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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
ก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

 
เหตุผล 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมไมเ่กินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ รวมทั้งลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยจะก าหนด
ค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน โดยค านึงถึงประเภท ชนิด ขนาด หรือระดับกัมมันตภาพของวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หรือกากกัมมันตรังสีก็ได้  
จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
พ.ศ. .... 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตวัสดุกัมมันตรังสี ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี  

ให้คิดตามค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี ดังต่อไปนี้ 
(ก) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที ่๑ 

๑) ค่ากัมมันตภาพไม่เกิน 
๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 

๒) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) 
แตไ่ม่เกิน ๓๗๐ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๒๕,๐๐๐  บาท 

๓) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓๗๐ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) 
แต่ไม่เกนิ ๓,๗๐๐ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๔๐,๐๐๐  บาท 

๔) ค่ากัมมันตภาพเกิน 
๓,๗๐๐ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๕๐,๐๐๐  บาท 

(ข) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๒ และประเภทที ่๓ 
๑) ค่ากัมมันตภาพไม่เกิน 

๐.๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 
๒) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๐.๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) 

แตไ่ม่เกิน ๓.๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๗,๕๐๐  บาท 
๓) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓.๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) 

แตไ่ม่เกิน ๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๙,๐๐๐  บาท 
๔) ค่ากัมมันตภาพเกิน 

๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
(ค) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที ่๔ 

๑) ค่ากัมมันตภาพไม่เกิน 
๓.๗ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 

๒) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓.๗ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) 
แตไ่ม่เกิน ๓๗ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ ๒,๕๐๐  บาท 

๓) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓๗ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) 
แตไ่ม่เกิน ๓๗๐ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ ๔,๐๐๐  บาท 

๔) ค่ากัมมันตภาพเกิน 
๓๗๐ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 



 ๒ 

(๓) ใบอนุญาตน าเข้าวัสดุกัมมันตรังสี 
(ก) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที ่๑ 

๑) ค่ากัมมันตภาพไม่เกิน 
๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 

๒) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) 
แต่ไม่เกิน ๓๗๐ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๒,๕๐๐  บาท 

๓) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓๗๐ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) 
แต่ไม่เกิน ๓,๗๐๐ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๔,๐๐๐  บาท 

๔) ค่ากัมมันตภาพเกิน 
๓,๗๐๐ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 

(ข) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๒ และประเภทที ่๓ 
๑) ค่ากัมมันตภาพไม่เกิน 

๐.๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
๒) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๐.๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) 

แต่ไม่เกิน ๓.๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๗๕๐  บาท 
๓) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓.๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) 

แต่ไม่เกิน ๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๙๐๐  บาท 
๔) ค่ากัมมันตภาพเกิน 

๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
(ค) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที ่๔ 

๑) ค่ากัมมันตภาพไม่เกิน 
๓.๗ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ ๑๐๐  บาท 

๒) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓.๗ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) 
แต่ไม่เกิน ๓๗ จกิะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ ๒๕๐  บาท 

๓) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓๗ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) 
แต่ไม่เกิน ๓๗๐ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ ๔๐๐  บาท 

๔) ค่ากัมมันตภาพเกิน 
๓๗๐ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ ๕๐๐  บาท 

(๔) ใบอนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี 
(ก) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที ่๑ 

๑) ค่ากัมมันตภาพไม่เกิน 
๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 

๒) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) 
แต่ไม่เกิน ๓๗๐ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๒,๕๐๐  บาท 

๓) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓๗๐ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) 
แต่ไม่เกิน ๓,๗๐๐ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๔,๐๐๐  บาท 

๔) ค่ากัมมันตภาพเกิน 
๓,๗๐๐ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 



 ๓ 

(ข) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๒ และประเภทที ่๓ 
๑) ค่ากัมมันตภาพไม่เกิน 

๐.๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
๒) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๐.๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) 

แต่ไม่เกิน ๓.๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๗๕๐  บาท 
๓) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓.๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) 

แต่ไม่เกิน ๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๙๐๐  บาท 
๔) ค่ากัมมันตภาพเกิน 

๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
(ค) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที ่๔ 

๑) ค่ากัมมันตภาพไม่เกิน 
๓.๗ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ ๑๐๐  บาท 

๒) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓.๗ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) 
แต่ไม่เกิน ๓๗ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ ๒๕๐  บาท 

๓) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓๗ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) 
แต่ไม่เกิน ๓๗๐ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ ๔๐๐  บาท 

๔) ค่ากัมมันตภาพเกิน 
๓๗๐ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ ๕๐๐  บาท 

(๕) ใบอนุญาตน าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี 
(ก) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที ่๑ 

๑) ค่ากัมมันตภาพไม่เกิน 
๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 

๒) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) 
แต่ไม่เกิน ๓๗๐ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 

๓) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓๗๐ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) 
แต่ไม่เกิน ๓,๗๐๐ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๘,๐๐๐  บาท 

๔) ค่ากัมมันตภาพเกิน 
๓,๗๐๐ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 

(ข) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๒ และประเภทที ่๓ 
๑) ค่ากัมมันตภาพไม่เกิน 

๐.๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
๒) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๐.๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) 

