
 

 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ 
ระยะเวลาในการวางหลกัประกันเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรงัสี วัสดุนิวเคลียร์ และ 

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และการเข้าดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... 
   

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๔ และ 

มาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสันติ (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
 ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “หลักประกัน” หมายความว่า หลักประกันในการจัดการกากกัมมันตรังสี การ
จัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การดำเนินการตามแผนการเลิกดำเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ และการดำเนินการตามแผนเลิกดำเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีและในการเข้า
ดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่  
 
 “ผู้รบัใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาต ดังต่อไปนี ้

(๑) ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรอืใช้วัสดุกัมมันตรังสี 
(๒) ทำเครือ่งกำเนิดรงัส ี
(๓) มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรงัสี 
(๔) มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์  
(๕) ดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
(๖) ดำเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
 

 ข้อ ๒ หลักประกันมีดังต่อไปนี ้
(๑) เงินสด 
(๒) เช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่าย 
(๓) พันธบัตรของรัฐบาลไทย 
(๔) สัญญาค้ำประกันของธนาคาร 
(๕) สแตนบายเลตเตอรอ์อฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้  
(๖) ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
(๗) บัญชีดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญา  

 
 
 
 
 



 

 

๒ 

หมวด ๑ 
การวางหลักประกัน 
   

 
ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่วางหลักประกันตามข้อ ๒ ที่มีมูลค่าเต็มจำนวนของ

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการกากกัมมันตรังสีหรือการจัดการเชื ้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  
การดำเนินการตามแผนการเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ รวมทั้งสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี และในการเข้าดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ โดยพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

๓.๑ ผู้รับใบอนุญาตเกี ่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีให้คิดประมาณค่าใช้จ่าย ในอัตรา  
๑๕ บาทต่อจิกะเบ็กเคอเรล  ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาทและไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓.๒ ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี ให้คิดประมาณค่าใช้จ่าย ในอัตรา
เดียวกับวัสดุกัมมันตรังสีหากมีผลผลิตจากการก่อกัมมันตรังสี (activation product) จากการทำ มีไว้
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี 

๓.๓ ผู ้ร ับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ให้คิดประมาณค่าใช้จ่าย ในอัตรา 
ดังต่อไปนี ้

๓.๓.๑ วัสดุต้นกำลัง ให้คิดในอัตรา ๕๐ บาทต่อกิโลกรัม 
๓.๓.๒ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ ให้คิดในอัตรา ๕๐บาทต่อกรัม 

 ๓.๔ ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ให้คิดประมาณ
ค่าใช้จ่าย ในอัตราดังต่อไปนี้ 

๓.๔.๑ สถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงาน ให้คิดในอัตรา 
๑.๙๕  ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ (ความร้อน) 

๓.๔.๒ สถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยให้คิดในอัตรา ๐.๕ ล้านบาทต่อ
กิโลวัตต์ (ความร้อน) 

๓.๔.๓ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์อ ื ่น ให ้คิดประมาณค่าใช้จ่ายจาก 
ค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสีและปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์ที่จะเกิดขึ้นตลอดการดำเนินการของ
สถานประกอบการ ให้คิดอัตราตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๓ 

ทั้งนี้ หากผู้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เป ็นผ ู้รับ
ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ด้วย ให้วางหลักประกันเฉพาะในส่วนของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์เพียงอย่างเดียว 

๓.๕  สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ให้คิดประมาณค่าใช้จ่าย ในอัตรา 
๑๕ บาทต่อจิกะเบ็กเคอเรล  ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่วางหลักประกันตามข้อ ๒ ภายในกำหนดระยะเวลา

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ โดยยื ่นคำขอวางหลักประกัน รายละเอียด
หลักประกัน พร้อมทั้งมอบหลักประกันให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

เม ื ่อเจ ้าหน ้าท ี ่ ได ้ตรวจสอบหล ักประก ันท ี ่ผ ู ้ ร ับใบอนุญาตนำมาวางตาม 
วรรคหนึ่ง เห็นว่าหลักประกันมีมูลค่าและความน่าเช่ือถือตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการประกาศกำหนด
แล้ว  ให้เลขาธิการออกใบรับการวางประกันให้แก่ผู้รับใบอนุญาตเก็บไว้เป็นหลักฐาน 



 

 

๓ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกนั ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

คำขอวางหลักประกัน ใบรับการวางหลักประกัน ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีการวางหลักประกันแล้วเลขาธิการมีอำนาจพิจารณาเพิ่มหรือลด
มูลค่าของหลักประกัน หากปรากฎว่าประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการกากกัมมันตรังสีเพิ่มหรอืลด 
โดยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ พร้อมกับช้ีแจงเหตุผลของการเพิ่มหรือลดมูลค่าของ
หลักประกัน 

