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พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันต ิ
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เหตุใดจึงต้องมีการปรับปรงุกฎหมาย 



ขอบเขตการบรรยาย 
 บทนิยามศัพท ์
 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันต ิ
 วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังส ี
 วัสดนุิวเคลียร์ 
 กากกัมมันตรังสี 
 เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใชแ้ล้ว 
 ความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย 
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
 การขนส่ง 
 เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี
 การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต 
 การอุทธรณ์ 
 บทก าหนดโทษ 
 บทเฉพาะกาล 
 
 



วัตถุประสงค ์
 พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บังคับแก่การด าเนินการเกี่ยวกับพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์
ความปลอดภัย อย่างเพียงพอ ที่จะป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสีต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 6) 
 ข้อยกเว้น : ไม่ใช้บังคับแก่ยานพาหนะทางทหารของต่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร (มาตรา 7) 
 
  
  



อ านาจรฐัมนตร ี
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ) มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดการแบ่งระดับและการก าหนด
คุณวุฒิของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต (มาตรา 8 (19)) 
  
  



การตีความใน “ภาษากฎหมาย” 





การตีความตามตัวบทกฎหมาย 
(ความจ าเป็นของบทนิยามศัพท)์ 



Pakrapong 
Mr. Anant 



ความหมายของค าในพระราชบัญญัตินี ้
  
 
  
  

“พลังงานนิวเคลียร์” หมายความว่า พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากการแยก 
รวม หรือแปลงนิวเคลียส 

“รังสี” หมายความว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาคใด ๆ ที่มีความเร็ว 
ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้ในตัวกลางที่ผ่านไป 

“วัสดุกัมมันตรังสี” หมายความว่า ธาตุหรือสารประกอบใด ๆ ที่องค์ประกอบส่วน
หนึ่งมีโครงสร้างภายในอะตอมไม่คงตัว และสลายตัวโดยปลดปล่อยรังสีออกมา ทั้งที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติหรือเกิดจากการผลิต หรือการใช้วัสดุนิวเคลียร์ การผลิตจากเครื่องก าเนิดรังสี หรือ
กรรมวิธีอื่นใด  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวัสดุกัมมันตรังสีที่มีลักษณะเป็นวัสดุนิวเคลียร์ 

“เครื่องก าเนิดรังสี” หมายความว่า เครื่องหรือระบบอุปกรณ์เมื่อมีการให้พลังงาน
เข้าไปแล้วจะก่อให้เกิดการปลดปล่อยรังสีออกมา และอุปกรณ์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก าเนิดรังสี 



  
 
  
  



ความหมายของค าในพระราชบัญญัตินี้ 
  
 
  
  

“กากกัมมันตรังสี” หมายความว่า วัสดุไม่ว่าจะอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) วัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดาที่ไม่อาจใช้งาน
ได้ตามสภาพอีกต่อไป 

(๒) วัสดุที่ประกอบหรือปนเปื้อนด้วยวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ วัสดุที่ประกอบหรือปนเปื้อนดังกล่าวต้องมีค่ากัมมันตภาพต่อ
ปริมาณหรือกัมมันตภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ปลอดภัยที่คณะกรรมการก าหนด 

(๓) วัสดุอื่นใดที่มีกัมมันตภาพตามที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว 



ความหมายของค าในพระราชบัญญัตินี้ 
  
 
  
  

“ท าเครื่องก าเนิดรังสี” หมายความรวมถึง ผลิต ประกอบ ประดิษฐ์ ปรับปรุง 
แปรสภาพหรือดัดแปลงเครื่องก าเนิดรังสี 

“น าผ่าน” หมายความว่า น าหรือส่งผ่านราชอาณาจักรไม่ว่าจะมีการเปลี่ยน
ถ่ายยานพาหนะในราชอาณาจักรหรือไม่ก็ตาม 

“มีไว้ในครอบครอง” หมายความว่า มีไว้ในครอบครองเพื่อตนเองหรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อจ าหน่าย แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงมีไว้ในครอบครองเพื่อการขนส่ง (มาตรา ๔) 



หากขาดการอ้างอิงที่ตรงกัน 
อาจท าให้การสื่อสารคลาดเคลื่อนไปจากสาระส าคัญได ้

  
 
  
  



คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
[ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (เดิม) ] 

  
 
  
  



คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันต ิ
  
 
  
  

(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการ

ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพลังงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสีในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ จ านวนไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ 

และเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 



คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันต ิ
  
 
  
  

(๑) เสนอแนะนโยบายและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรี ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
     (ก) การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ 
     (ข) การก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อความปลอดภัยและเพื่อประโยชน์แก่การป้องกัน

หรือระงับเหตุเดือดร้อนร าคาญ ความเสียหาย หรืออันตราย ที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือ
สิ่งแวดล้อม หรือการก าหนดแนวทางหรือลักษณะการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) วางระเบียบควบคุมและด าเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต 
(๔) ก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ อันพึงใช้โดยเฉพาะเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ 
(๕) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
(๖) ก าหนดแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีซึ่งเป็นแผนสนับสนุนและอยู่ภายใต้แผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๗) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 



พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันตฯิ 
(ปี พ.ศ. 2504  -  31 ม.ค. 2560) 

  
 
  
  



f 

มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใด 
   (1) ผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ พลังงานปรมาณู* วัสดุพลอยได้หรือ
วัสดุต้นก าลัง ซึ่งพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี 
  (2) กระท าด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุต้นก าลังให้พ้นจากสภาพที่เป็น อยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี  
  ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 
  ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
 

มาตรา 13 ห้ามมิให้ผู้ ใด น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง 
วัสดนุิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้หรือวัสดุต้นก าลัง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 
   ในการอนุญาต คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อประโยชน์ ความปลอดภัยไว  ้ใน
ใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ ใบอนุญาตให้เป็นไปตาม แบบที่คณะกรรมการก าหนด 
   ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรานี้ น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรน า หรือสั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งวัสดุตามใบอนุญาตโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน เงื่อนไขในใบอนุญาต ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาต
น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนั้นแล้วแต่กรณี โดยมิได้รับ
อนุญาตตาม ความในมาตรานี้  

พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 
(กฎหมายเก่า) 

* พลังงานจากรังสีเอ๊กซ์ 



f พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 
(กฎหมายเก่า) 

มาตรา ๒๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  
มาตรา ๒๒  ผู้ใดน าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นก าลังโดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา 
๑๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



f 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันต ิ
พ.ศ. 2559 



วัสดุกัมมันตรังส ี

  
 
  
  



วัสดุกัมมันตรังส ี
  
 
  
  

ผู้ใดจะด าเนินการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ 
(๑) ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 
(๒) น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี 
โดยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตส าหรับวัสดุ

กัมมันตรังสีแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
วัสดุกัมมันตรังสีใดที่ผู้ด าเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงระดับกัมมันตภาพหรือลักษณะการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี 
ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ต้องแจ้งการ

ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีต่อเลขาธิการ 
ทั้งนี้  การแจ้งการครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา 18, 19, 20) 



อายุใบอนญุาตเกี่ยวกับวัสดกุัมมันตรังส ี
  
 
  
  

(๑) ใบอนุญาตผลติวัสดกุัมมันตรังสใีห้มอีายุห้าป ี
(๒) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรอืใช้วัสดุกมัมันตรังสใีห้มอีายุห้าป ี
(๓) ใบอนุญาตน าเข้าวัสดุกมัมันตรงัสใีห้มอีายตุามทีก่ าหนดในใบอนญุาตแตต่้องไม่เกินหกเดอืน 
(๔) ใบอนญุาตสง่ออกวัสดกุมัมนัตรงัสีใหม้อีายุตามทีก่ าหนดในใบอนุญาตแตต่อ้งไมเ่กนิหกเดือน 
(๕) ใบอนุญาตน าผ่านวัสดุกัมมันตรงัสีให้มอีายุตามทีก่ าหนดในใบอนุญาตแตต่อ้งไม่เกนิหกเดือน  

 
 
 
 

(มาตรา 21) 



เงื่อนไขอื่นๆ  
  
 
  
