
ร่างกฎหมายล าดับรองซึ่งต้องออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์พ.ศ. ๒๕๕๙ (รวมจ านวน ๕๑ ฉบับ) 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว  จ านวน ๕ ฉบับ 

ล าดับ มาตรา ชื่อร่างกฎหมาย 

1 105 ระเบียบคณะกรรมการฯ หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2560 

2 68 วรรค 3 ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วย การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
ความเสียหายกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เข้าด าเนินการแทน พ.ศ. 2560 

3 73 วรรค 2 

 
ประกาศคณะกรรมการฯ ก าหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยส าหรับการสั่งให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ส่วนนั้นพ้นจากการควบคุม พ.ศ. 2560 

๔ 68 วรรค 4 

 
ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วย การก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาของการด าเนินการแทน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕ 51 วรรค 3 ประกาศคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการจัดท ารายงานความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๖ ๘ (๑๙),๙๕,๙๗ กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลยีร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
อยู่ในระหว่างขั้นตอนการเสนอเรื่องเข้า ครม. จ านวน ๒ ฉบับ 

ล าดับ มาตรา ชื่อร่างกฎหมาย 

๑ ๒๕ ประกอบ ๑๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. ....  
(อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

๒ ๙๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  
พ.ศ. .... 

 
ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. และอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน ๓๕ ฉบับ 

ล าดับ มาตรา ชื่อร่างกฎหมาย 

1 5 ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... 
2 ๘ (๑) ร่างกฎกระทรวงก าหนดอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบเป็นเครื่องก าเนิดรังสีเป็นเครื่องก าเนิดรังสี  พ.ศ. .... 
3 ๘ (๔) 

 
ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราความเข้มข้นของวัสดุที่ประกอบอยู่ในแร่หรือสินแร่เพ่ือให้แร่หรือสินแร่นั้นเป็นวัสดุต้นก าลัง  
พ.ศ. .... 



4 ๘ (๖) , ๒๐ วรรค ๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. .... 
5 ๘ (๖) , ๓๘ วรรค ๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครอง  พ.ศ. .... 
6 ๘ (๗) และ ๒๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทเครื่องก าเนิดรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้  พ.ศ. .... 
7 ๘ (๗) และ ๒๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้  พ.ศ. .... 
8 ๘ (๘) , ๒๙ (๑) (ข) ร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี  พ.ศ. .... 
9 ๘ (๘) , ๔๖ (๒) 

 
ร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคและการเงินของผู้ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  พ.ศ. .... 

10 ๘ (๑๐) , ๕๖ 

 
ร่างกฎกระทรวงก าหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ประเภทที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
เพ่ือการผลิตพลังงานและวิจัย พ.ศ. .... 

11 ๘ (๑๑) , ๖๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ 
หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. .... 

12 ๘ (๑๒) ,๗๐ ,๗๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการขอเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  
พ.ศ. .... 

13 ๘ (๑๕),๘๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งการด าเนินการเพื่อน าวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นมาจากหลุมส ารวจปิโตรเลียม 
และกรณีไม่สามารถน าวัสดุกัมมันตรังสีขึ้นจากหลุมส ารวจปิโตรเลียมได้ พ.ศ. .... 

14 ๘ (๑๖), ๘๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. .... 
15 ๘ (๑๘) , ๙๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  พ.ศ. 

.... 
16 ๘ (๑๙) ,๙๕ และ 

๙๗ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและ
การต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. .... 

17 ๑๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. .... 
18  ๑๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี 

พ.ศ. .... 
19 ๒๐ วรรค ๓ 

 
ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี  พ.ศ. .... 



20 ๓๑, ๔๔ ,๖๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกันเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่อง
ก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และในการเข้าด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 
.... 

21 ๓๓, ๓๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี  
เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  พ.ศ. .... 

22 ๓๖,๔๔ ประกอบ 
๓๕ และ ๘๔,๘๕ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. .... 

23 ๓๘ วรรค ๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
24 ๕๑ , ๕๒ ,๕๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์  พ.ศ. .... 
25 ๕๕, ๕๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

พ.ศ. .... 
26 ๖๔ , ๖๕ 

 
ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  พ.ศ. .... 

27 ๖๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดการทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  
พ.ศ. .... 

28 ๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมหรือทอเรียม เพ่ือให้สารประกอบหรือสารผสมนั้นเป็น
วัสดุต้นก าลัง พ.ศ. .... 

29 ๘ (๘) , 
๒๙ (๑) (ข) 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. .... 

30 ๘ (๘) ,๔๑ (๑)(ข) 
 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 

31 ๘ (๑๙), ๙๕,๙๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 
32 ๒๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออก

ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. .... 
33 80 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตการออกใบแทน

ใบอนุญาตให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 



34 90 ร่างกฎกระทรวงก าหนดการด าเนินการกิจการนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งต่อเลขาธิการ พ.ศ. ... 
35 91 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 

 
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา   จ านวน ๙ ฉบับ (ประกาศ/ระเบียบ) 

ล าดับ มาตรา ชื่อร่างกฎหมาย 

๑ 88 ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาส าหรับรายงานปริมาณวัสดุ
นิวเคลียร์ พ.ศ. ... 

๒ ๒๔ ,๓๙ และ ๗๗ ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง ก าหนดด่านศุลกากรที่ผู้รับใบอนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านวัสดุ
กัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ หรือกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 

๓ 89 และ 90 ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งกิจกรรมทางนิวเคลียร์และการวิจัยและพัฒนาวัฏ
จักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ไม่ใช่วัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 

๔ ๘ (๑๘),๙๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับความปลอดภัยทางรังสี  พ.ศ. .... 
๕ ๘ (๑๘),๙๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 
๖ ๘ (๑๓), ๗๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และปริมาณในการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี  พ.ศ. .... 
๗ ๘ (๑๔), ๗๙ 

 
ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการกากกัมมันตรังสีโดยผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีและ
กากกัมมันตรังสีที่ส่งให้หน่วยงานของรัฐจัดการ  พ.ศ. … 

๘ ๗๕, ๗๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตในการน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 
.... 

 