ผู้รับใบอนุญาตอาจขอเพิ่มหรือลดมูลค่าของหลักประกันได้ โดยยื่นเป็นหนังสือระบุ
เหตุผลและมูลค่าของหลักประกันที่เพิ่มหรือลดต่อเลขาธิการเพื่อขอความเห็นชอบ 

หากผู้รับใบอนุญาตไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตสามารถ
ชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมกับเอกสารประกอบต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากเลขาธิการ โดยเลขาธิการจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับใบอนุญาตทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้รับใบอนุญาต ในกรณีที่เลขาธิการพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้
ขยายระยะเวลาอีกได้ไม่เกินสามสิบวันและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู ้รั บใบอนุญาตทราบการขยาย
ระยะเวลาดังกล่าว 

ให้ผู้รับใบอนุญาตวางหลักประกันในส่วนที่เพิ่มภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากเลขาธิการ และให้เลขาธิการคืนหลักประกันในส่วนที ่ลดภายในกำหนดเวลา  
ตามข้อ ๙ (๕) 

 
ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตสามารถวางหลักประกันตามข้อ ๒ ประเภทเดียวทั้งหมดหรือ

หลายประเภทรวมกันก็ได้ และหากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหลักประกันหรือประเภท
หลักประกันให้ผู้รับใบอนุญาตยื ่นคำร้องเพื่อขอความเห็นชอบจากเลขาธิการ โดยเลขาธิการต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง 

เลขาธิการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงหลักประกันหรือประเภทหลักประกันได้ โดยแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตทราบพร้อมกับระบุมูลค่าของหลักประกันหรือประเภทหลักประกันที่ให้
เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งของเลขาธิการ ให้นำความในข้อ ๕
วรรคสาม มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการเปลี่ยนแปลงหลักประกันหรือประเภทหลักประกันให้
แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเลขาธิการ 

 
หมวด ๒ 

การเกบ็รกัษา  การเบกิจ่าย และการคืนหลักประกัน 
   

 
ข้อ ๗ การเก็บรักษาหลักประกนัที่เปน็เงินสดหรอืเช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจา่ย ให้เก็บ

รักษาไว้ในบัญชีเงินฝากของสำนักงาน 
การเก็บรักษาหลักประกันประเภทอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

ของสำนักงาน หรือสถานที่อื่นที่มีความปลอดภัยตามที่เลขาธิการเห็นชอบ 



 

 

๔ 

 
ข้อ ๘ ในกรณีที่เลขาธิการมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี

แทนผู้รับใบอนุญาต ให้ใช้จ่ายจากหลักประกันของผู้รับใบอนุญาตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลนั้น 
ในกรณีที่หลักประกันไม่เพียงพอ  ผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด 

และหากมีหลักประกันเหลือให้คืนแก่ผู้รับใบอนุญาต 
การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้บุคคลดังกล่าวยื ่นคำขอเบิกพร้อมหลักฐาน

ค่าใช้จ่าย เพื่อโอนเข้าบัญชีบุคคลนั้นหรือด้วยวิธีการอื่นตามที่เลขาธิการกำหนด 
 

ข้อ ๙ ให้เลขาธิการคืนหลักประกันที่ผ ู้รับใบอนุญาตได้วางไว้ ภายในระยะเวลา
ดังต่อไปนี ้

(๑) ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู ้รับใบอนุญาตแสดงเอกสารถึงการจัดการกาก
กัมมันตรังสีแล้วเสร็จ 

(๒) ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตแสดงเอกสารหรือหลักฐานในการส่ง
วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี หรือวัสดุนิวเคลียร์คืนแก่ประเทศผู ้ขายหรือผู้รับ ณ ประเทศ
ปลายทาง 

(๓) ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ผูโ้อนใบอนญุาตแสดงเอกสารหรือหลักฐานในการ
วางหลักประกันของผู้รบัโอนใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว 

(๔) ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัง่
ให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามที่ได้รบัใบอนญุาตนัน้พ้นจากการควบคุม 

(๕) ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่เลขาธิการเห็นชอบให้ลดมูลค่าของหลกัประกันตาม
ข้อ ๕ หรือเปลี่ยนแปลงหลักประกันตามข้อ ๖ 

 

 
ให้ไว้   ณ  วันที่                                             พ.ศ..... 

 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 