  

 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตน าเข้าวัสดุกัมมันตรังสี ต้องขอรับใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีนั้นด้วย 
  ผู้รับใบอนุญาตน าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี ให้ได้รับยกเว้นการขอรับใบอนุญาตมีไว้
ในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีหรือการแจ้งการมีไว้ในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีนั้น 
แล้วแต่กรณี 
  ผู้รับใบอนุญาตน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี ต้องน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าผ่านซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี ทางด่าน
ศุลกากรที่เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติประกาศก าหนด 

 
 (มาตรา 22, 23, 24) 



เครื่องก าเนิดรังส ี

  
 
  
  



การขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี 
   
 
  
  

ผู้ใดจะด าเนินการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ 
(๑) ท าเครื่องก าเนิดรังสี 
(๒) มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
(๓) น าเข้าหรือส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี 
 ซึ่งการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
ส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 
 

 (มาตรา 26) 



อายุใบอนญุาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี 
   
 
  
  

(๑) ใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสีให้มีอายุห้าปี 
(๒) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีให้มีอายุห้าปี 
(๓) ใบอนุญาตน าเข้าเครื่องก าเนิดรังสีให้มีอายุตามที่ก าหนดในใบอนุญาตแต่ต้องไม่เกินหกเดือน 
(๔) ใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสีให้มีอายุตามที่ก าหนดในใบอนุญาตแต่ต้องไม่เกินหกเดือน 

 
 
 

 (มาตรา 27) 



คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
   
 
  
  

 ผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี ต้องเป็นนิติบุคคล 
เว้นแต่วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก าเนิดรังสีบางประเภทที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะเป็นบุคคลธรรมดา
ก็ได้  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  โดยที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
- มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (บุคคลธรรมดา / ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล) 
- มีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ
กัมมันตรังสีที่ขออนุญาต การด าเนินการเมื่อเลิกใช้งาน และการจัดการกากกัมมันตรังสี หรือมี
ศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัยของเครื่องก าเนิดรังสีที่ขออนุญาต แล้วแต่
กรณี 



คุณสมบัตขิองผู้ขอรับใบอนญุาต (ต่อ) 
   
 
  
  

 ผู้ขอรับใบอนุญาต (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
- เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (บุคคลธรรมดา / ผู้จัดการ
หรือผู้แทนนิติบุคคล) 
- เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
- เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ โดยยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต 
- เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเนื่องจากกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้พ้นโทษ
มายังไม่ถึงห้าปีในวันที่ย่ืนค าขอรับใบอนุญาต 
 
 

(มาตรา 28, 29, 30) 



เปรียบเทียบประเภทใบอนญุาต 

  
  
  

  



   
 
  
  

ใบอนุญาต 
วัสดุกัมมันตรังสี 

 
(๑) ผลิต 
(๒) มีไว้ในครอบครอง หรือใช ้
(๓) น าเข้า 
(๔) ส่งออก 
(๕) น าผ่าน 

ใบอนุญาต 
เคร่ืองก าเนิดรังสี 

 
(๑) ท าเคร่ือง 
(๒) มีไว้ในครอบครองหรือใช้เคร่ือง 
(๓) น าเข้า 
(4) ส่งออก 
 

*ข้อสังเกตเพิ่มเติม เครื่องก ำเนิดรังสีไม่ต้องขออนุญำตน ำผ่ำน 



สรุป : ระบบการก ากับดูแล 

– การยกเว้นไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ. (มาตรา 18) 

– การอนุญาต (มาตรา 19, มาตรา 26) 

– การแจ้งการครอบครองหรือใช้ (มาตรา 20) 

   เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นผู้ออกใบอนุญาต 

*(แตกต่างจากกฎหมายเก่าที่เป็นอ านาจของคณะกรรมการฯ) 

 
*ข้อสังเกตเพิ่มเติม เครื่องก ำเนิดรังสีไม่มีเรื่องกำรแจ้งฯ 

 

 



การโอนใบอนุญาต 

   
 
  
  

 
 
 
 



การโอนใบอนุญาต 
   
 
  
  

 การโอนใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี ให้กระท าได้เมื่อเป็น
การโอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้และ
ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ 
 การขอโอนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 
 

(มาตรา 33) 



การต่ออายุใบอนุญาต 

   
 
  
  

 
 
 
 



การต่ออายุใบอนุญาต 
   
 
  
  

 ถ้าผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี ประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไป
ได้จนกว่าเลขาธิการจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 
 

(มาตรา 35) 



กากกัมมันตรังส ี

   
 
  
  

  



กากกัมมันตรังส ี
   
 
  
  

 หลักการ : ห้ามผู้ใดน ากากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นการน าเข้ากาก
กัมมันตรังสีที่เกิดจากการส่งกากกัมมันตรังสีในราชอาณาจักรไปจัดการนอกราชอาณาจักร หรือที่
เกิดจากการส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วไปแปรสภาพนอกราชอาณาจักร โดยได้รับใบอนุญาตจาก
เลขาธิการ ซึ่งการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  นอกจากนี้ หากผู้ใดประสงค์จะส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเลขาธิการ ซึ่งการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ทั้งนี้ ต้องเป็นการน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งกาก
กัมมันตรังสีทางด่านศุลกากรที่เลขาธิการประกาศก าหนด 
 

(มาตรา 75-77) 
  
  



กากกัมมันตรังส ี
   
 
  
  

 หลักการ : ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม 
 ข้อยกเว้น : เว้นแต่เป็นกากกัมมันตรังสีที่มีระดับค่ากัมมันตภาพและค่าครึ่งชีวิต
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และได้ด าเนินการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และปริมาณในการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสีที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ซึ่งผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีมีหน้าที่จัดการกากกัมมันตรังสี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 

(มาตรา 78, มาตรา 79) 



กากกัมมันตรังส ี
   
 
  
  

 ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีที่เลิกใช้วัสดุ
กัมมันตรังสี ต้องจัดการวัสดุกัมมันตรังสีนั้นเช่นเดียวกับการจัดการกากกัมมันตรังสี 
 และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย ให้ถือว่าวัสดุกัมมันตรังสีที่ผู้รับ
ใบอนุญาตไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลาห้าปีติดต่อกัน เป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่ผู้รับใบอนุญาต
เลิกใช้และต้องจัดการ (เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะแสดงหลักฐานให้เลขาธิการเห็นว่าผู้รับ
ใบอนุญาตยังคงประสงค์จะใช้วัสดุกัมมันตรังสีนั้นต่อไป) 
  ในกรณีใช้วัสดุกัมมันตรังสีเพื่อประโยชน์ในการส ารวจปิโตรเลียม และวัสดุ
กัมมันตรังสีนั้นตกค้างอยู่ในหลุมส ารวจปิโตรเลียม ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องด าเนินการ 
เพื่อน าวัสดุกัมมันตรังสีนั้นขึ้นมาจากหลุมส ารวจปิโตรเลียม 
 

(มาตรา 82, มาตรา 83) 



ความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย 
   
 
  
  

 ผู้รับใบอนุญาตที่ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ จะต้องยื่นรายงาน
แสดงปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ทีอ่ยู่ในความครอบครองต่อเลขาธิการ 
 ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี และผู้รับใบอนุญาต 
มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานที่ท าการของผู้รับใบอนุญาต โดยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
อย่างน้อยหนึ่งคนประจ าอยู่ตลอดเวลาที่เปิดท าการ 
 
 
 

(มาตรา 88, มาตรา 92) 



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี

   
 
  
  

 เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสีต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการและต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
(๓) ไม่เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ โดยยังไม่พ้นสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(ซึ่งการแบ่งระดับและการก าหนดคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีจะก าหนดใน
กฎกระทรวงต่อไป) 
 



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี
   
 
  
  

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต่อเลขาธิการ และเมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้จนกว่าเลขาธิการจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 ซึ่งการขอต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
                                   (ใบอนุญาต RSO มีอายุไม่เกิน 3 ปี) 
 
 

(มาตรา 97) 
  



   
 
  
  

ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 
 
(ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  พ.ศ. .... 
                                    



   
 
  
  

เจ้าหน้าที่ RSO แบ่งเป็น 3 ระดับ  
1. ระดับต้น 
2. ระดับกลาง 
3. ระดับสูง 

 
เจ้าหน้าท่ี RSO 3 ระดับ 9 ประเภท 
(๑)  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 
(๒)  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี 
(๓)  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี 
(๔)  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 
(๕)  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี 
(๖)  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี 
(๗)  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 
(๘)  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี 
(๙)  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี 
 
                             

กฎหมาย
เก่า 

กฎหมาย
ใหม่ 



   
 
  
  

กฎหมาย
เก่า 

กฎหมาย
ใหม่ 

คุณวุฒขิอง  
เจ้าหน้าที่ RSO ระดับต้น 

- ปวส. / อนุปริญญา 
(หรือ) 

- ปวช. + ประสบการณ์ 1 ป ี

- ป.ตร ี
(หรือ) 

- ปวช. / ม.ปลาย + ประสบการณ์ 1 ปี 

(หรือ) 
- ปวช. / ม.ปลาย + ผ่านการอบรม 



   
 
  
  

กฎหมาย
เก่า 

กฎหมาย
ใหม่ 

คุณวุฒขิอง  
เจ้าหน้าที่ RSO ระดับกลาง 

- ป.ตรี วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ 

(หรือ) 
- RSO ระดบัต้น 3 ปี + ผ่านหลักสูตรป้อง 1 

- ป.ตรี วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ 

(หรือ) 
- RSO ระดบัต้น 3 ปี  



   
 
  
  

กฎหมาย
เก่า 

กฎหมาย
ใหม่ 

คุณวุฒขิอง  
เจ้าหน้าที่ RSO ระดับสูง 

- ป.ตรี วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ 

(วิชาว่าด้วยการปองกันอันตรายจากรังสี 3 หน่วย)  
(RSO ระดับกลาง 1 ป)ี 

- ป.ตรี วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร ์
   (+ผ่านหลักสูตร ป้อง 2) 
 

(หรือ) 
- RSO ระดบักลาง 3 ปี + ผ่านหลักสูตรป้อง 2 

- ป.ตรี วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ 
          (วิชาท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยทางรังสี) 

(หรือ) 
- ป.ตรี วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ 
   (+ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยรังสี) 

(หรือ) 
- ป.ตรี วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ 
(+ประสบการณ์ท างานด้านความปลอดภัยทางรงัสี 1 ปี) 

 

(หรือ) 
- RSO ระดบักลาง 3 ป ี
 

 



   
 
  
  

  
 
 
 
  

  
การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี มีได้ ๓ กรณี ดังต่อไปนี้ (ตามกฎหมายใหม)่ 

 
(๑) ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงาน 
ที่ส านักงานประกาศก าหนด 
(๒) ผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษาของผู้ขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบ
หลักสูตรตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 
(๓) ผ่านการทดสอบคุณสมบัติตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 
 
ทั้งนี้ การเทียบหลักสูตรการศึกษาตาม (๑) และ (๒) ให้เทียบได้ส าหรับเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีระดับต้นหรือระดับกลางเท่านั้น  



   
 
  
  

  
 
 
 
  

  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ต้องมีหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ อย่างเพียงพอกับ
ศักยภาพขั้นมาตรฐานในการรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยทางรังสีและความมั่นคง
ปลอดภัย (ในแต่ละประเภท แต่ละระดับ แล้วแต่กรณี) 
 

(๑)  การบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี 
(๒)  การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(๓)  การป้องกันอันตรายจากรังสี 
(๔)  การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
(๕)  การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 
(๖)  การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสีหรือเหตุผิดปกติ 
(๗)  การจัดการกากกัมมันตรังสีและการเลิกด าเนินการ 



   
 
  
  

  
 
 
 
  

  

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านรังสีตามกฎหมายเก่า 
(พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504) 

 
- ผู้ที่ได้รับ “ใบรับรอง” RSO  
- ผู้รับผิดชอบด าเนินการทางเทคนคิเกี่ยวกับรังสี (ทีม่ีชื่อปรากฎอยู่ตามใบอนุญาตเดิม) 

 
 
 
 
 
 
 

(บทเฉพาะกาล) 
 

 



การขนสง่ 

   
 
  
  

  
 
 
 
  

  



การขนส่ง 

   
 
  
  

 หลัก : ผู้ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์
หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ซึ่งประสงค์จะจัดให้มีการขนส่งวัสดุดังกล่าว ต้องแจ้งต่อเลขาธิการ 
(การแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการประกาศก าหนด) 
             โดยผู้ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ซึ่งประสงค์จะขนส่งวัสดุและผู้รับขนส่งวัสดุดังกล่าว มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   
 
 
 

(มาตรา 99) 
 
 
 



เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

   
 
  
  

  
 
 
 
  

  



เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี

   
 
  
  

  
 
 
 
  

 ในกรณีที่ เกิดอันตรายหรือความเสียหายอันเกิดจากการประกอบ กิจการ 
ตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ระงับเหตุในเบื้องต้นตามแผนป้องกันอันตรายจากรังสี 
และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที รวมทั้งต้องให้ข้อมูลและให้ความ
ร่วมมือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข บรรเทา หรือระงับซึ่งอันตรายหรือความเสียหายนั้น 
  หากความเสียหายมีลักษณะหรือขยายขอบเขตเป็นความเสียหายสาธารณะ หรือใน
กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าการประกอบกิจการตามใบอนุญาตอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
สาธารณะ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มีอ านาจเข้าระงับเหตุแห่งความเสียหายสาธารณะนั้นได้ทันที รวมทั้งมีอ านาจประกาศ
มาตรการเพื่อประโยชน์ในการระงับเหตุนั้น ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ 



การพักใช ้
การเพิกถอน 
ใบอนุญาต 

   
 
  
  

  
 
 
 
  

  



การพักใชแ้ละเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 
  
  

  
 
 
 
  

 หลัก : ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงหรือประกาศ
ที่ออกตามพระราชบัญญัติ (หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาต) ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งระงับการกระท าที่ฝ่า
ฝืน แก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใดไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งภายในก าหนดเวลาดังกล่าว เลขาธิการอาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ 
(โดยมีก าหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน) 
 ข้อยกเว้น : ในกรณีที่การออกใบอนุญาตต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การสั่งพักใช้
ใบอนุญาตก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย 
 อย่างไรก็ดี ในการสั่งพักใช้ใบอนุญาต เลขาธิการอาจก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
หรือการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใดที่จ าเป็นก็ได้ 
 *ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเลขาธิการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด เลขาธิการ (หรือคณะกรรมการ) อาจมีค าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตได้ 

 
  



การพักใชแ้ละเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 
  
  

  
 
 
 
  

 ในกรณีที่มีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เลขาธิการอาจมี
ค าสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุ
นิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้นได้เท่าที่จ าเป็น เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี 
เพื่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี หรือการพิทักษ์ความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
 (โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการดังกล่าว ให้จ่ายจากหลักประกัน 
หากหลักประกันไม่เพียงพอ ผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด) 



   
 
  
  

  
 
 
 
  

การวางหลักประกัน 
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



   
 
  
  

  
 
 
 
  

       ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสีมีหน้าที่วางหลักประกัน
ตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตเพื่อเป็นหลักประกันในการจัดการกากกัมมันตรังสี และในการเข้า
ด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่
ก าหนดในกฎกระทรวง) 
       หลักประกันตามวรรคหนึ่งจะเป็นเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย สัญญาค้ าประกัน
ของธนาคาร หรือหลักประกันอื่นใด (ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง) 
       ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่วางหรือวางหลักประกันไม่ครบตามจ านวนและระยะเวลา 
ที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนหลักประกันที่ต้องวางหรือวาง
ขาดแล้วแต่กรณีนับแต่วันที่ครบก าหนดส่ง และให้เลขาธิการเตือนให้มีการวางหลักประกัน 
และเงินเพิ่มภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน และถ้ายังไม่มีการ
วางหลักประกันและเงินเพิ่มให้ถูกต้อง เลขาธิการอาจมีค าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตได้ 
 

