
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร�างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค�าธรรมเนียม 

เก่ียวกับการใช�พลังงานนิวเคลียร�และรังสี 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

กําหนดอัตราค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการใช�พลังงานนิวเคลียร�และรังสี  
 

เหตุผล 
 

โ ดย ท่ี ม าตร า  ๕  ว ร รคหนึ่ ง  แห� งพระร าช บัญญั ติพลั ง ง านนิ ว เ คลี ย ร& เ พ่ื อสั น ติ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให,รัฐมนตรีว�าการกระทรวงวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
อัตราค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการใช�พลังงานนิวเคลียร�และรังสีโดยไม�เกินอัตราค�าธรรมเนียมแนบท,าย
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร&เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงจําเป2นต,องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 

ร�าง 
กฎกระทรวง 

กําหนดอัตราค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการใช�พลังงานนิวเคลียร�และรังสี 
พ.ศ. .... 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่งแห�งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร&เพ่ือสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยีออกกฎกระทรวงไว, ดังต�อไปนี้ 

 
ข,อ ๑  ให�กําหนดค�าธรรมเนียมเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี  ดังต�อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตวัสดุกัมมันตรังสี ฉบับละ 10,000  บาท 
(๒) ใบอนุญาตมีไว�ในครอบครองหรือใช�วัสดุกัมมันตรังสี 
ให�คิดตามค�ากัมมันตภาพ  ดังต�อไปนี้ 

(ก) ใบอนุญาตมีไว�ในครอบครองหรือใช�วัสดุกัมมันตรังสีประเภท ๑ 
๑) ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีมีค�ากัมมันตภาพ 
ไม�เกิน 37  เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ 10,000  บาท 
๒) ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีมีค�ากัมมันตภาพ 
ไม�เกิน 370เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ 25,000  บาท 
๓) ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีมีค�ากัมมันตภาพ 
ไม�เกิน 3700 เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ 40,000  บาท 
๔) ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีมีค�ากัมมันตภาพ 
ต้ังแต� 3700 เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ข้ึนไป ฉบับละ 50,000  บาท 

(ข) ใบอนุญาตมีไว�ในครอบครองหรือใช�วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 2 และ 3 
๑) ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีมีค�ากัมมันตภาพ 
ไม�เกิน 0.37 เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ 5,000  บาท 
๒) ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีมีค�ากัมมันตภาพ 
ไม�เกิน 3.7 เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ 7,500  บาท 
๓) ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีมีค�ากัมมันตภาพ 
ไม�เกิน 37  เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ 9,000  บาท 
๔) ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีมีค�ากัมมันตภาพ 
มากกว�า 37 เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ 10,000  บาท 

(ค) ใบอนุญาตมีไว�ในครอบครองหรือใช�วัสดุกัมมันตรังสีรังสีประเภท 4 
๑) ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีมีค�ากัมมันตภาพ 
ไม�เกิน 3.7 จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ 1,000  บาท 
๒) ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีมีค�ากัมมันตภาพ 
ไม�เกิน 37 จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ 2,500  บาท 
 
 



 

 

๒

๓) ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีมีค�ากัมมันตภาพ 
ไม�เกิน 370 จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ 4,000  บาท 
๔) ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีมีค�ากัมมันตภาพ 
มากกว�า 370 จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ 5,000  บาท 

(๓) ใบอนุญาตนําเข�าวัสดุกัมมันตรังสี 
(ก) วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 1 รายการละ 1,000  บาท 
(ข) วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 2 และ 3 รายการละ 500  บาท 
(ค) วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 4 รายการละ 300  บาท 

(๔) ใบอนุญาตส�งออกวัสดุกัมมันตรังสีเฉพาะการส�งออกในคราวเดียว 

(ก) วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 1 รายการละ 1,000  บาท 
(ข) วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 2 และ 3 รายการละ 500  บาท 
(ค) วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 4 รายการละ 300  บาท 

(๕) ใบอนุญาตนําผ�านวัสดุกัมมันตรังสี 
(ก) วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 1 รายการละ 2,000  บาท 
(ข) วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 2 และ 3 รายการละ 1,000  บาท 
(ค) วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 4  รายการละ 600  บาท 

(๖) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 200  บาท 
(๗) การโอนใบอนุญาต ฉบับละ  1,000  บาท 
(๘) การแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต  ฉบับละ 200  บาท 
(๙) การต�ออายุใบอนุญาตครั้งละเท�ากับ 
ค�าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแต�ละประเภท 
 
ข�อ ๒  ในกรณีท่ีผู�ขอรับใบอนุญาต ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี หลาย

ประเภทในคราวเดียวกัน ให�คิดค�าธรรมเนียมจากผลรวมอัตราค�าธรรมเนียมวัสดุกัมมันตรังสีของแต�ละ
ประเภท โดยให�คิดค�าธรรมเนียมใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสีแต�ละประเภทรวมกัน 

