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--------------------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๐๔ 
เปนปท่ี ๑๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา       โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยพลังงานปรมาณู เพ่ือสันติ 
      จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
รางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
       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 
       “วัสดุนิวเคลียรพิเศษ” หมายความวา 
       (๑) พลูโตเนียม ยูเรเนียม ซึ่งมีความเขมขนของยูเรเนียม ๒๓๓ หรือยูเรเนียม ๒๓๕ สูงกวาที่มี
ตามธรรมชาติสารประกอบของธาตุดังกลาว หรือวัสดุอ่ืนใด ตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ทั้งนี้ 
ไมรวมวัสดุตนกําลัง 
       (๒) วัสดุใดๆ ที่มีวัสดุตามที่ระบุไวใน (๑) อยางหนึ่งหรือหลายอยางผสมเขาไป ทั้งนี ้ไมรวม
วัสดุตนกําลัง  
      “วัสดุพลอยได” หมายความวา วัสดุกัมมันตรังสีทุกชนิดนอกจากวัสดุนิวเคลียรพิเศษ ซึ่งเกิดจาก



การผลิตหรือการใชวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุนิวเคลียรพิเศษ  
      “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  
      “กรรมการ” หมายความวา กรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และหมายความรวมถึงประธาน
กรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติดวย  
      “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  
      “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนี้ 

      มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ  
      (๑) กําหนดใหวัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนวัสดุนิวเคลียรพิเศษเปนวัสดุนิวเคลียรพิเศษ  
      (๒) กําหนดใหวัสดุหรือแร หรือสินแรดังตอไปน้ีเปนวัสดุตนกําลัง  
         ก. วัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนวัสดุตนกําลัง 
         ข. แรหรือสินแรซึ่งประกอบดวยยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบของยูเรเนียม หรือธอเรียม 
หรือวัสดุตาม (ก.) อยางหนึ่งหรือหลายอยางซึ่งมีความเขมขน ตามอัตรากําหนดและซึ่ง
คณะกรรมการเห็นวาเปนวัสดุตนกําลัง 
      (๓) กําหนดเง่ือนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี  
      (๔) กําหนดเง่ือนไขใหผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ปฏิบัต ิเพื่อประโยชนความปลอดภัย
ในการผลิตการมีไวในครอบครองหรือการใชวัสดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงานปรมาณ ูวัสดุพลอยได 
หรือวัสดุตนกําลังซึ่งพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี หรือกระทําดวยประการใดๆ 
แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพ ท่ีเปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมีและกําหนดใหผูรับใบอนุญาต
ดังกลาวรายงานตอคณะกรรมการตามระยะเวลาที่เห็นสมควรถึงปริมาณของวัสดุที่ผูรับใบอนุญาต 
มีไวในครอบครองวา ไดเพิ่มขึ้นหรือลดลงเทาใดในระหวางระยะเวลานั้น รวมท้ังเหตุแหงการเพ่ิม
และการลดนั้นดวย  
      การกําหนดตามมาตราน้ีใหกําหนดโดยกฎกระทรวง  
      มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรียกโดยยอวา “พ.ป.ส.” มีอํานาจหนาท่ี
ปฏิบัติการเก่ียวแกพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติตามพระราชบัญญัติน้ี ประกอบดวยประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร เกษตรศาสตร และ
นิติศาสตร ไมเกินสิบคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
อธิการบดีมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร 
อธิบดีกรมโลหกิจ เลขาธิการการพลังงานแหงชาติ ผูแทนกระทรวงกลาโหม เจากรมอุตุนิยมวิทยา 
เลขาธิการสภาวิจัยแหงชาติ เลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ และเลขาธิการสํานักงานพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ เปนกรรมการโดยตําแหนง 
       ใหเลขาธิการสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเปนเลขานุการคณะกรรมการ 



      มาตรา ๖ ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 
กรรมการท่ีพนจากตําแหนง คณะรัฐมนตรีอาจแตงต้ังเปนกรรมการอีกได 