(มาตรา 31) 
        



   
 
  
  

  
 
 
 
  

ผู้มีหน้าที่วางหลักประกัน 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้ 
- ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี ประเภท ๑ประเภท ๒ หรือประเภท ๓  
- ท าเครื่องก าเนิดรังสี ประเภท ๑* 
- มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ประเภท ๑* 
- มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ 
- ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

 
 

*เครื่องก ำเนิดรังสีประเภทที่ ๑ ได้แก่ เครื่องก ำเนิดรังสีที่มีอันตรำยสูง เช่น เครื่องเร่งอนุภำค เป็นต้น 
 

       



   
 
  
  

  
 
 
 
  

ประเภทหลกัประกัน 
 

หลักประกันมีดังต่อไปนี้ 
- เงินสดหรือเช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่าย 
- พันธบัตรของรัฐบาลไทย 
- สัญญาค้ าประกันของธนาคาร 
- สแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้   
- หลักประกันอื่นใดตามที่เลขาธิการประกาศก าหนด 

 
        



   
 
  
  

  
 
 
 
  

หลักการคิดมูลค่าหลักประกัน 
ที่ต้องน ามาวาง 

วัสดุกัมมันตรังสี คิดตามความแรงรังสี (activities)  
- ให้คิดประมาณค่าใช้จ่าย ในอัตรา ๕๐๐ บาทต่อค่ากัมมันตภาพ 37 จิกะแบ็กเคอเรล 
(๑ คูรี) แต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งหม่ืนบาท และไม่เกินสิบล้านบาท 
เครื่องก าเนิดรังสี 
- ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๑ ให้คิดประมาณค่าใช้จ่ายในอัตรา
เดียวกับวัสดุกัมมันตรังสี  (หำกมีผลผลิตจำกกำรก่อกัมมันตภำพรังสี  (activation 
products) จำกกำรท ำ มีไว้ในครอบครองหรือใช้ เครื่องก ำเนิดรังสี) 
- กรณีที่ใช้เครื่องก าเนิดรังสี หากมีการกระตุ้น (activation) ให้ชิ้นส่วน อุปกรณ์กลายเป็น
วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ว่าชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์จะอยู่ในเครื่องก าเนิดรังสีหรือไม่ก็ตาม  หากมีการ
เลิกใช้งานผู้ใช้เครื่องก าเนิดรังสีนั้นต้องจัดการชิ้นส่วน อุปกรณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกับการ
จัดการกากกัมมันตรังสี 

 



   
 
  
  

  
 
 
 
  

หลักการคิดมูลค่าหลักประกัน 
ที่ต้องน ามาวาง 

วัสดนุิวเคลียร์ 
- วัสดุต้นก าลังคิดเป็น ๕๐,๐๐๐ บ./ตัน 
- วัสดุนิวเคลียร์พิเศษคิดเป็น ๕๐,๐๐๐ บ./กก. 

 
ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการณ์ทางนิวเคลียร์  
- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงาน ให้คิดในอัตรา ๑.๙๕ ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ 
(ความร้อน) 
- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร์อื่นๆ ให้ส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

 
        



   
 
  
  

  
 
 
 
  

การคืนหลักประกัน 
 

เลขาธิการคืนหลักประกันที่ผู้รับใบอนุญาตได้วางไว้ ดังต่อไปนี้ 
๑. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตแสดงเอกสารถึงการจัดการกากกัมมันตรังสี
แล้วเสร็จ 
๒. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตแสดงเอกสารหรือหลักฐานในการส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี หรือวัสดุนิวเคลียร์คืนแก่ประเทศผู้ขายหรือผู้รับ ณ ประเทศ
ปลายทาง 

 
        



   
 
  
  

  
 
 
 
  

 
การอุทธรณ ์

 
 

       



การอุทธรณ ์

   
 
  
  

  
 
 
 
  

 หลัก : ผู้รับค าสั่งของเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าว 
ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนด (ซึ่งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด) 
  
 *ผู้รับค าสั่งของเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
นี้ที่ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 
 
 

(มาตรา 105, 106) 



   
 
  
  

  
 
 
 
  

 
บทก าหนดโทษ 

 
 

       



-ห้ามฆ่าเสือและหม ี
-ห้ามฆ่าเสือหรือหม ี

 



เงื่อนไขและโทษตามกฎหมายเก่า 
  
 
  
  



f 

มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใด 
   (1) ผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ พลังงานปรมาณู* วัสดุพลอยได้หรือ
วัสดุต้นก าลัง ซึ่งพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี 
  (2) กระท าด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุต้นก าลังให้พ้นจากสภาพที่เป็น อยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี  
  ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 
  ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
 

มาตรา 13 ห้ามมิให้ผู้ ใด น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง 
วัสดนุิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้หรือวัสดุต้นก าลัง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 
   ในการอนุญาต คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อประโยชน์ ความปลอดภัยไว  ้ใน
ใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ ใบอนุญาตให้เป็นไปตาม แบบที่คณะกรรมการก าหนด 
   ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรานี้ น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรน า หรือสั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งวัสดุตามใบอนุญาตโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน เงื่อนไขในใบอนุญาต ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาต
น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนั้นแล้วแต่กรณี โดยมิได้รับ
อนุญาตตาม ความในมาตรานี้  

พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 
(กฎหมายเก่า) 

* พลังงานจากรังสีเอ๊กซ์ 



f พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 
(กฎหมายเก่า) 

มาตรา ๒๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  
มาตรา ๒๒  ผู้ใดน าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นก าลังโดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา 
๑๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



เงื่อนไขและโทษตามกฎหมายใหม ่
  
 
  
  



วัสดุกัมมันตรังส ี

  
 
  
  



  
 
  
  

ผู้ใดจะด าเนินการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ 
(๑) ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ วัสดุกัมมันตรังสี 
(๒) น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน วัสดุกัมมันตรังสี 

การขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังส ี
 



เครื่องก าเนิดรังส ี

  
 
  
  



การขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี    
 
  
  ผู้ใดจะด าเนินการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ 

(๑) ท าเครื่องก าเนิดรังสี 
(๒) มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
(๓) น าเข้าหรือส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี 
  

 



  
  
  

  

หลักการใช้กฎหมายอาญา 
และความรับผิดในทางอาญา 



  
  
 
  

  

 

การใช้กฎหมายอาญา  
 

 บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายที่ ใช้ 
ในขณะกระท านั้น บัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท า
ความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 



  
  
  

  

1. ความรับผิดในทางอาญาเกิดขึ้นเมื่อผู้กระท าได้กระท าครบ“องค์ประกอบ”ที่กฎหมายบัญญัติ 
2.  การกระท าทีค่รบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ จะต้องไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด 
3.  การกระท าทีค่รบ “องค์ประกอบ” ที่ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดนั้นจะต้องไม่มีกฎหมาย
ยกเว้นโทษด้วย 

 

ความรับผิดในทางอาญา 



  
  
  

  

1. การกระท า 
2. องค์ประกอบภายนอก 
3. องค์ประกอบภายใน 
4. การกระท าสัมพันธ์กับผลของการกระท า 

องค์ประกอบความรับผดิในทางอาญา 



  
  
  

1. การกระท า อาจแบ่งได้ 2 ประเภทคือ 
 1.1 การกระท าโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย  
 1.2 การกระท าโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกาย แบ่งออกเป็น 
      1.2.1 งดเว้นการกระท า ซ่ึงการกระท าโดย “งดเว้น” มีหลักเกณฑ์ คือ 
 - เป็นการกระท าโดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย  
 - ผู้กระท ามีหน้าที่ต้องกระท า ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าโดยเฉพาะเพื่อป้องกันผลทีเ่กิดขึ้นนั้น 
 

     1.2.2 ละเวน้การกระท า ซ่ึงการกระท าโดย “ละเว้น” มีหลักเกณฑ์ คือ 
 - เป็นการกระท าโดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย  
- ผู้กระท ามีหน้าที่ต้องกระท า ซ่ึงเป็นหน้าที่โดยทั่ว ๆ ไป 

