8เกินหน่ึงล,านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๙  ผู,ใดฝZาฝRนมาตรา ๘๔ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๘๕ วรรคหน่ึง ต,อง

ระวางโทษจําคุกไม8เกินหกป1 หรือปรับไม8เกินหกแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๒๐  ผู,รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ผู,ใดไม8

ปฏิบัติตามมาตรา ๘๗ ต,องระวางโทษจําคุกไม8เกินแปดป1 หรือปรับไม8เกินแปดแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๒๑  ผู,ใดฝZาฝRนมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ ต,องระวางโทษปรับไม8เกินหน่ึง

แสนบาท 
 
มาตรา ๑๒๒  ผู,รับใบอนุญาตหรือผู,ท่ีมีหน,าท่ีแจ,งผู,ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ ต,อง

ระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๒๓  ผู,รับใบอนุญาตผู,ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ หรือมาตรา 

๙๔ ต,องระวางโทษจําคุกไม8เกินห,าป1 หรือปรับไม8เกินห,าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๒๔  ผู,ใดปฏิบัติหน,าท่ีโดยไม8ได,รับอนุญาตตามมาตรา ๙๕ หรือผู, รับ

ใบอนุญาตซึ่งฝZาฝRนมาตรา ๙๖ วรรคสอง ต,องระวางโทษจําคุกไม8เกินสองป1 หรือปรับไม8เกินสองแสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๒๕  ผู,ใดฝZาฝRนหรือไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๙๙ ต,องระวาง

โทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๒๖  ผู,รับใบอนุญาตผู,ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๐ ต,องระวางโทษจําคุกไม8

เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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มาตรา ๑๒๗  ผู,ใดต8อสู,หรือขัดขวางการปฏิบัติหน,าท่ีของพนักงานเจ,าหน,าท่ีตาม
มาตรา ๑๐๗ วรรคหน่ึง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ต,องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม8เกินหน่ึง
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๒๘  ผู,ใดไม8อํานวยความสะดวกแก8พนักงานเจ,าหน,าท่ีตามมาตรา ๑๑๒ 

ต,องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินห,าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๒๙  ผู,ใดมีไว,ในครอบครองหรือใช,วัสดุกัมมันตรังสี เคร่ืองกําเนิดรังสี หรือ

วัสดุนิวเคลียร�โดยไม8ชอบด,วยกฎหมาย ในประการท่ีน8าจะก8อให,เกิดอันตรายต8อชีวิต ร8างกาย อนามัย 
หรือทรัพย�สินของบุคคลใด หรือต8อสิ่งแวดล,อม ต,องระวางโทษจําคุกไม8เกินสิบป1 หรือปรับไม8เกินหน่ึง
ล,านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ,าการกระทําความผิดดังกล8าวในวรรคหน่ึงเป0นเหตุให,เกิดอันตรายต8อชีวิต ร8างกาย 
อนามัยหรือทรัพย�สินของบุคคลใด หรือต8อสิ่งแวดล,อม ผู,กระทําต,องระวางโทษจําคุกไม8เกินย่ีสิบป1 
หรือปรับไม8เกินสองล,านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๓๐  ผู,ใดกระทําความผิดฐานลักทรัพย� ชิงทรัพย� หรือปล,นทรัพย�ท่ีเป0นวัสดุ

นิวเคลียร�ต,องระวางโทษจําคุกไม8เกินสามสิบป1 หรือปรับไม8เกินสามล,านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๓๑  ผู,ใดกระทําความผิดฐานฉ,อโกงหรือยักยอกทรัพย�ท่ีเป0นวัสดุนิวเคลียร� 

ต,องระวางโทษจําคุกไม8เกินสิบป1 หรือปรับไม8เกินหน่ึงล,านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๓๒  ผู,ใดกระทําความผิดต8อเสรีภาพตามมาตรา ๓๐๙ วรรคหน่ึง แห8ง