 
ข�อ ๓  ให�กําหนดค�าธรรมเนียมเก่ียวกับเครื่องกําเนิดรังสี  
ดังต�อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตทําเครื่องกําเนิดรังสี ฉบับละ 50,000  บาท 
(๒) ใบอนุญาตมีไว�ในครอบครอบหรือใช�เครื่องกําเนิดรังสี  

(ก) เครื่องกําเนิดรังสีประเภท 1 เครื่องละ 2,000  บาท 
(ข) เครื่องกําเนิดรังสีประเภท 2 เครื่องละ 1,000  บาท 
(ค) เครื่องกําเนิดรังสีประเภท 3 เครื่องละ 500  บาท 

(3) ใบอนุญาตนําเข�าเครื่องกําเนิดรังสี เครื่องละ 1,000  บาท 
(๔) ใบอนุญาตส�งออกเครื่องกําเนิดรังสี เครื่องละ 1,000  บาท 
(5) ใบอนุญาตอุปกรณ�ท่ีใช�ประกอบเปLนเครื่องกําเนิดรังสีเปLนเครื่องกําเนิดรังสี 

(ก) ใบอนุญาตมีไว�ในครอบครองหรือใช� รายการละ ๒00  บาท 
(ข) ใบอนุญาตนําเข�า รายการละ ๒00  บาท 



 

 

๓

(ค) ใบอนุญาตส�งออก รายการละ ๒00  บาท 
(6) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 200  บาท 
(7) การโอนใบอนุญาต ฉบับละ 1,000  บาท 
(8) การแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ 200  บาท 
(9) การต�ออายุใบอนุญาตครั้งละเท�ากับ 
ค�าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแต�ละประเภท 

 
ข�อ ๔  ให�กําหนดค�าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตของเจ�าหน�าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยทางรังสี ฉบับละ ๓00  บาท 
(2) ใบอนุญาตเจ�าหน�าท่ีดําเนินการทางเทคนิค 
เก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร� ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 
(3) ใบอนุญาตเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน 
เดินเครื่องปฏิกรณ�นิวเคลียร� ฉบับละ ๕,๐00  บาท 
(4) การแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐  บาท 
 

ข�อ ๕  ให�กําหนดค�าธรรมเนียมเก่ียวกับกากกัมมันตรังสี ดังต�อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตให�ใช�พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานท่ี 
ให�บริการจัดการกากกัมมันตรังสี  ฉบับละ ๑,000,000  บาท 
(2) ใบอนุญาตก�อสร�างสถานท่ี 
ให�บริการจัดการกากกมันตรังสี ฉบับละ ๑,000,000  บาท 
(3) ใบอนุญาตดําเนินการให�บริการจัดการ 
กากกัมมันตรังสี ฉบับละ ๑,000,000  บาท 
(4) ใบอนุญาตเลิกดําเนินการให�บริการจัดการ 
กากกัมมันตรังสี ฉบับละ ๕00,000  บาท 
(5) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ 500  บาท 
(6) การแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐  บาท 
(7) การต�ออายุใบอนุญาตครั้งละเท�ากับ 
ค�าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแต�ละประเภท 

 
ข�อ ๖  ให�กําหนดค�าธรรมเนียมเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร� ดังต�อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตมีไว�ในครอบครองหรือใช�วัสดุนิวเคลียร� 

(ก) วัสดุต�นกําลังไม�เกิน ๑ ตัน ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 
(ข) วัสดุต�นกําลังเกิน ๑ ตันแต�ไม�เกิน ๒ ตัน ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
(ค) วัสดุต�นกําลังเกิน ๒ ตัน ฉบับละ ๑๐,๐๐0  บาท 

และค�าธรรมเนียมเพ่ิมเติม  
๕,๐๐๐ บาท สําหรับแต�ละ  



 

 

๔

๑ ตันท่ีเพ่ิมข้ึนมาแต�ท้ังนี้รวม
แล�วต�องไม�เกิน 100,000 
บาท 

(ง) วัสดุนิวเคลียร�พิเศษท่ีเปLน 
วัสดุนิวเคลียร�ประเภทท่ี ๑ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐  บาท  

สําหรับ ๕๐๐ กรัมแรก และ 
ค� า ธ ร ร ม เ นี ย ม เ พ่ิ ม เ ติ ม  
๕ ,๐๐๐บาทสํ าหรับแต�ละ 
๕๐๐ กรัมท่ีเพ่ิมข้ึนมา 

(จ) วัสดุนิวเคลียร�พิเศษท่ีเปLน 
วัสดุนิวเคลียร�ประเภทท่ี ๒ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐  บาท 