องค์ประกอบความรบัผดิในทางอาญา 



  
  
  

 2.องค์ประกอบภายนอก แบ่งออกเป็น 
 - ผู้กระท า 
 - การกระท า 
 - วัตถุแห่งการกระท า 
 
 การกระท า 
 กระบวนการเกิดความผิดทางอาญา 1.คิด 2.ตัดสินใจ 3.ตระเตรียม 4.ลงมือ 5.พยายาม 
 6.ความผิดส าเร็จ 
(จะเป็นความผิดได้ต้องอยู่ในขั้นลงมือแล้ว) 

องค์ประกอบความรบัผดิในทางอาญา 



  
  
  

มาตรา ๑๓๐ “ผู้ใดกระทําความผิดฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ที่เป็นวัสดุนิวเคลียร์ 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามสิบปี หรือปรับไม่เกินสามล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 
 ผู้ใด                                  - ผู้กระท า 
 ลักทรัพย/์ชิงทรัพย/์ปล้นทรัพย์  - การกระท า 
 วัสดุนิวเคลียร์                      - วัตถุแห่งการกระท า 

องค์ประกอบความรบัผดิในทางอาญา 



  
  
  

องค์ประกอบความรบัผดิในทางอาญา 

3. องค์ประกอบภายใน คือ เรื่องเจตนา ซึ่งเจตนาตามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 
วรรคสองได้วางหลักเกี่ยวกับเรื่องของเจตนาไว้ดังนี้ 
 
“กระท าโดยเจตนา ได้แก่กระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท า และในขณะเดียวกันผู้กระท า
ประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น” 
 
เจตนาแบง่ออกเปน็สองกรณ ี
๑. เจตนาโดยตรง ได้แก่ เจตนาประสงค์ตอ่ผล และ เจตนายอ่มเลง็เห็นผล 
๒. เจตนาโดยผลของกฎหมาย ได้แก ่เจตนาโดยพลาด เจตนาโดยส าคัญผดิในตัวบุคคล 
 
 



  
  
  

องค์ประกอบความรบัผดิในทางอาญา 
“ประสงค์ต่อผล” หมายถึง ประสงค์ให้ผลร้ายนั้นเกิดขึ้น ผลที่เกิดตรงตามเจตนาที่ต้องการ 
เช่น ด ายกปืนเล็งยิงแดง โดยมีเจตนาฆ่า เพราะโกรธที่แดงโกงเงินด า ด าประสงค์ต่อผลคือความตาย
ของแดง ดังนั้นความตายจึงเป็นผลของเจตนาโดยตรงประเภทนี้ หรือ สมศรีขับรถชนสมศักดิ์  
ด้วยประสงค์ให้ตายเพราะเกลียดชังกันเป็นการส่วนตัว  
 

“เล็งเห็นผล” หมายถึง เจตนาที่ไม่ได้ประสงค์ต่อผลที่จะให้เกิดแก่บุคคลนั้นโดยตรง แต่เล็งเห็น
ผลได้ว่า ผลจะเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างแน่นอน เช่น ด าอยากยิงแดง เจอแดงอยู่บนรถเมล์ ด าจึงใช้ปืน
ลูกปราย ยิงใส่แดง กระสุนไปถูกแดงและผู้โดยสารบนรถอีกหลายคน 
     



  
  
  

องค์ประกอบความรบัผดิในทางอาญา 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4563/2543 
  จ าเลยถอดกางเกงเดินเข้าไปเพื่อข่มขืนกระท าช าเราผู้ตายในขณะที่ผู้ตายไม่ได้สวมกางเกงและ
ยืนพิงลูกกรงระเบียงอาคารซึ่งสูงเพียงระดับสะโพก โดยผู้ตายมิได้ยินยอม จ าเลยย่อมเล็งเห็นได้ว่าหาก
ผู้ตายหลบหลีกขัดขืนมิให้ข่มขืนกระท าช าเราแล้ว อาจจะตกลงไปจากระเบียงอาคารถึงแก่ความตายได ้
เมื่อผู้ตายดิ้นรนขัดขืนเพื่อมิให้จ าเลยข่มขืนกระท าช าเรา จนผู้ตายพลัดตกลงไปจากระเบียงอาคาร 
จนได้รับบาดเจ็บและตายในเวลาต่อมา จึงเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระท าของจ าเลยอันเป็นการ
กระท าโดยเจตนาฆ่าผู้ตาย 
 

  



  
  
 
  

  

ความรับผิดในทางอาญา 
 บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระท าโดย
ประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าโดยประมาท หรือเว้นแต่ ในกรณี
ที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท าโดยไม่มีเจตนา 
 กระท าโดยเจตนา ได้แก่กระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท าและในขณะเดียวกัน 
ผู้กระท าประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น 
 ถ้าผู้กระท ามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผู้กระท า 
ประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นมิได ้
 กระท าโดยประมาท ได้แก่กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดยปราศจาก 
ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผู้กระท าอาจใช้
ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม ่
 การกระท า ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จัก 
ต้องกระท าเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย 



  
  
  

  

มาตรา ๑๑๖ “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๓๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๘ 
มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๒ หรือมาตรา ๘๓ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 



  
  
  

  

มาตรา ๑๑๖ “ผู้ใด... 
มาตรา ๑๙ : ผลิต/ครอบครอง/ใช้/น าเข้า/ส่งออก/น าผ่าน วัสดุกัมมันตรังสี โดยไม่ได้รับอนุญาต 
มาตรา ๒๖ : ท า/ครอบครอง/ใช้/น าเข้า/ส่งออก เครื่องก าเนิดรังสี โดยไม่ได้รับอนุญาต  
มาตรา ๓๖ : ครอบครอง/ใช้/น าเข้า/ส่งออก/น าผ่าน วัสดุนิวเคลียร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
มาตรา ๗๕ : น าเข้า กากกัมมันตรังสี โดยไม่ได้รับอนุญาต 
มาตรา ๗๖ : ส่งออก กากกัมมันตรังสี โดยไม่ได้รับอนุญาต 
มาตรา ๗๘ : ปล่อยทิ้ง กากกัมมันตรังสี ออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้รับอนุญาต 
มาตรา ๗๙ : ไม่จัดการ กากกัมมันตรังสี ตามที่กฎหมายก าหนด 
มาตรา ๘๐ : ให้บริการจัดการ กากกัมมันตรังสี โดยไม่ได้รับอนุญาต 
มาตรา ๘๒ : ไม่จัดการ วัสดุกัมมันตรังสี ที่เลิกใช้ เช่นเดียวกับการจัดการกากกัมมันตรังสี 
มาตรา ๘๓ : ไม่ด าเนินการน า วัสดุกัมมันตรังสี ขึ้นจากหลุมส ารวจปิโตรเลียม 
 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 



  
  
  

  

มาตรา ๑๑๘ “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๖๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ” 



  
  
  

  มาตรา ๑๑๘ “ผู้ใด... 
มาตรา ๕๑ : ก่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ 
มาตรา ๕๕ : ก่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง 
มาตรา ๖๓ : บรรจุเชื้อเพลิง/ทดสอบเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
มาตรา ๖๔ : ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
มาตรา ๗๐ : เลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
      ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 



  
  
  

  

มาตรา ๑๑9 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 



  
  
  

  

มาตรา ๑๑9 “ผู้ใด... 
มาตรา ๘๔ : น าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร  
มาตรา ๘๕ : ส่งออกหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 



  
  
  

  
มาตรา ๑23 “ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ หรือ
มาตรา ๙๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ” 



  
  
  

  

มาตรา ๑23  
มาตรา ๙๒ ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี และผู้รับ
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท าการของผู้รับใบอนุญาต โดยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีอย่างน้อยหนึ่งคนประจ าอยู่ตลอดเวลาที่เปิดท าการ 
มาตรา ๙๓ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ (๑) และ (๒) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
ทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท าการของผู้รับใบอนุญาต โดยต้อง
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์อย่างน้อยหนึ่งคนประจ าอยู่
ตลอดเวลาที่เปิดท าการ 
มาตรา ๙๔ ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์ 
นิวเคลียร์ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่
ท าการของผู้รับใบอนุญาต โดยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
อย่างน้อยหนึ่งคนประจ าอยูต่ลอดเวลาที่เปิดท าการ 
 