ประมวลกฎหมายอาญา โดยใช,วัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร� ต,องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกป1 
หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ,าความผิดตามวรรคหน่ึง เป0นการกระทําตามมาตรา ๓๐๙ วรรคสอง แห8งประมวล
กฎหมายอาญาผู,กระทําต,องระวางโทษจําคุกไม8เกินสิบป1 หรือปรับไม8เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

ถ,าความผิดตามวรรคหน่ึง เป0นการกระทําตามมาตรา ๓๐๙ วรรคสาม แห8งประมวล
กฎหมายอาญาผู,กระทําต,องระวางโทษจําคุกต้ังแต8สองป1ถึงสิบสี่ป1 และปรับต้ังแต8สี่หม่ืนบาทถึงสอง
แสนแปดหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๓๓  ผู,ใดขู8เข็ญว8าจะกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๐ เพ่ือบังคับผู,อ่ืนให,

กระทําการใดหรือไม8กระทําการใด ต,องระวางโทษจําคุกไม8เกินสิบป1 หรือปรับไม8เกินหน่ึงล,านบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีท่ีการขู8เข็ญตามวรรคหน่ึง เป0นการขู8เข็ญว8าจะกระทําความผิดตามมาตรา 
๑๓๔ เพ่ือบังคับผู,อ่ืนให,กระทําการใดหรือไม8กระทําการใด ต,องระวางโทษจําคุกต้ังแต8สองป1ถึงสิบป1 
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ถ,าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง เป0นการกระทําเพ่ือบังคับรัฐบาล
ไทยรัฐบาลต8างประเทศ หรือองค�การระหว8างประเทศ ให,กระทําการใดหรือไม8กระทําการใด ต,อง
ระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกต้ังแต8สามสิบป1ถึงสี่สิบป1 

 
มาตรา ๑๓๔  ผู,ใดกระทําการต8อวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร� หรือสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร�โดยมุ8งหมายให,เกิดการแพร8กระจายหรือน8าจะเกิดการแพร8กระจายของ
วัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร� โดยเจตนาท่ีจะทําอันตรายต8อชีวิต ร8างกาย อนามัย หรือทรัพย�สิน
ของบุคคลใดหรือต8อสิ่งแวดล,อม ต,องระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกต้ังแต8สามป1
ถึงย่ีสิบป1และปรับต้ังแต8สามแสนบาทถึงย่ีสิบล,านบาท 

 
มาตรา ๑๓๕  ผู,ใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๓ 

มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒ นอกราชอาณาจักร ผู, น้ันจะต,องรับโทษใน
ราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไว,ในพระราชบัญญัติน้ี ถ,าปรากฏว8า 

(๑) ผู,กระทําความผิดหรือผู,ร8วมกระทําความผิดคนใดคนหน่ึงเป0นคนไทย หรือมีถ่ินท่ี
อยู8ในประเทศไทย 

(๒) ผู,กระทําความผิดเป0นคนต8างด,าว และได,กระทําโดยประสงค�ให,ความผิดเกิดข้ึน
ในราชอาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเป0นผู,เสียหาย 

(๓) ผู,กระทําความผิดเป0นคนต8างด,าว และการกระทําน้ันเป0นความผิดตามกฎหมาย
ของรัฐท่ีการกระทําเกิดข้ึนภายในเขตอํานาจของรัฐน้ัน หากผู,น้ันได,ปรากฏตัวในราชอาณาจักรและ
มิได,มีการส8งตัวผู,น้ันออกไปตามกฎหมายว8าด,วยการส8งผู,ร,ายข,ามแดน 

ท้ังน้ี ให,นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ แห8งประมวลกฎหมายอาญา มาใช,บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๓๖  ความผิดตามมาตรา ๑๓๐ หากผู,ใดกระทําการอย8างใดอย8างหน่ึง

ดังต8อไปน้ี ต,องระวางโทษเช8นเดียวกับตัวการในความผิดน้ัน 
(๑) สนับสนุนการกระทําความผิดหรือช8วยเหลือผู,กระทําความผิดก8อนหรือขณะ

