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กฎกระทรวง
การอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนวิ เคลียร์
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๘ (๑๙) มาตรา ๙๕ วรรคสาม
และมาตรา ๙๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีโดยคาแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิ วเคลี ยร์เพื่ อ สั น ติ
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดาเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการ พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคาขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียดในคาขอรับ
ใบอนุญาต เอกสารและหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอรับใบอนุญาต หากเจ้าหน้าที่เห็นว่ารายละเอียดใน
คาขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมและจัดส่งคาขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดส่งคาขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตละทิ้งคาขอรับใบอนุญาต
และให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายละเอียดในคาขอรับใบอนุญาต เอกสารและ
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต และเสนอต่อเลขาธิการ
เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป
ข้อ ๔ การพิจารณาออกใบอนุญาตให้เลขาธิการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง
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(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
มาตรฐานหลักสูตรที่เลขาธิการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตและมีหนังสือแจ้งคาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอรับใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน
ในกรณี ที่ เลขาธิ ก ารมี ค าสั่ งอนุ ญ าต ให้ เลขาธิ ก ารแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต
มาชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือแจ้งดังกล่าว และให้เลขาธิการ
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับชาระค่าธรรมเนียม แต่หากผู้ขอรับ
ใบอนุ ญาตไม่ชาระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญ าตภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้ขอรับ ใบอนุญาต
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต และให้เลขาธิการจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ในกรณีที่เลขาธิการมีคาสั่งไม่อนุญาต ให้แจ้งคาสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ การยื่นคาอุทธรณ์ และระยะเวลา
สาหรับการอุทธรณ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย
ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
หรือรายการประวัติอื่นใดในใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวต่อเลขาธิการ
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
ให้นาความในข้อ ๓ และข้อ ๕ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ
เลขาธิการภายในเก้าสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ให้นาความในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตด้วย
โดยอนุโลม
ข้อ ๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตชารุดในสาระสาคัญ สูญหาย หรือถูกทาลาย ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการชารุดในสาระสาคัญ สูญหาย หรือถูกทาลาย
ให้นาความในข้อ ๓ และข้อ ๕ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคาขอรับใบแทนใบอนุญาตด้วย
โดยอนุโลม
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ใบแทนใบอนุ ญ าตให้ ใช้ แ บบใบอนุ ญ าต โดยระบุ ค าว่ า “ใบแทน” ด้ ว ยตั ว อั ก ษรสี แ ดง
ไว้ด้านบนของใบอนุญาต
ข้อ ๙ การยื่นคาขอรับใบอนุญาต คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต คาขอ
ต่ออายุใบอนุ ญ าต และคาขอรับใบแทนใบอนุญ าตตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่น ณ สานักงาน หรือ
ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่เลขาธิการประกาศกาหนด
ข้อ ๑๐ คาขอรับใบอนุญาต ใบรับคาขอ ใบอนุญาต คาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ใบอนุญาต คาขอต่ออายุใบอนุญาต และคาขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘ (๑๙) แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิ วเคลียร์เพื่อสั นติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขอรับ ใบอนุ ญ าต การออกใบอนุญ าต และการต่ออายุใบอนุญ าตเจ้าหน้ าที่ดาเนินการ
ทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ เพื่อให้การกากับดูแลวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาต
มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย ประกอบกับมาตรา ๙๕ วรรคสาม
และมาตรา ๙๗ วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ พ ลั งงานนิ ว เคลี ย ร์เพื่ อ สั น ติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บั ญ ญั ติให้
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