 



  
  
  

  

มาตรา ๑23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          “ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ 
        ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

 
 

มาตรา 92 
ผู้รับใบอนุญาต

เกี่ยวกับ 
วัสดุกัมมันตรังสี
เครื่องก าเนิดรังส ี

 
 

มาตรา 93 
ผู้รับใบอนุญาต
เกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียร์ 

มาตรา 94 
ผู้รับใบอนุญาต 

สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร ์

ต้องจัดให้มี เจ้าหน้าที่ฯ อย่างน้อย 1 คน ประจ าอยู่ตลอดเวลาที่เปิดท าการ 



  
  
  

  

มาตรา ๑๒๔ “ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙๕ หรือผู้รับ
ใบอนุญาต ซึ่งฝ่าฝืนมาตรา ๙๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ” 



  
  
  

  

มาตรา ๑๒๔  
 
 
 
 
 
 
 
“ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙๕ หรือผู้รับใบอนุญาตซึ่งฝ่าฝืนมาตรา ๙๖ 
วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ” 

มาตรา 95 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
เจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 
เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร ์

ต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ  

มาตรา 96 (วรรคสอง) ใบอนุญาตให้
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ใหใ้ช้ได้กับการเดิน 
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เฉพาะเครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ก าหนดใน
ใบอนุญาตเท่านั้น 



  
  
  

  

มาตรา ๑๒๔  
“ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙๕ หรือผู้รับใบอนุญาตซึ่งฝ่าฝืนมาตรา ๙๖ 
วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๙๕ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดําเนินการทางเทคนิค เกี่ยวกับ 
วัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เลขาธิการ... 
 
มาตรา ๙๖  
(วรรคแรก) ใบอนุญาตตามมาตรา ๙๕ ให้มีอายุไม่เกินสามปี 
(วรรคสอง) ใบอนุญาตให้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้ใช้ได้กับการ
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่กําหนดในใบอนุญาตเท่านั้น 



  
  
  

  

มาตรา ๑๓๐ “ผู้ใดกระทําความผิดฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ที่เป็นวัสดุนิวเคลียร์ 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามสิบปี หรือปรับไม่เกินสามล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 
มาตรา ๑๓๑ “ผู้ใดกระทําความผิดฐานฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์ที่เป็นวัสดุนิวเคลียร ์
ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 



  
  
  

  

ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรพัย์ ปล้นทรัพย ์
ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา 



มาตรา ๓๓๔ ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 
ผู้น้ันกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 

  
  
  

  

ลักทรัพย ์

ผู้ใด+เจตนา+เอาไป+ทรัพย์ของผู้อื่น (หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย) 

  + โดยทุจริต (เจตนาพิเศษ) 



ป.อาญา มาตรา ๓๓๔ ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต 
ผู้น้ันกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 

  
  
  

ลักทรัพย ์

กรณตีัวอย่าง ทีผู่ก้ระท าไม่มีความผิดฐานลกัทรัพย์เลย (แม้ฐานพยายามลกัทรพัย์ก็ไมม่ีความผิด)  
1. การกระท า ไม่เป็นการพาทรัพย์เคลื่อนที่ไปในลักษณะที่เป็นการตดักรรมสิทธิ ์
    เช่น เอาทรัพยไ์ปใช้ช่ัวคราว 
2. ผู้กระท าขาดเจตนา  (มิได้ประสงค์ต่อผล หรอืมิไดเ้ล็งเห็นผล) กล่าวคือ  
    2.1 ขาดเจตนา เพราะไม่รู้ว่าเปน็การแย่งการครอบครอง เช่น หยิบสายสร้อยผิดเสน้โดยเข้าใจวา่ 
เส้นที่หยิบไปนั้นเจ้าของมอบให ้
    2.2 ขาดเจตนา เพราะไม่รู้ว่าเปน็การเอาไปซึ่งทรพัย์ของผูอ้ื่น เช่น หยิบร่มของผู้อืน่แต่เข้าใจว่าเปน็
ร่มของตน 
3. ผู้กระท าขาดเจตนาพิเศษ กล่าวคือ ขาดเจตนาทจุรติ (เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายส าหรบัตนเองหรอืผู้อืน่) 



  
  
  

  

ลักทรัพย์โดยกิริยาฉกฉวยเอาซึ่งหน้า = วิ่งราวทรัพย ์

มาตรา ๓๓๖ ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ผูน้ั้นกระท าความผิดฐานว่ิงราวทรัพย์ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

วิ่งราวทรัพย ์



  
  
  

  มาตรา ๓๓๖ ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ผูน้ั้นกระท าความผิดฐานว่ิงราวทรัพย์ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

วิ่งราวทรัพย ์

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 10976/2554 
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เป็นการลักทรัพย์โดยการฉกฉวยเอาซึ่งหน้า หมายถึง  กิริยาที่หยิบ
หรือจับเอาทรัพย์ไปโดยเร็วรวมเป็นการกระท าอันเดียวกับการเอาไป และขณะที่ถูกเอาทรัพย์
ไป ผู้นั้นรู้สึกตัวหรือเห็นการฉกฉวยเอาทรัพย์นั้นไปด้วย การที่จ าเลยดึงเอาโทรศัพท์เคลื่อนที่
จากกระเป๋ากางเกงของเด็กหญิง บ. แล้วเด็กหญิง บ. รู้สึกถึงการถูกดึงจึงใช้มือจับจนถูกมือ
ของจ าเลย จึงอยู่ในความหมายของการลักทรัพย์โดยการฉกฉวยเอาซึ่งหน้า อันเป็นความผิด
ฐานวิ่งราวทรัพย์ตามฟ้องแล้ว 



  
  
  

  มาตรา ๓๓๖ ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ผูน้ั้นกระท าความผิดฐานว่ิงราวทรัพย์ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

วิ่งราวทรัพย ์

ค าพิพากษาฎีกาที่ 653/2553  
      ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ตาม ป.อาญา มาตรา 336 จะต้องเป็นการลักทรัพย์โดยฉกฉวย
เอาซึ่งหน้า ซึ่งจ าเลยท าทีเป็นพูดโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเอาโทรศัพท์ไปในขณะที่ผู้เสียหาย
ให้บริการลูกค้าคนอื่นอยู่ เป็นการเอาไปในขณะเผลอ มิใช่เป็นการฉกฉวยทรัพย์ไปโดยซึ่งหน้า
แต่ประการใด การกระท าของจ าเลยกับพวกจึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ (มิใช่วิ่งราวทรัพย)์ 



มาตรา ๓๓๙ ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดน้ันจะใชก้ าลังประทุษร้าย เพื่อ 
(๑) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์น้ันไป 
(๒) ให้ย่ืนให้ซ่ึงทรัพย์น้ัน 
(๓) ยึดถือเอาทรัพย์น้ันไว ้
(๔) ปกปิดการกระท าความผิดน้ัน หรือ 
(๕) ให้พ้นจากการจับกุม 
ผู้น้ันกระท าความผิดฐานชิงทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงสิบปีและปรับต้ังแต่หน่ึงแสนบาทถึง
สองแสนบาท 

ชิงทรัพย ์

ลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย = ชิงทรัพย ์
(หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลงัประทษุร้าย) 



มาตรา ๓๔๐ ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป 
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี
และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ปล้นทรัพย ์

ร่วมกันชงิทรัพย์ 3 คนขึ้นไป = ปล้นทรัพย ์



มาตรา ๓๔๑ ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 
หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไป
ซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลที่สาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิผู้นั้นกระท าความผิดฐานฉ้อโกง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ฉ้อโกง 