กระทําความผิด 
(๒) จัดหาหรือให,เงิน ทรัพย�สิน ยานพาหนะ สถานท่ี หรือวัตถุใด ๆ หรือกระทําการ

ใด ๆ เพ่ือช8วยให,ผู,กระทําความผิดหลบหนีหรือเพ่ือมิให,ผู,กระทําความผิดถูกลงโทษ หรือเพ่ือให,ได,รับ
ประโยชน�ในการกระทําความผิด 

 
มาตรา ๑๓๗  ผู,ใดสมคบโดยการตกลงกันต้ังแต8สองคนข้ึนไปเพ่ือกระทําความผิด

ตามมาตรา ๑๓๐ ต,องระวางโทษก่ึงหน่ึงของโทษท่ีกําหนดไว,สําหรับความผิดน้ัน 
ถ,าได,มีการกระทําความผิดเพราะเหตุท่ีได,มีการสมคบกันตามวรรคหน่ึง ผู,สมคบกัน

น้ันต,องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว,สําหรับความผิดน้ัน 
ในกรณีที่ความผิดได,กระทําถึงข้ันลงมือกระทําความผิด แต8เน่ืองจากการเข,าขัดขวาง

ของผู,สมคบทําให,การกระทําน้ันกระทําไปไม8ตลอดหรือกระทําไปตลอดแล,วแต8การกระทําน้ันไม8
บรรลุผล ผู,สมคบท่ีกระทําการขัดขวางน้ัน คงรับโทษตามท่ีกําหนดไว,ในวรรคหน่ึงเท8าน้ัน 
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ถ,าผู,กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงกลับใจให,ความจริงแห8งการสมคบต8อพนักงาน
เจ,าหน,าท่ีก8อนท่ีจะมีการกระทําความผิดตามท่ีได,สมคบกัน ศาลจะไม8ลงโทษผู,น้ันหรือลงโทษผู,น้ันน,อย
กว8าท่ีกฎหมายกําหนดไว,เพียงใดก็ได, 

 
มาตรา ๑๓๘  ผู,ใดตระเตรียมการเพ่ือกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๐ ต,องระวาง

โทษสองในสามส8วนของโทษท่ีกําหนดไว,สําหรับความผิดน้ัน 
 
มาตรา ๑๓๙  ผู,ใดพยายามกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๐ ต,องระวางโทษตามท่ี

กําหนดไว,สําหรับความผิดน้ันเช8นเดียวกับผู,กระทําความผิดสําเร็จ 
 
มาตรา ๑๔๐  ความผิดตามมาตรา ๑๓๐ ให,ศาลลงโทษผู,กระทําความผิดโดย

คํานึงถึงปริมาณและความแรงทางรังสีของวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร�น้ันด,วย 
 
มาตรา ๑๔๑  ผู,ใดทดลอง ผลิต ครอบครอง หรือใช,ไม8ว8าในทางใด ๆ ซึ่งวัตถุระเบิด

ท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร�เป0นส8วนประกอบในราชอาณาจักร ต,องระวางโทษจําคุกต้ังแต8
สามป1ถึงย่ีสิบป1และปรับต้ังแต8สามแสนบาทถึงสองล,านบาท 

ผู,ใดกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเพ่ือให,เกิดการแพร8กระจายของวัสดุกัมมันตรังสี
หรือวัสดุนิวเคลียร�โดยเจตนาดังต8อไปน้ี ต,องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 

(๑) ทําอันตรายต8อชีวิต ร8างกาย อนามัย หรือทรัพย�สินของบุคคลใด หรือต8อ
สิ่งแวดล,อม หรือ 

(๒) บังคับผู,อ่ืน รัฐบาลไทย รัฐบาลต8างประเทศ หรือองค�การระหว8างประเทศ ให,
กระทําการใดหรือไม8กระทําการใด 