      มาตรา ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๖ ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ  
      (๑) ตาย  
      (๒) ลาออก  
      (๓) เปนบุคคลลมละลาย  
      (๔) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  
      (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท       เมื่อประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงกอนวาระคณะรัฐมนตรีอาจแตงต้ังผูอ่ืนเปนกรรมการแทน 
      กรรมการท่ีไดรับแตงต้ังตามความในวรรคกอน อยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการท่ีตน
แทน  
      มาตรา ๘ การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมตํ่ากวากึง่จํานวนของกรรมการ
ทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการ ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม  
      การวินิจฉัยของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด  
      มาตรา ๙ นอกจากอํานาจหนาที่ซึ่งกําหนดไวโดยเฉพาะ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่
โดยท่ัวไปดังตอไปน้ี 
      (๑) วางนโยบาย กอใหเกิด สงเสริมและควบคุม 
          ก. การวิจัย การทดลอง การตรวจ การสาํรวจ และการรวบรวมสถิติเกี่ยวกับแหลงที่จะไดมา
ซึ่งวัสดุตนกําลัง 
          ข.การจัดหาวัสดุตนกําลงั 
          ค.การผลิตและใชวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยไดและพลังงานปรมาณ ู
          ง.การวิจัยเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู 
      (๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในเรื่องการกําหนดวัสดุนิวเคลียรพิเศษและวัสดุตนกําลัง 
      (๓) วางระเบียบควบคุมและดําเนินกิจการใหเปนไปตามขอกําหนดหรือเง่ือนไขในใบอนุญาตท่ี
ออกใหตามพระราชบัญญัติน้ี 
      (๔) กําหนดมาตรฐานตางๆ อันพึงใชโดยเฉพาะเกี่ยวกับพลังงานปรมาณ ู
      (๕) สงเสริมและเผยแพรเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู  



      มาตรา ๑๐ คณะกรรมการอาจตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดก็ได
ใหนําบทบัญญัติมาตรา 8 มาใชบังคับแกการประชุม ของคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม  
      มาตรา ๑๑ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการมีอํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ 
มาใหถอยคําและใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบ การพิจารณาได  
      มาตรา ๑๒ หามมิใหผูใด  
      (๑) ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชวัสดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงานปรมาณ ูวัสดุพลอยได หรือ
วัสดุตนกําลังซึ่งพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคม ี 
      (๒) กระทําดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี
ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 
      ใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  
      มาตรา ๑๓ หามมิใหผูใดนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซ่ึง
วัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยไดหรือวัสดุตนกําลัง เวนแตจะได รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ  
      ในการอนุญาต คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อประโยชนความปลอดภัยไวใน
ใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ ใบอนุญาตใหเปนไปตามที ่คณะกรรมการกาํหนด  
      ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตตามมาตราน้ี นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือส่ังเขามาใน
ราชอาณาจักรซ่ึงวัสดุตามใบอนุญาต โดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝน เงื่อนไขในใบอนุญาตใหถือวา
ผูรับใบอนุญาต นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนั้น
แลวแตกรณี โดยมไิดรับอนุญาต ตามความในมาตรานี้  
      มาตรา ๑๔ เพ่ือประโยชนแกการระงับหรือปองกันอันตรายซ่ึงอาจมีแกบุคคลหรือทรัพยสินหรือ
เพ่ือคุมครองอนามัยของบุคคล คณะกรรมการมีอํานาจมีคําสั่ง เปนหนังสือ ใหผูรับใบอนุญาต ซึ่ง
ออกใหตามมาตรา ๑๒ ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวแกกิจการที่ไดรับอนุญาต
ดังตอไปน้ี 
      (๑) เปลี่ยนแปลงซอมแซมหรือบูรณะอาคาร เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช  
      (๒) จัดหาหรือสรางสิง่ใดๆ ขึ้นใหม  
      (๓) งดการใชหรือการผลิตไวจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งใน (๑) และหรือ (๒)  
      คําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตาม (๑) หรือ (๒) ใหคณะกรรมการกําหนดระยะเวลาใหผูรับ
อนุญาตปฏิบัติตามคําส่ังน้ันดวย และเม่ือมีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการมีอํานาจขยาย
กําหนดเวลานั้นได  

      มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ซึ่งไดสั่งตามมาตรา 
๑๔ (๑) หรือ (๒) ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกาํหนดหรือท่ี คณะกรรมการขยายใหหรือใน
กรณีท่ีผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดตามมาตรา ๔