 
ได้ทรัพย์ไปโดยการหลอกลวง = ฉ้อโกง 



1. ต้องมีการหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง 
2. ข้อความนั้นต้องเป็นเท็จและต้องเป็นเหตุการณ์ในอดีตหรือปัจจุบัน 
3. ผู้กระท าต้องรู้ข้อความน้ันเป็นเท็จ และต้องเป็นการกล่าวยืนยันข้อความนั้น  
4. การแสดงข้อความเท็จนั้น อาจเป็นเท็จแค่เพียงบางส่วนกไ็ด้ 
5. การหลอกลวงนั้นต้องกระท าก่อนที่จะได้ทรัพย์สิน จากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ถ้าได้ทรัพย์มาใน
ความครอบครองก่อนแล้วจึงหลอกลวง ไม่เป็นฉ้อโกง 
6. การหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ถ้าเขาหลงเชื่อและส่งมอบทรัพย์หรือยอมให้ทรัพย์สินนั้นไป
ด้วยความเต็มใจ เป็นความผิดฐานฉ้อโกง  
7. การแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้น อาจกระท าด้วยทางวาจา กิริยาท่าทาง ลายลักษณ์อักษร เครื่องขยายเสียง 
8. การปกปิดความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง คือจะต้องรู้ความจริงแล้วนิ่งเสียไม่ยอมบอกให้เขาทราบเพื่อจะให้ได้
ทรัพย์สินฯ อาจกระท าโดยกิริยา ท่าทาง หรืออย่างอื่นๆ กไ็ด้ 
9. ความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระท าต้องมีเจตนาทุจริตมาก่อนหรือในขณะหลอกลวงอันเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์นั้น 
ถ้าผู้กระท ามีเจตนาทุจริตขึ้นในภายหลังไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง แต่ผิดฐานยักยอก 
10. ความผิดฐานฉ้อโกงนั้น ต้องหลอกลวงเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน การหลอกลวงเอาทรัพย์ของตนเองไปจากผู้อ่ืน 
ไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง  

ฉ้อโกง 



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9663/2554   ผู้เสียหายไม่ได้มอบหมายให้จ าเลยเบิกเงิน 490,000 บาท จาก
บัญชีของผู้เสียหายที่เปิดไว้ที่ธนาคาร แต่เป็นเจตนาของจ าเลยที่ต้องการได้เงินโดยมิชอบและหาวิธีการโดยการ
ปลอมใบถอนเงินน าไปหลอกลวงเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินจ านวนดังกล่าว ดังนั้น เงินที่จ าเลยได้มา
ตามฟ้อง แม้จะเป็นเงินที่เจ้าหน้าที่ธนาคารท าพิธีการทางบัญชีของธนาคารหักจากบัญชีของผู้เสียหายก็ตาม แต่
เป็นเพราะจ าเลยน าเอกสารปลอมไปหลอกลวงจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารหลงเชื่อ เงินที่จ าเลยได้ไปจึงเป็น
เงินของธนาคาร มิใช่เงินของผู้เสียหาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 672 จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐานยักยอกเงิน
ผู้เสียหาย แต่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงธนาคาร 
 
ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 21183/2556   การที่จ าเลยแอบอ้างขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนจาก
ผู้เสียหายที่ 1 ถึงที่ 15 โดยอ้างว่าจะน าไปเข้าร่วมโครงการต่อต้านยาเสพติดให้โทษ แต่กลับน าไปใช้เป็น
เอกสารยื่นค าขอและท าสัญญาเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้เสียหายที่ 16 การกระท าของจ าเลยจึงเป็น
ความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และฐาน
ฉ้อโกงตาม ป.อาญา มาตรา 188 และ 341 
 

ฉ้อโกง 



มาตรา ๓๕๒ ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของ
รวมอยูด่้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต 
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ยักยอก 

 
ครอบครองและเบียดบังทรัพย์ผู้อื่น = ยักยอกทรัพย ์



ยักยอก 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 820/2558  จ าเลยครอบครองเช็คพิพาทโดยผู้เสียหายเป็นผู้มอบการ
ครอบครองให้แก่จ าเลยซึ่งท างานต าแหน่งสมุห์บัญชี การที่จ าเลยเอาเช็คพิพาทของผู้เสียหายไปเข้า
บัญชีตนเองเพื่อเรียกเก็บเงินเป็นความผิดฐานยักยอก 
 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1608/2519 จ าเลยเป็นเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้ครอบครองศาสนสมบัติ รวมทั้ง
พระพุทธรูปในวิหารของวัด การที่จ าเลยกับพวก ร่วมกันเอาพระพุทธรูปนั้นไปขาย เป็นยักยอก ไม่ใช่
ลักทรัพย ์
 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 3629/2538 ผู้เสียหายโดยสารรถยนต์ที่จ าเลยเป็นผู้ขับ และส่งธนบัตร 
ฉบับละ 100 บาท ให้แก่จ าเลยเพื่อช าระหนี้ค่าโดยสารเป็นเงิน 5 บาท ถือได้ว่าผู้เสียหายได้มอบ
การครอบครองธนบัตรฉบับละ 100 บาทให้แก่จ าเลย การที่จ าเลยไม่ได้ทอนเงินให้แก่ผู้เสียหาย
ทันที หรือแม้จ าเลยไม่มีเจตนาที่จะทอนเงินให้แก่ผู้ เสียหายโดยเจตนาที่จะเอาเงินที่ เหลือ
จ านวน 95 บาท เป็นประโยชน์ของตนโดยทุจริต ก็ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือยักยอก เพราะ
เจตนาทุจริตเกิดขึ้นภายหลังที่ธนบัตรอยู่ในความครอบครองของจ าเลยแล้ว 
(ครอบครองทรัพย์อันเป็นสิทธิของตนเอง ไม่ได้ครอบครองทรัพย์สินแทนผู้อื่น ขาดองค์ประกอบ
ความผิดฐานยักยอก) 



เอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต    =  ลักทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า    =  วิ่งราวทรัพย์ 
ลักทรัพย์โดยใช้ก าลังประทุษร้าย   = ชิงทรัพย์ 
ร่วมกันชิงทรัพย์ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป = ปล้นทรัพย์ 
ได้ทรัพย์ไปโดยการหลอกลวง       = ฉ้อโกง 
ครอบครองและเบียดบังทรัพย์ผู้อื่น = ยักยอกทรัพย์ 
 



  
  
  

  

มาตรา ๑๓๐ “ผู้ใดกระทําความผิดฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ที่เป็นวัสดุนิวเคลียร์ 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามสิบปี หรือปรับไม่เกินสามล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 
มาตรา ๑๓๑ “ผู้ใดกระทําความผิดฐานฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์ที่เป็นวัสดุนิวเคลียร ์
ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 



  
  
มาตรา ๑๒๙ “ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี หรือวัสดุ
นิวเคลียร์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวในวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
ยี่สิบปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ” 

  



บทก าหนดโทษ (เพิ่มเติม) 

   
 
  
  

  
 
 
 
  

 ผู้กระท าการต่อวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ หรือสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์โดยมุ่งหมายให้เกิดการแพร่กระจายหรือน่าจะเกิดการแพร่กระจายของวัสดุ
กัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ โดยเจตนาที่จะท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลใดหรือต่อสิ่งแวดล้อม ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือ
จ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงยี่สิบล้านบาท 
 



บทก าหนดโทษ (เพิ่มเติม)  
   
 
  
  

  
 
 
 
  

  ผู้ทดลอง ผลิต ครอบครอง หรือใช้ไม่ว่าในทางใดๆ ซึ่งวัตถุระเบิดที่มีวัสดุ
กัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบในราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
สามปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสองล้านบาท 
 แต่หากผู้กระท าความผิดดังกล่าวก่อให้เกิดการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสี
หรือวัสดุนิวเคลียร์โดยเจตนาท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด 
หรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือกระท าเพื่อบังคับผู้อื่น รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ ให้กระท าการใดหรือไม่กระท าการใด ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
 



คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(มาตรา 144) 

 

   
 
  
  

  
 
 
 
  



 มาตรา ๑๔๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือท่ีมีโทษจ าคุก 
ไม่ เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
ซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีอ านาจ 
เปรียบเทียบได้ 
 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ ใดกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ ง และผู้นั้นยินยอม 
ให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ผูน้ั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ 
 ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึง จ าคุก 
ให้ก าหนดค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงช าระ ถ้าผู้ต้องหายินยอมตามนั้น เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงิน ค่าปรับ 
ตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในเวลาตามวรรค
สาม ให้ด าเนินคดีต่อไป 
  

