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Article 2 
1. Any person commits an offence within 
the meaning of this Convention if that 
person unlawfully and intentionally: 
(a) Possesses radioactive material or makes 
or possesses a device: 
(i) With the intent to cause death or serious 
bodily injury; or 
(ii) With the intent to cause substantial 
damage to property or to the environment; 
(b) Uses in any way radioactive material or a 
device, or uses or damages a nuclear facility 
in a manner which releases or risks the 
release of radioactive material: 
(i) With the intent to cause death or serious 
bodily injury; or 
(ii) With the intent to cause substantial 
damage 
to property or to the environment; or 
(iii) With the intent to compel a natural or 
legal person, an international organization 
or a State to do or refrain from doing an 
act. 

(พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙) 
มาตรา ๑๒๙ ผูใดมีไวในครอบครองหรือใชวัสดุ 
กัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี หรือวัสดุนิวเคลียร
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ในประการที่นาจะกอให
เกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย อนามัย หรือทรัพยสิน
ของบุคคลใดหรือตอสิ่งแวดลอม ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสิบปหรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
 
ถาการกระทําความผิดดังกลาวในวรรคหนึ่ง 
เปนเหตุใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย อนามัยหรือ 
ทรัพยสินของบุคคลใด หรือตอสิ่งแวดลอม ผูกระทํา 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินยี่สิบป หรือปรับไมเกิน
สองลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๓๔ ผูใดกระทําการตอวัสดุกัมมันตรังสี 
วัสดุนิวเคลียร หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร
โดยมุงหมายใหเกิดการแพรกระจายหรือนาจะเกิด
การแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิว
เคลียรโดยเจตนาที่จะทําอันตรายตอชีวิต รางกาย 
อนามัยหรือทรัพยสินของบุคคลใดหรือตอ 
สิ่งแวดลอม ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุก
ตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสามปถึงยี่สิบปและ
ปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงยี่สิบลานบาท  
 
มาตรา ๑๔๑ ผูใดทดลอง ผลิต ครอบครอง หรือใช
ไมวาในทางใด ๆ ซึ่งวัตถุระเบิดที่มีวัสดุกัมมันตรังสี
หรือวัสดุนิวเคลียรเปนสวนประกอบใน
ราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึง
ยี่สิบป และปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงสองลานบาท 
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ผูใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเพื่อใหเกิด 
การแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิว
เคลียรโดยเจตนาดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุก
ตลอดชีวิต 
(๑) ทําอันตรายตอชีวิต รางกาย อนามัย หรือทรัพย
สินของบุคคลใด หรือตอสิ่งแวดลอม หรือ 
(๒) บังคับผูอ่ืน รัฐบาลไทย รัฐบาลตางประเทศ หรือ
องคการระหวางประเทศ ใหกระทําการใด หรือไม 
กระทําการใด 
 
(ประมวลกฎหมายอาญา) 
มาตรา ๑๓๕/๑ ผูใดกระทําการอันเปนความผิด
อาญาดังตอไปนี้ 
(๑) ใชกําลังประทุษราย หรือกระทําการใดอันกอให
เกิดอันตรายตอชีวิต หรืออันตรายอยางรายแรงตอ 
รางกายหรือเสรีภาพของบุคคลใด ๆ 
(๒) กระทําการใดอันกอใหเกิดความเสียหายอยาง 
รายแรงแกระบบการขนสงสาธารณะ ระบบ
โทรคมนาคมหรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชน
สาธารณะ 
(๓) กระทําการใดอันกอใหเกิดความเสียหายแก 
ทรัพยสินของรัฐหนึ่งรัฐใด หรือของบุคคลใด หรือตอ 
สิ่งแวดลอม อันกอใหเกิดหรือนาจะกอใหเกิดความ 
เสียหายทางเศรษฐกิจอยางสําคัญ 
 
ถาการกระทํานั้นไดกระทําโดยมีความมุงหมาย 
เพ่ือขเูข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลตางประเทศ 
หรือองคการระหวางประเทศ ใหกระทําหรือไม
กระทําการใดอันจะกอใหเกิดความเสียหายอยาง 
รายแรง หรือเพ่ือสรางความปนปวนโดยใหเกิดความ
หวาดกลัวในหมูประชาชน ผูนั้นกระทําความผิด
ฐานกอการราย ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุก
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ตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสามปถึงยี่สิบป และ
ปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงหนึ่งลานบาท 
 
การกระทําในการเดินขบวน ชุมนุม ประทวง 
โตแยง หรือเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกรองใหรัฐชวยเหลือ
หรือใหไดรับความเปนธรรมอันเปนการใชเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ ไมเปนการกระทําความผิดฐาน 
กอการราย 

2. Any person also commits an offence if 
that person: 
(a) Threatens, under circumstances which 
indicate the credibility of the threat, to 
commit an offence as set forth in paragraph 
1 (b) of the present article; or 
(b) Demands unlawfully and intentionally 
radioactive material, a device or a nuclear 
facility by threat, under circumstances 
which indicate the credibility of the threat, 
or by use of force.  

(พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙) 
มาตรา ๑๓๓ ผูใดขูเข็ญวาจะกระทําความผิดตาม 
มาตรา ๑๓๐ เพ่ือบังคับผูอ่ืนใหกระทําการใดหรือไม 
กระทําการใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือ 
ปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
ในกรณีที่การขูเข็ญตามวรรคหนึ่ง เปนการขเูข็ญ 
วาจะกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๔ เพ่ือบังคับผู
อ่ืนใหกระทําการใดหรือไมกระทําการใด ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป 
 
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรค 
สอง เปนการกระทําเพ่ือบังคับรัฐบาลไทยรัฐบาล 
ตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ ให
กระทําการใดหรือไมกระทําการใด ตองระวางโทษ
จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสามสิบปถึงสี่สิบป 
 
(ประมวลกฎหมายอาญา) 
มาตรา ๑๓๕/๒ ผูใด 
(๑) ขเูข็ญวาจะกระทําการกอการราย โดยมี
พฤติการณอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้นจะกระทําการ
ตามท่ีขเูข็ญจริง หรือ 
(๒) สะสมกําลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวม 
ทรัพยสิน ใหหรือรับการฝกการกอการราย 
ตระเตรียมการอ่ืนใด หรือสมคบกัน เพ่ือกอการราย 
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หรือกระทําความผิดใด ๆ อันเปนสวนของแผนการ
เพ่ือกอการรายหรือยุยงประชาชนใหเขามีสวนใน
การกอการราย หรือรูวามีผูจะกอการรายแลวกระทํา
การใดอันเปนการชวยปกปดไว 
 
ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป 
และปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

3. Any person also commits an offence if 
that person attempts to commit an offence 
as set forth in paragraph 1 of the present 
article. 

(พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙) 
มาตรา ๑๓๙ ผูใดพยายามกระทําความผิดตาม
มาตรา ๑๓๐ ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้นเชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ 
 
(ประมวลกฎหมายอาญา) 
มาตรา ๘๐ ผูใดลงมือกระทําความผิดแตกระทําไป
ไมตลอด หรือกระทําไปตลอดแลว แตการกระทํานั้น
ไมบรรลุผล ผูนั้นพยายามกระทําความผิด 
ผูใดพยายามกระทําความผิด ผูนั้นตองระวาง 
โทษสองในสามสวนของโทษท่ีกฎหมาย กําหนดไว 
สําหรับความผิดนั้น 
 
มาตรา ๑๓๕/๓ ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทํา 
ความผิดตามมาตรา ๑๓๕/๑ หรือมาตรา ๑๓๕/๒  
ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น ๆ 

4. Any person also commits an offence if 
that person: 
(a) Participates as an accomplice in an 
offence as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of 
the present article; or 

(ประมวลกฎหมายอาญา) 
มาตรา ๘๓ ในกรณีความผิดใดเกิดข้ึนโดยการ
กระทํา 
ของบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป ผูที่ไดรวมกระทํา
ความผิดดวยกันนั้นเปนตัวการ ตองระวางโทษตามที่
กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

(b) Organizes or directs others to commit an 
offence as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of 
the present article; or 

(ประมวลกฎหมายอาญา) 
มาตรา ๘๔ ผูใดกอใหผูอ่ืนกระทําความผิดไมวาดวย 
การใช บังคับ ขเูข็ญ จาง วานหรือยุยงสงเสริม หรือ 
ดวยวิธีอ่ืนใด ผูนั้นเปนผูใชใหกระทําความผิด 
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ถาความผิดมิไดกระทําลงไมวาจะเปนเพราะผู 
ถูกใชไมยอมกระทํา ยังไมไดกระทํา หรือเหตุอ่ืนใด  
ผูใชตองระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษท่ี
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
 
ถาผูถูกใชไดกระทําความผิดนั้น ผูใชตองรับ 
โทษเสมือนเปนตัวการ และถาผูถูกใชเปนบุคคลอายุ
ไมเกินสิบแปดป ผูพิการ ผูทุพพลภาพ ลูกจางหรือผู
ที่อยูใตบังคับบัญชาของผูใช ผูที่มีฐานะยากจน หรือ
ผูตองพ่ึงพาผูใชเพราะเหตุปวยเจ็บหรือไมวาทางใด 
ใหเพ่ิมโทษท่ีจะลงแกผูใชกึ่งหนึ่งของโทษท่ีศาล
กําหนดสําหรับผูนั้น 

(c) In any other way contributes to the 
commission of one or more offences as set 
forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present 
article by a group of persons acting with a 
common purpose; such contribution shall 
be intentional and either be made with the 
aim of furthering the general criminal 
activity or purpose of the group or be made 
in the knowledge of the intention of the 
group to commit the offence or offences 
concerned 

(ประมวลกฎหมายอาญา) 
มาตรา ๘๖ ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ  
อันเปนการชวยเหลือ หรือใหความสะดวกในการที่ผู
อ่ืนกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด 
แมผูกระทําความผิดจะมิไดรถูึงการชวยเหลือหรือให
ความสะดวกนั้นก็ตาม ผูนั้นเปนผูสนับสนุนการ
กระทําความผิด ตองระวางโทษสองในสามสวนของ
โทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น 
 
มาตรา ๒๐๙ ผูใดเปนสมาชิกของคณะบุคคลซึ่ง 
ปกปดวิธีดําเนินการและมีความมุงหมายเพ่ือการอัน
มิชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปน 
อ้ังยี่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไม
เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
 
ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา ผูจัดการหรือ 
ผูมีตาํแหนงหนาที่ในคณะบุคคลนั้น ผูนั้นตองระวาง 
โทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองแสนบาท 
 
มาตรา ๒๑๓ ถาสมาชิกอ้ังยี่หรือพรรคพวกซองโจร
คนหนึ่งคนใดไดกระทําความผิดตามความมุงหมาย
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ของอ้ังยี่หรือซองโจรนั้น สมาชิกอ้ังยี่หรือพรรคพวก
ซ่องโจรที่อยูดวยในขณะกระทําความผิด หรืออยูด
วยในที่ประชุมแตไมไดคัดคานในการตกลงใหกระทํา
ความผิดนั้น และบรรดาหัวหนา ผูจัดการ หรือผูมี 
ตําแหนงหนาที่ในอ้ังยี่หรือซองโจรนั้น ตองระวาง
โทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นทุกคน 

 
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา, ฐาปนีย) 

กลมุกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  

 