 
มาตรา ๑๔๒  ผู,ใดเผยแพร8ข,อมูลเก่ียวกับการใช, การเก็บรักษา และการขนส8งวัสดุ

นิวเคลียร�แบบแปลนและแผนผังของสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ต8อบุคคลอ่ืน ซึ่งมิใช8เป0นการ
กระทําโดยผู,รับใบอนุญาตหรือหน8วยงานท่ีมีหน,าท่ีในการกํากับดูแล เพ่ือประโยชน�ในการกํากับดูแล 
เพ่ือปGองกันความเสียหายสาธารณะ หรือเพ่ือให,เป0นไปตามพันธกรณีระหว8างประเทศ ผู,น้ันต,องระวาง
โทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๔๓  ในกรณีท่ีผู,กระทําความผิดเป0นนิติบุคคล ถ,าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของบุคคลใด หรือไม8สั่งการ หรือไม8กระทําการอันเป0น
หน,าท่ีที่ต,องกระทําของกรรมการ ผู,จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
น้ัน ผู,น้ันต,องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว,สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด,วย 

 
มาตรา ๑๔๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือท่ีมี

โทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป1หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ให,คณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีซึ่งประกอบด,วยเลขาธิการ ผู,แทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผู,แทนสํานักงานตํารวจแห8งชาติ มี
อํานาจเปรียบเทียบได, 
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ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว8าผู,ใดกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงและผู,น้ันยินยอม
ให,เปรียบเทียบให,พนักงานสอบสวนส8งเร่ืองให,คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหน่ึงภายในเจ็ด
วันนับแต8วันท่ีผู,น้ันยินยอมให,เปรียบเทียบ 

ถ,าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว8าผู,ต,องหาไม8ควรถูกฟGองร,องหรือได,รับโทษถึง
จําคุกให,กําหนดค8าปรับซึ่งผู,ต,องหาจะพึงชําระ ถ,าผู,ต,องหายินยอมตามน้ัน เม่ือผู,ต,องหาได,ชําระเงิน
ค8าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีมีการเปรียบเทียบ ให,ถือว8าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ,าผู,ต,องหาไม8ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือยินยอมแล,วไม8ชําระเงินค8าปรับภายใน
เวลาตามวรรคสามให,ดําเนินคดีต8อไป 

ในระหว8างรอการเปรียบเทียบ หรือรอการชําระเงินค8าปรับ หากผู,ต,องหาได,รับการ
อนุญาตให,ปล8อยช่ัวคราว คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจะขอให,มีประกันหรือหลักประกันก็ได,  ท้ังน้ี 
ให,นําบทบัญญัติแห8งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช,บังคับโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๔๕  ในวาระเร่ิมแรก ให,คณะกรรมการประกอบด,วยประธานกรรมการ 
รองประธาน กรรมการ และกรรมการโดยตําแหน8งตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓) ปฏิบัติหน,าท่ีไป
พลางก8อนจนกว8าจะมีการแต8งต้ังกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๔) ซึ่งต,องไม8เกินหน่ึงร,อยแปด
สิบวันนับแต8วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ 

 
มาตรา ๑๔๖  บรรดาใบอนุญาต ใบรับรอง หรือการอนุญาตใด ๆ ท่ีได,ให,ไว,ตาม

พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ก8อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับและยังมีผล
ใช,บังคับอยู8ให,คงใช,ได,ต8อไปจนกว8าจะสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๑๔๗  ให,ผู,รับใบอนุญาตผลิต มีไว,ในครอบครอง หรือใช,พลังงานปรมาณูจาก

เคร่ืองปฏิกรณ�ปรมาณูท่ีไม8มีการกําหนดอายุใบอนุญาต อยู8ก8อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ ขอรับ
ใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ตามพระราชบัญญัติน้ีภายในหน่ึงร,อยแปดสิบ
วันนับแต8วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ และในระหว8างน้ัน ให,ประกอบกิจการน้ันได,ต8อไปจนกว8าจะมี
คําสั่งไม8อนุญาต 