   
 
  
  

  
 
  
  
  





ฐานความผิดที่อยู่ในอ านาจของ คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี  
  

 
   
 
  
  

  
 
 
 
  

 

มาตรา ฐานความผิด 
อัตราโทษ 

อายุ
ความ 

จ าคุก 
(ไม่เกิน) 

ปรับ 
(ไม่เกิน) 

ทั้งจ า 
ทั้งปรับ 

115 ไม่มาให้ถ้อยค า ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน ตามท่ีคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ/หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีหนังสือเรียก 

- 5,000 - 1 ปี 
 

117 ไม่แจ้งการครอบครองหรือใช้ วัสดุกัมมันตรังสี/วัสดุนิวเคลียร์ - 10,000 - 1 ปี 
121 - ไม่แจ้งการวิจัยและพัฒนาวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 

- ไม่แจ้งการด าเนินกิจการทางนิวเคลียร์ 
- 100,000 - 1 ปี 

122 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ/์วิธีการ อันเก่ียวกับความปลอดภัย 1 ปี 100,000  5 ปี 
125 - ไม่แจ้งการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี/เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 

- ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ/์วิธีการ อันเก่ียวกับความปลอดภัย
ด้านการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี/เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 

1 ปี 100,000  5 ปี 

126 ไม่ระงับเหตุในเบื้องต้นตามแผนป้องกันอันตรายจากรังสี 1 ปี 100,000  5 ปี 
127 ต่อสู้/ขัดขวาง การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 ปี 100,000  5 ปี 
128 ไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 6 เดือน 50,000  5 ปี 
142 เผยแพร่ข้อมูลลับเกี่ยวกับการใช้/เก็บรักษาวัสดุนิวเคลียร์ 

หรือแบบแปลน/แผนผังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ของ
บุคคลอื่น 

1 ปี 100,000  5 ปี 



ฐานความผิดที่อยู่ในอ านาจของ คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี  
  

 
   
 
  
  

  
 
 
 
  

มาตรา ๑๕๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่มีโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ หรือความผิดที่มีโทษปรับ สถาน เดียว 
และยังอยู่ระหว่างการด าเนินคดี ให้ด าเนินการเปรียบเทียบได้ ตามมาตรา ๑๔๔ 

พ.ร.บ. พลงังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 
มาตรา ๒๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ (เรื่องใบอนุญาต) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
มาตรา ๒๒  ผู้ ใดน าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร น าหรือสั่ งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นก าลังโดยมิได้ 
รับอนุญาตตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 
ห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



ฐานความผิดที่อยู่ในอ านาจของ คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี  
  

 
   
 
  
  

  
 
 
 
  

มาตรา ๑๑๕ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งเอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุใดๆ ตามที่
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๖ หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
มีหนังสือเรียกตามมาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง (๖) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท  
 
 
คณะกรรมการ = คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
คณะอนุกรรมการ = คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
ในการปฏิบัติหน้าตาม พ .ร.บ. ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่ ง เป็นหนังสือ 
เรียกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งข้อมูลหรือเอกสาร
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ในการนี้อาจเรียกบุคคลใดๆมาชี้แจงด้วยก็ได้ 
 
 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. มีอ านาจออกหนังสือเรียกให้บุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 





ฐานความผิดที่อยู่ในอ านาจของ คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี  
  

 
   
 
  
  

  
 
 
 
  

 

มาตรา ฐานความผิด 
อัตราโทษ 

อายุ
ความ 

จ าคุก 
(ไม่เกิน) 

ปรับ 
(ไม่เกิน) 

ทั้งจ า 
ทั้งปรับ 

115 ไม่มาให้ถ้อยค า ไม่ส่งเอกสารหลักฐาน ตามท่ีคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ/หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีหนังสือเรียก 

- 5,000 - 1 ปี 
 

117 ไม่แจ้งการครอบครองหรือใช้ วัสดุกัมมันตรังสี/วัสดุนิวเคลียร์ - 10,000 - 1 ปี 
121 - ไม่แจ้งการวิจัยและพัฒนาวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 

- ไม่แจ้งการด าเนินกิจการทางนิวเคลียร์ 
- 100,000 - 1 ปี 

122 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ/์วิธีการ อันเก่ียวกับความปลอดภัย 1 ปี 100,000  5 ปี 
125 - ไม่แจ้งการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี/เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 

- ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ/์วิธีการ อันเก่ียวกับความปลอดภัย
ด้านการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี/เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 

1 ปี 100,000  5 ปี 

126 ไม่ระงับเหตุในเบื้องต้นตามแผนป้องกันอันตรายจากรังสี 1 ปี 100,000  5 ปี 
127 ต่อสู้/ขัดขวาง การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 1 ปี 100,000  5 ปี 
128 ไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 6 เดือน 50,000  5 ปี 
142 เผยแพร่ข้อมูลลับเกี่ยวกับการใช้/เก็บรักษาวัสดุนิวเคลียร์ 

หรือแบบแปลน/แผนผังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ของ
บุคคลอื่น 

1 ปี 100,000  5 ปี 



บทเฉพาะกาล 
 

   
 
  
  

  
 
 
 
  



บทเฉพาะกาล 
 

บทกฎหมายที่ก าหนดให้บังคับใช้แก่กรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะ (ใช้ในเวลาที่
ก าหนด) ซึ่งบางช่วงเวลาตามเนื้อหาสาระมีความเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาปัญหาในช่วงเวลาของการเปลี่ยนถ่ายการบังคับใช้กฎหมาย (ซึ่งเนื้อหา
สาระอาจครอบคลุมถึงบุคคล คณะบุคคล ที่คาบเกี่ยวกับตามกฎหมายเก่าและ
กฎหมายใหม่) 

   
 
  
  

  
 
 
 
  



บทเฉพาะกาล 
 
 บรรดาใบอนุญาต ใบรับรอง หรือการอนุญาตใดๆ ที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ 
เพื่อสันติใช้บังคับและยังมีผลใช้บังคับอยู่  ก็ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอาย ุ
 
 

   
 
  
  

 
 
  
 
 
  
 บรรดาค าขอรับใบอนุญาต ค าขอใบรับรอง ค าขอต่ออายุใบอนุญาต หรือค าขอใดๆ ที่ได้
ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลีย์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ใช้บังคับ ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการยื่นค าขอใหม่ตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
  



บทเฉพาะกาล 
 
 บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติใหม่นี้ ใช้บังคับ 
(1 กุมภาพันธ์ 2560) ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
สองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

   
 
  
  

 
 
  



บทเฉพาะกาล 
 
  

   
 
  
  

 
 
  

วนัท่ี พรบ.พลงังาน
นิวเคลียร์ฯ ๒๕๕๙ 

มีผลใช้บงัคบั 

กฎกระทรวง/ระเบียบ 

ตาม พรบ.พลงังานปรมาณฯู 
๒๕๐๔ สิน้ผลการใช้บงัคบั 

๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

๒๗๐ วัน 

(ครบในวนัท่ี ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๐) 



ขอขอบพระคุณ 
 

ป้องนภา พึ่งทอง (นิติกรปฏิบัติการ) 
งานคดีและนิติกรรมสัญญา กลุ่มกฎหมาย  

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Pongnapa.p@oap.go.th 
P.Pongnapa@gmail.com  

 

   
 
  
  

 
 
  



ติดต่อ-สอบถาม 
- การขึ้นทะเบยีนหรือการต่ออายุใบอนุญาตเจา้หน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี
  RSO@oap.go.th หรือ โทร. 02-596-7600 ต่อ 2321 
 

- พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพือ่สันติฯ และกฎหมายล าดับรอง 
  โทร 02-596-7600 ต่อ 3414 (ฝ่ายงานพฒันากฎหมาย) 
 

- คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และสรรพคดีทัว่ไป 
  โทร 02-596-7600 ต่อ 3415 (ฝ่ายงานคดีและนติิกรรมสัญญา) 
 

ป้องนภา พึ่งทอง (นิติกรปฏิบัติการ) 
Pongnapa.p@oap.go.th 

P.Pongnapa@gmail.com  


