พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
พระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๐๔
--------------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๐๔
เปนปท่ี ๑๖ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยพลังงานปรมาณู เพือ่ สันติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
รางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“พลังงานปรมาณู” หมายความวา พลังงานไมวาในลักษณะใดซึ่งเกิดจากการปลดปลอยออกมา
ในเมื่อมีการแยก รวม หรือแปลงนิวเคลียสของปรมาณู
“วัสดุตนกําลัง” หมายความวา
(๑) ยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบของยูเรเนียมหรือธอเรียม หรือวัสดุอ่ืนใด ที่มีคุณสมบัติเปน
วัสดุตนกําลังตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
(๒) แรหรือสินแร ซึ่งประกอบดวยวัสดุตามที่ระบุไวใน (๑) อยางหนึ่งหรือหลายอยางตามอัตรา
ความเขมขนซึ่งกําหนดโดยกฎกระทรวง
“วัสดุนวิ เคลียรพเิ ศษ” หมายความวา
(๑) พลูโตเนียม ยูเรเนียม ซึ่งมีความเขมขนของยูเรเนียม ๒๓๓ หรือยูเรเนียม ๒๓๕ สูงกวาที่มี
ตามธรรมชาติสารประกอบของธาตุดงั กลาว หรือวัสดุอน่ื ใด ตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ทั้งนี้
ไมรวมวัสดุตนกําลัง
(๒) วัสดุใดๆ ที่มีวัสดุตามที่ระบุไวใน (๑) อยางหนึ่งหรือหลายอยางผสมเขาไป ทั้งนี้ ไมรวม
วัสดุตนกําลัง
“วัสดุพลอยได” หมายความวา วัสดุกัมมันตรังสีทุกชนิดนอกจากวัสดุนิวเคลียรพิเศษ ซึ่งเกิดจาก

การผลิตหรือการใชวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุนิวเคลียรพิเศษ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และหมายความรวมถึงประธาน
กรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติดวย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ ง่ึ รัฐมนตรีแตงตัง้ ใหปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนี้
มาตรา ๔ ใหรฐั มนตรีมอี ํานาจ
(๑) กําหนดใหวัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนวัสดุนิวเคลียรพิเศษเปนวัสดุนิวเคลียรพิเศษ
(๒) กําหนดใหวสั ดุหรือแร หรือสินแรดงั ตอไปนีเ้ ปนวัสดุตน กําลัง
ก. วัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนวัสดุตนกําลัง
ข. แรหรือสินแรซึ่งประกอบดวยยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบของยูเรเนียม หรือธอเรียม
หรือวัสดุตาม (ก.) อยางหนึ่งหรือหลายอยางซึ่งมีความเขมขน ตามอัตรากําหนดและซึ่ง
คณะกรรมการเห็นวาเปนวัสดุตนกําลัง
(๓) กําหนดเงือ่ นไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๔) กําหนดเงื่อนไขใหผูไดรบั ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ปฏิบัติ เพื่อประโยชนความปลอดภัย
ในการผลิตการมีไวในครอบครองหรือการใชวสั ดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได
หรือวัสดุตนกําลังซึ่งพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี หรือกระทําดวยประการใดๆ
แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพ ทีเ่ ปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมีและกําหนดใหผูรบั ใบอนุญาต
ดังกลาวรายงานตอคณะกรรมการตามระยะเวลาที่เห็นสมควรถึงปริมาณของวัสดุที่ผูรับใบอนุญาต
มีไวในครอบครองวา ไดเพิ่มขึ้นหรือลดลงเทาใดในระหวางระยะเวลานั้น รวมทัง้ เหตุแหงการเพิม่
และการลดนั้นดวย
การกําหนดตามมาตรานีใ้ หกาํ หนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรียกโดยยอวา “พ.ป.ส.” มีอาํ นาจหนาที่
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วแกพลังงานปรมาณูเพื่อสันติตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ประกอบดวยประธานกรรมการ
และกรรมการผูท รงคุณวุฒใิ นทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร เกษตรศาสตร และ
นิตศิ าสตร ไมเกินสิบคน ซึง่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
อธิการบดีมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร
อธิบดีกรมโลหกิจ เลขาธิการการพลังงานแหงชาติ ผูแทนกระทรวงกลาโหม เจากรมอุตุนิยมวิทยา
เลขาธิการสภาวิจัยแหงชาติ เลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ และเลขาธิการสํานักงานพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ เปนกรรมการโดยตําแหนง
ใหเลขาธิการสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเปนเลขานุการคณะกรรมการ

มาตรา ๖ ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
กรรมการทีพ่ นจากตําแหนง คณะรัฐมนตรีอาจแตงตัง้ เปนกรรมการอีกได
มาตรา ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๖ ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒพิ น จากตําแหนงเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท เมื่อประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงกอนวาระคณะรัฐมนตรีอาจแตงตัง้ ผูอ น่ื เปนกรรมการแทน
กรรมการทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ตามความในวรรคกอน อยูใ นตําแหนงตามวาระของกรรมการทีต่ น
แทน
มาตรา ๘ การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมตาํ่ กวากึง่ จํานวนของกรรมการ
ทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการ ทีม่ าประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๙ นอกจากอํานาจหนาที่ซึ่งกําหนดไวโดยเฉพาะ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่
โดยทัว่ ไปดังตอไปนี้
(๑) วางนโยบาย กอใหเกิด สงเสริมและควบคุม
ก. การวิจยั การทดลอง การตรวจ การสํารวจ และการรวบรวมสถิติเกี่ยวกับแหลงที่จะไดมา
ซึ่งวัสดุตนกําลัง
ข.การจัดหาวัสดุตน กําลัง
ค.การผลิตและใชวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยไดและพลังงานปรมาณู
ง.การวิจัยเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในเรื่องการกําหนดวัสดุนิวเคลียรพิเศษและวัสดุตนกําลัง
(๓) วางระเบียบควบคุมและดําเนินกิจการใหเปนไปตามขอกําหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาตที่
ออกใหตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๔) กําหนดมาตรฐานตางๆ อันพึงใชโดยเฉพาะเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู
(๕) สงเสริมและเผยแพรเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการอาจตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดก็ได
ใหนําบทบัญญัติมาตรา 8 มาใชบังคับแกการประชุม ของคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการมีอํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ
มาใหถอยคําและใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบ การพิจารณาได
มาตรา ๑๒ หามมิใหผูใด
(๑) ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชวสั ดุนิวเคลียรพเิ ศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุตนกําลังซึ่งพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี
(๒) กระทําดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี
ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
ใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๓ หามมิใหผใู ดนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสัง่ เขามาในราชอาณาจักรซึง่
วัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยไดหรือวัสดุตนกําลัง เวนแตจะได รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
ในการอนุญาต คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อประโยชนความปลอดภัยไวใน
ใบอนุญาตใหผูรบั ใบอนุญาตปฏิบตั ิ ใบอนุญาตใหเปนไปตามที่ คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีทผ่ี ูรบั ใบอนุญาตตามมาตรานี้ นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสัง่ เขามาใน
ราชอาณาจักรซึง่ วัสดุตามใบอนุญาต โดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝน เงื่อนไขในใบอนุญาตใหถือวา
ผูร บั ใบอนุญาต นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนั้น
แลวแตกรณี โดยมิไดรบั อนุญาต ตามความในมาตรานี้
มาตรา ๑๔ เพือ่ ประโยชนแกการระงับหรือปองกันอันตรายซึง่ อาจมีแกบคุ คลหรือทรัพยสนิ หรือ
เพือ่ คุม ครองอนามัยของบุคคล คณะกรรมการมีอํานาจมีคําสั่ง เปนหนังสือ ใหผูรับใบอนุญาต ซึ่ง
ออกใหตามมาตรา ๑๒ ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวแกกิจการที่ไดรับอนุญาต
ดังตอไปนี้
(๑) เปลี่ยนแปลงซอมแซมหรือบูรณะอาคาร เครื่องจักร เครือ่ งอุปกรณ เครื่องมือ เครือ่ งใช
(๒) จัดหาหรือสรางสิง่ ใดๆ ขึ้นใหม
(๓) งดการใชหรือการผลิตไวจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งใน (๑) และหรือ (๒)
คําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตาม (๑) หรือ (๒) ใหคณะกรรมการกําหนดระยะเวลาใหผูรับ
อนุญาตปฏิบตั ิตามคําสัง่ นัน้ ดวย และเมือ่ มีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการมีอาํ นาจขยาย
กําหนดเวลานั้นได
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ซึ่งไดสั่งตามมาตรา
๑๔ (๑) หรือ (๒) ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการกําหนดหรือที่ คณะกรรมการขยายใหหรือใน
กรณีทผ่ี รู บั ใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดตามมาตรา ๔

(๔) คณะกรรมการมีอํานาจมีคําสั่ง เปนหนังสือใหเพิกถอนใบอนุญาตเสียได
ในกรณีที่ไดมีคําสั่งของคณะกรรมการใหเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคกอน ใหผรู บั ใบอนุญาต
จําหนายวัสดุนิเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยไดหรือวัสดุตนกําลัง ซึง่ ผูร บั ใบอนุญาตครอบครองหรือใช
ตามใบอนุญาตนั้นภายในกําหนดเกาสิบวัน ถามิไดจําหนายภายในกําหนดนี้ ใหวัสดุดังกลาว ตก
เปนของแผนดิน
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีคําสั่งคณะกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) หรือ (๒) และเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการกําหนด หรือที่คณะกรรรมการขยายให ผูรับใบอนุญาตปฏิบัติแลวผูรับ
ใบอนุญาตไมปฏิบัติ หรือ ปฏิบตั ไิ มครบถวนหรือถูกตองตามคําสัง่ ไมวา คณะกรรมการจะไดใช
อํานาจตามมาตรา ๑๕ หรือไมกต็ าม ใหคณะกรรมการมีอํานาจจัดใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นได
โดยครบถวน คาใชจายทั้งสิน้ ในการนี้ใหผูรับใบอนุญาตรับผิดชดใชใหคณะกรรมการ เทาที่
คณะกรรมการไดใชจา ยไป
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบตั ิตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ของทาง
ราชการหรือเอกชนเพื่อสอบถามหรือตรวจสอบในเรื่องการผลิต การมีไวในครอบครองหรือใชซึ่ง
วัสดุนิวเคลียรพิเศษพลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได วัสดุตนกําลัง หรือในเรื่องเกีย่ วกับการระงับหรือ
ปองกันอันตราย ซึ่งอาจมีแกบุคคล หรือทรัพยสินหรือการคุมครองอนามัยของบุคคล หรือเพือ่
ปฏิบัติอยางอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การเขาไปในสถานที่ตามความในวรรคกอน ถามิใชเปนการเรงดวน หรือไมเปนกรณีที่มีความ
จําเปนตองปฏิบัติการโดยฉับพลัน เพือ่ ระงับหรือปองกันอันตราย ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจง
ใหผูครอบครองสถานที่ ทราบลวงหนาตามเวลาอันสมควร และพนักงานเจาหนาที่จะเขาไปไดก็
เฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
มาตรา ๑๘ พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงและใน
การปฏิบตั ติ ามอํานาจในมาตรา ๑๗ ตองแสดงบัตรประจําตัว เมื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วของรองขอ
มาตรา ๑๙ ใหมีสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายวาดวยการจัด
ระเบียบราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ดําเนินกิจการ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
และปฏิบัติงาน ธุรการอื่นๆ
มาตรา ๒๐ ใหมีเลขาธิการ สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติคนหนึ่ง มีหนาที่ควบคุมดูแล
โดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
มาตรา ๒๑ ผูใ ดฝาฝนมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา ๒๒ ผูใดนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษวัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกําลัง โดยมิไดรับอนุญาต ตามมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา ๒๓ ใหมีไวในครอบครองซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกําลังใน
วันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ชบงั คับ จัดใหไดมาซึ่งใบอนุญาตใหมีไว ในครอบครองวัสดุเชนวานัน้
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคกอน ผูมีไวในครอบครองซึ่งวัสดุ นิวเคลียรพเิ ศษ วัสดุ
พลอยได หรือวัสดุตนกําลัง มิไดยื่นคําขอใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองก็ดี หรือคณะกรรมการมี
คําสั่งไมอนุญาตใหมีไวในครอบครองก็ดี ใหผูมีไวในครอบครองจําหนายวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุ
พลอยได หรือวัสดุตนกําลัง ซึ่งตนมีไวในครอบครองภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันพน
กําหนดเวลา ตามความในวรรคกอน หรือนับแตวนั ทีค่ ณะกรรมการสัง่ ไมอนุญาตแลวแตกรณี ถา
มิไดจําหนายภายในกําหนดนี้ ใหวัสดุดังกลาวตกเปนของแผนดิน
หามมิใหนํามาตรา ๑๒ เฉพาะที่เกี่ยวแกการมีไวในครอบครองซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตน
กําลังวัสดุพลอยได มาใชแกบุคคล ทีค่ รอบครองวัสดุเชนวานัน้ อยูแ ลวในวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ช
บังคับ
มาตรา ๒๔ ใหนายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่และออกกฎกระทรวงเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูร บั สนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส.ธนะรัชต
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยทีก่ ารใชพลังงานปรมาณูเพือ่ ประโยชน
ในทางสันติเปนความจําเปน และสมควรสงเสริมเพือ่ การพัฒนาของประเทศ และโดยทีก่ ารใชพลังงานปรมาณูเพือ่
ประโยชนในทางสันติจําเปนตองมีการควบคุมใหการใชเปนไปตามหลักวิชาและปลอดภัย จึงตองมีกฎหมายวา
ดวยการนี้

(เลม ๗๘ ตอนที่ ๓๖ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ เมษายน ๒๕๐๔)