สําหรับกิโลกรัมแรกและ 
ค�าธรรมเนียมเพ่ิมเติม ๕,๐๐๐ 
บาท สําหรับแต�ละกิโลกรัมท่ี
เพ่ิมข้ึนมา 

(ฉ) วัสดุนิวเคลียร�พิเศษท่ีเปLน 
วัสดุนิวเคลียร�ประเภทท่ี ๓ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐  บาท  

สําหรับ ๕ กิโลกรัมแรกและ 
ค�าธรรมเนียมเพ่ิมเติม ๕,๐๐๐ 
บาทสําหรับแต�ละ ๕ กิโลกรัม 
ท่ีเพ่ิมข้ึนมา 

(ช) วัสดุนิวเคลียร�พิเศษท่ีเปLน 
วัสดุนิวเคลียร�ประเภทอ่ืน ฉบับละ ๕๐,๐๐๐  บาท 

สําหรับ ๑๐ กิโลกรัมแรกและ 
ค�าธรรมเนียมเพ่ิมเติม ๕,๐๐๐ 
บาท สําหรับแต�ละ ๑0กิโลกรัม 
ท่ีเพ่ิมข้ึนมา 

(2) ใบอนุญาตนําเข�าวัสดุนิวเคลียร� ครั้งละ  ๕,๐๐๐  บาท 
(3) ใบอนุญาตส�งออกวัสดุนิวเคลียร� ครั้งละ  ๕,๐๐๐  บาท 
(4) ใบอนุญาตนําผ�านวัสดุนิวเคลียร� ครั้งละ  ๕,๐๐๐  บาท 
(5) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 
(6) การโอนใบอนุญาต ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
(7) การแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ   200  บาท 
(8) การต�ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท�ากับ 
ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตแต�ละประเภท 
 
 
 



 

 

๕

 
ข�อ ๗  ให�กําหนดค�าธรรมเนียมเก่ียวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร� ดังต�อไปนี้ 
(1) สถานประกอบการทางนิวเคลียร� 
ท่ีไม�มีเครื่องปฏิกรณ�นิวเคลียร� 

(ก) ใบอนุญาตให,ใช,พ้ืนท่ีเพ่ือต้ัง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร& ฉบับละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ข) ใบอนุญาตก�อสร,าง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร& ฉบับละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ค) ใบอนุญาตดําเนินการ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร& ฉบับละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ง) ใบอนุญาตเลิกดําเนินการ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร& ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
(จ) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
(ฉ) การแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐  บาท 
(ช) การต�ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท�ากับ 
ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตแต�ละประเภท 

(๒) สถานประกอบการทางนิวเคลียร� 
ท่ีมีเครื่องปฏิกรณ�นิวเคลียร� 

(ก) ใบอนุญาตให,ใช,พ้ืนท่ีเพ่ือต้ัง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร& ฉบับละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) ใบอนุญาตก�อสร,าง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร& ฉบับละ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สําหรับ ๓,๓๐๐ เมกะวัตต�  
(ความร�อน) แรก และ
ค�าธรรมเนียมเพ่ิมเติม ๕,๐๐๐ 
บาท สําหรับแต�ละ ๓,๓๐๐  
เมกะวัตต� (ความร�อน) ท่ีเพ่ิม
ข้ึนมา 

(ค) ใบอนุญาตดําเนินการ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร& ฉบับละ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

สําหรับ ๓,๓๐๐ เมกะวัตต�  
(ความร�อน) แรก และ
ค�าธรรมเนียมเพ่ิมเติม ๕,๐๐๐ 
บาท สําหรับแต�ละ ๓,๓๐๐  
เมกะวัตต� (ความร�อน) ท่ีเพ่ิม
ข้ึนมา 
 
 



 

 

๖

(ง) ใบอนุญาตเลิกดําเนินการ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร& ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

(จ) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 
(ฉ) การแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐  บาท 
(ช) การต�ออายุใบอนุญาตครั้งละเท�ากับ 
ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตแต�ละประเภท 
 

ข�อ ๘  ในกรณีผู�ขอรับใบอนุญาตท่ีเปLนหน�วยงานของรัฐมิได�แสวงหากําไรทางเศรษฐกิจ หรือ
สถานศึกษาของรัฐให�ได�รับการยกเว�นไม�ต�องเสียค�าธรรมเนียม รวมถึงบุคลากรของผู�ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร� ให�ได�รับการยกเว�นไม�ต�องเสียค�าธรรมเนียมตามข�อ ๔ ด�วย 

 

 
ให,ไว, ณ วันท่ี                                    พ.ศ. .... 

 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี 
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จัดทําและเผยแพร�โดย 
 

กองกฎหมายและสนธิสัญญา สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
โทรศัพท% ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต�อ ๓๔๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๖๒ ๐๑๑๐ 

Facebook : Atoms4Peace 
 

ตุลาคม ๒๕๕๙  