(๔) คณะกรรมการมีอํานาจมีคําสั่ง เปนหนังสือใหเพิกถอนใบอนุญาตเสียได 
      ในกรณีที่ไดมีคําสั่งของคณะกรรมการใหเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคกอน ใหผูรับใบอนุญาต
จําหนายวัสดุนิเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยไดหรือวัสดุตนกําลัง ซ่ึงผูรับใบอนุญาตครอบครองหรือใช
ตามใบอนุญาตนั้นภายในกําหนดเกาสิบวัน ถามิไดจําหนายภายในกําหนดนี ้ใหวัสดุดังกลาว ตก
เปนของแผนดิน  
      มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีคําสั่งคณะกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) หรือ (๒) และเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกาํหนด หรือที่คณะกรรรมการขยายให ผูรับใบอนุญาตปฏิบัติแลวผูรับ
ใบอนุญาตไมปฏิบัติ หรือ ปฏิบัติไมครบถวนหรือถูกตองตามคําส่ัง ไมวาคณะกรรมการจะไดใช
อํานาจตามมาตรา ๑๕ หรือไมก็ตาม ใหคณะกรรมการมีอํานาจจัดใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นได
โดยครบถวน คาใชจายทั้งสิน้ในการนี้ใหผูรับใบอนุญาตรับผิดชดใชใหคณะกรรมการ เทาที่
คณะกรรมการไดใชจายไป  
      มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติตามหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ของทาง
ราชการหรือเอกชนเพื่อสอบถามหรือตรวจสอบในเรื่องการผลิต การมีไวในครอบครองหรือใชซึ่ง
วัสดุนิวเคลียรพิเศษพลังงานปรมาณ ูวัสดุพลอยได วัสดุตนกําลัง หรือในเร่ืองเก่ียวกับการระงับหรือ
ปองกันอันตราย ซึ่งอาจมีแกบุคคล หรือทรัพยสินหรือการคุมครองอนามัยของบุคคล หรือเพ่ือ
ปฏิบัติอยางอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
      การเขาไปในสถานที่ตามความในวรรคกอน ถามิใชเปนการเรงดวน หรือไมเปนกรณีที่มีความ
จําเปนตองปฏิบัติการโดยฉับพลัน เพือ่ระงับหรือปองกนัอันตราย ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจง
ใหผูครอบครองสถานที ่ทราบลวงหนาตามเวลาอันสมควร และพนักงานเจาหนาที่จะเขาไปไดก็
เฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  
      มาตรา ๑๘ พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงและใน
การปฏิบัติตามอํานาจในมาตรา ๑๗ ตองแสดงบัตรประจําตัว เม่ือบุคคลท่ีเก่ียวของรองขอ  
      มาตรา ๑๙ ใหมีสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการจัด
ระเบียบราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ดําเนินกิจการ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
และปฏิบัติงาน ธุรการอ่ืนๆ  
      มาตรา ๒๐ ใหมีเลขาธิการ สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติคนหนึ่ง มีหนาที่ควบคุมดูแล
โดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

      มาตรา ๒๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ  
      มาตรา ๒๒ ผูใดนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษวัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกําลัง โดยมิไดรับอนุญาต ตามมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษ



จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
      มาตรา ๒๓ ใหมีไวในครอบครองซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกําลังใน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคบั จัดใหไดมาซึ่งใบอนุญาตใหมีไว ในครอบครองวัสดุเชนวาน้ัน 
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
      เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคกอน ผูมีไวในครอบครองซึ่งวัสดุ นิวเคลียรพิเศษ วัสดุ
พลอยได หรือวัสดุตนกําลัง มิไดยื่นคําขอใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองก็ดี หรือคณะกรรมการมี
คําสั่งไมอนุญาตใหมีไวในครอบครองก็ดี ใหผูมีไวในครอบครองจําหนายวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุ
พลอยได หรือวัสดุตนกําลัง ซึ่งตนมีไวในครอบครองภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันพน
กําหนดเวลา ตามความในวรรคกอน หรือนับแตวันท่ีคณะกรรมการส่ังไมอนุญาตแลวแตกรณี ถา
มิไดจําหนายภายในกําหนดนี้ ใหวัสดุดังกลาวตกเปนของแผนดิน  
      หามมิใหนํามาตรา ๑๒ เฉพาะที่เกี่ยวแกการมีไวในครอบครองซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตน
กําลังวัสดุพลอยได มาใชแกบุคคล ท่ีครอบครองวัสดุเชนวาน้ันอยูแลวในวันท่ีพระราชบญัญัติน้ีใช
บังคับ  
      มาตรา ๒๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาท่ีและออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

      กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
       จอมพล ส.ธนะรัชต 
          นายกรัฐมนตรี  

 

 

 

 

หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือโดยท่ีการใชพลังงานปรมาณูเพ่ือประโยชน
ในทางสันตเิปนความจําเปน และสมควรสงเสริมเพ่ือการพัฒนาของประเทศ และโดยท่ีการใชพลังงานปรมาณูเพ่ือ
ประโยชนในทางสันตจิําเปนตองมีการควบคุมใหการใชเปนไปตามหลักวิชาและปลอดภัย จึงตองมีกฎหมายวา
ดวยการน้ี 
(เลม ๗๘ ตอนที ่๓๖ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ เมษายน ๒๕๐๔) 