 
มาตรา ๑๔๘  บรรดาคําขอรับใบอนุญาต คําขอใบรับรอง คําขอต8ออายุใบอนุญาต 

หรือคําขอใด ๆ ท่ีได,ย่ืนไว,ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ก8อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ ให,ผู,ย่ืนคําขอดําเนินการย่ืนคําขอใหม8ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๔๙  คําอุทธรณ�เก่ียวกับใบอนุญาต ใบรับรอง หรือการอนุญาตใด ๆ ตาม

พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ท่ีอยู8ระหว8างการย่ืนอุทธรณ�หรือค,างการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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พิจารณาอยู8ก8อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ ให,พิจารณาต8อไปตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จนกว8าจะแล,วเสร็จ 

 
มาตรา ๑๕๐  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 

๒๕๐๔ ท่ีมีโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ หรือความผิดท่ีมี
โทษปรับสถานเดียว และยังอยู8ระหว8างการดําเนินคดี ให,ดําเนินการเปรียบเทียบได,ตามมาตรา ๑๔๔ 

 
มาตรา ๑๕๑  ผู,ใดประกอบกิจการท่ีไม8ต,องได,รับใบอนุญาตหรือไม8ต,องแจ,งก8อนวันท่ี

พระราชบัญญัติ น้ีใช, บังคับ ให, ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตหรือแจ,งภายในสามสิบวันนับแต8 วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช,บังคับ และในระหว8างนั้น ให,ประกอบกิจการนั้นได,ต8อไปจนกว8าจะมีคําสั่ง
ไม8อนุญาตหรือไม8รับแจ,ง 

 
มาตรา ๑๕๒  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ท่ีใช,อยู8ในวันก8อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ ให,ยังคงใช,
บังคับได,ต8อไปเท8าท่ีไม8ขัดหรือแย,งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว8าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต,องไม8เกินสองร,อยเจ็ดสิบวันนับแต8วันที่พระราชบัญญัติน้ี
ใช,บังคับ 

 
 

ผู,รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ�  จันทร�โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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อัตราค8าธรรมเนียม 
   

 
วัสดุกัมมันตรังสี 
(๑) ใบอนุญาตผลิต  ฉบับละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตมีไว,ในครอบครองหรือใช,  ฉบับละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตนําเข,า  ฉบับละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตส8งออก  ฉบับละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตนําผ8าน  ฉบับละ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๖) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๗) การต8ออายุใบอนุญาต  คร้ังละเท8ากับค8าธรรมเนียม 
 สําหรับใบอนุญาตแต8ละประเภท 
(๘) การโอนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๒,๐๐๐ บาท 
(๙) การแก,ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
 
เคร่ืองกําเนิดรังสี 
(๑๐) ใบอนุญาตทํา  ฉบับละ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๑๑) ใบอนุญาตมีไว,ในครอบครองหรือใช,  ฉบับละ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๑๒) ใบอนุญาตนําเข,า  ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๑๓) ใบอนุญาตส8งออก  ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๑๔) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๕) การต8ออายุใบอนุญาต  คร้ังละเท8ากับค8าธรรมเนียม 
 สําหรับใบอนุญาตแต8ละประเภท 
(๑๖) การโอนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๒,๐๐๐ บาท 
(๑๗) การแก,ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
 
วัสดุนิวเคลียร� 
(๑๘) ใบอนุญาตมีไว,ในครอบครองหรือใช,  ฉบับละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๙) ใบอนุญาตนําเข,า  ฉบับละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๐) ใบอนุญาตส8งออก  ฉบับละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๑ ใบอนุญาตนําผ8าน  ฉบับละ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๒๒) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๒๓) การต8ออายุใบอนุญาต  คร้ังละเท8ากับค8าธรรมเนียม 
 สําหรับใบอนุญาตแต8ละประเภท 
(๒๔) การโอนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๒,๐๐๐ บาท 
(๒๕) การแก,ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร� 
(๒๖) ใบอนุญาตให,ใช,พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร�  ฉบับละ  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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(๒๗) ใบอนุญาตก8อสร,างสถานประกอบการทางนิวเคลียร� 
- กรณีที่สถานประกอบการน้ันไม8มีเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�  ฉบับละ  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
- กรณีที่สถานประกอบการน้ันมีเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�  

ขนาดกําลังไม8เกิน ๓,๓๐๐ เมกะวัตต� (ความร,อน)  ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
- กรณีที่สถานประกอบการน้ันมีเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�  

ขนาดกําลังเกินกว8า ๓,๓๐๐ เมกะวัตต� (ความร,อน)  ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
และค8าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 
ไม8เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท สําหรับ 
แต8ละ ๓,๓๐๐ กิโลวัตต� 
(ความร,อน) ท่ีเพ่ิมข้ึนมา 

(๒๘) ใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร� 
- กรณีที่สถานประกอบการน้ันไม8มีเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�  ฉบับละ  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
- กรณีที่สถานประกอบการน้ันมีเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�  

ขนาดกําลังไม8เกิน ๓,๓๐๐ เมกะวัตต� (ความร,อน)  ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
- กรณีที่สถานประกอบการน้ันมีเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�  

ขนาดกําลังเกินกว8า ๓,๓๐๐ เมกะวัตต� (ความร,อน)  ฉบับละ  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
และค8าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 
ไม8เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท สําหรับ 
แต8ละ ๓,๓๐๐ กิโลวัตต� 
(ความร,อน) ท่ีเพ่ิมข้ึนมา 

(๒๙) ใบอนุญาตเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร�  ฉบับละ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓๐) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๓๑) การต8ออายุใบอนุญาต  คร้ังละเท8ากับค8าธรรมเนียม 
 สําหรับใบอนุญาตแต8ละประเภท 
(๓๒) ใบอนุญาตเจ,าหน,าท่ีปฏิบัติงานเดินเคร่ืองปฏิกรณ�นิวเคลียร�  ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๓๓) ใบอนุญาตเจ,าหน,าท่ีความปลอดภัยทางรังสี  ฉบับละ  ๕,๐๐๐ บาท 
(๓๔ ใบอนุญาตเจ,าหน,าท่ีดําเนินการทางเทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร�  ฉบับละ  ๕,๐๐๐ บาท 
(๓๕) การแก,ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต  ฉบับละ  ๒,๐๐๐ บาท 
 
กากกัมมันตรังสี 
(๓๖) ใบอนุญาตให,ใช,พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานท่ีให,บริการจัดการ 

กากกัมมันตรังสี ฉบับละ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓๗) ใบอนุญาตก8อสร,างสถานท่ีให,บริการจัดการ 

กากกัมมันตรังสี  ฉบับละ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓๘) ใบอนุญาตดําเนินการให,บริการจัดการกากกัมมันตรังสี  ฉบับละ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓๙) ใบอนุญาตเลิกดําเนินการให,บริการจัดการกากกัมมันตรังสี  ฉบับละ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔๐) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๔๑) การต8ออายุใบอนุญาต  คร้ังละเท8ากับค8าธรรมเนียม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 
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 สําหรับใบอนุญาตแต8ละประเภท 
(๔๒) การแก,ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได,ใช,บังคับมาเป0นเวลานานแล,ว บทบัญญัติบางประการไม8เหมาะสมกับ
สถานการณ�ป3จจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย8างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาทางด,านเทคโนโลยีทางรังสี
และนิวเคลียร� จึงจําเป0นท่ีต,องมีการกําหนดกฎเกณฑ�เพ่ือให,เกิดความปลอดภัยและความม่ันคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร�และรังสีและการพิทักษ�ความปลอดภัยทางนิวเคลียร� เพ่ือคุ,มครองประชาชน
และสิ่งแวดล,อม และเพื่อให,สอดคล,องกับกฎเกณฑ�ในทางสากลที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร�  
จึงจําเป0นต,องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 
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วิศนี/ปริยานุช/จัดทํา 
๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 
วิชพงษ�/ตรวจ 

๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 