แต่ไม่เกิน ๓.๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๑,๕๐๐  บาท 
๓) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓.๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) 

แต่ไม่เกิน ๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๑,๘๐๐  บาท 
๔) ค่ากัมมันตภาพเกิน 

๓๗ เทระเบ็กเคอเรล (TBq) ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 



 ๔ 

(ค) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที ่๔ 
๑) ค่ากัมมันตภาพไม่เกิน 

๓.๗ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ ๒๐๐  บาท 
๒) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓.๗ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) 

แต่ไม่เกิน ๓๗ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
๓) ค่ากัมมันตภาพเกิน ๓๗ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) 

แต่ไม่เกิน ๓๗๐ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ ๘๐๐  บาท 
๔) ค่ากัมมันตภาพเกิน 

๓๗๐ จิกะเบ็กเคอเรล (GBq) ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
(๖) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐  บาท 
(๗) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 
 ส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 
(๘) การโอนใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
(๙) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐  บาท 
ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม (๓) และ (๔) แก่ผู้รับใบอนุญาตน าเข้าและมีไว้ใน

ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี รวมทั้งผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองที่รับโอนวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าว 
ส าหรับวัสดุกัมมันตรังสีที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือการสาธิต ใช้งานชั่วคราว ซ่อมแซม 
ปรับปรุง สอบเทียบ หรือปรับเทียบ และน าเข้ามาในราชอาณาจักรภายหลังจากที่ได้ส่งออกไป 
เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ทั้งนี้ ตลอดอายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีนั้น 

 
ข้อ ๒  ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี ฉบับละ ๕๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 

(ก) เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที ่๑ ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 
(ข) เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที ่๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
(ค) เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที ่๓ ฉบับละ ๕๐๐  บาท 

(๓) ใบอนุญาตน าเข้าเครื่องก าเนิดรังสี 
(ก) เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที ่๑ ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 
(ข) เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที ่๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
(ค) เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที ่๓ ฉบับละ ๕๐๐  บาท 

(๔) ใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี 
(ก) เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที ่๑ ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 
(ข) เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที ่๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
(ค) เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที ่๓ ฉบับละ ๕๐๐  บาท 

(๕) ใบอนุญาตเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก าเนิดรังสี 
(ก) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ ฉบับละ ๒๐๐  บาท 
(ข) ใบอนุญาตน าเข้า ฉบับละ ๒๐๐  บาท 
(ค) ใบอนุญาตส่งออก ฉบับละ ๒๐๐  บาท 



 ๕ 

(๖) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐  บาท 
(๗) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 
 ส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 
(๘) การโอนใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
(๙) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐  บาท 
ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม (๒) แก่ผู้รับใบอนุญาตท าเครื่องก าเนิดรังสี ส าหรับ 

การครอบครองเครื่องก าเนิดรังสีที่ผู้รับใบอนุญาตท าข้ึน 
ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม (๓) และ (๔) แก่ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง 

หรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือการสาธิต  
ใช้งานชั่วคราว ซ่อมแซม ปรับปรุง สอบเทียบ หรือปรับเทียบ และน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
ภายหลังจากท่ีได้ส่งออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 
ข้อ ๓  ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ 

(ก) วัสดุต้นก าลังไม่เกิน ๑ ตัน ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 
(ข) วัสดุต้นก าลังเกิน ๑ ตัน ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 
 ส าหรับ ๑ ตันแรก  
 และค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม  
 ๕,๐๐๐ บาท ส าหรับแต่ละ  
 ๑ ตันที่เพ่ิมขึ้นมา  
 แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้ว 
 ต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(ค) วัสดุนิวเคลียร์พิเศษท่ีเป็น 

วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที ่๑ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐  บาท 
 ส าหรับ ๕๐๐ กรัมแรก  
 และค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม  
 ๕,๐๐๐ บาท ส าหรับแต่ละ  
 ๕๐๐ กรัมท่ีเพ่ิมขึ้นมา  
 แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้ว 
 ต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(ง) วัสดุนิวเคลียร์พิเศษท่ีเป็น 

วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที ่๒ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐  บาท 
 ส าหรับกิโลกรัมแรก  
 และค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม  
 ๕,๐๐๐ บาท ส าหรับแต่ละ 
 กิโลกรัมท่ีเพ่ิมข้ึนมา 
 แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้ว 
 ต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 



 ๖ 

(จ) วัสดุนิวเคลียร์พิเศษที่เป็น 
วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที ่๓ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐  บาท 

 ส าหรับ ๕ กิโลกรัมแรก 
 และค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม  
 ๕,๐๐๐ บาท ส าหรับแต่ละ 
 ๕ กิโลกรัมท่ีเพ่ิมข้ึนมา 
 แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้ว 
 ต้องไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(ฉ) วัสดุนิวเคลียร์พิเศษท่ีเป็น 

วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๔ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐  บาท 
 ส าหรับ ๑๐ กิโลกรัมแรก 
 และค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม  
 ๕,๐๐๐ บาท ส าหรับแต่ละ  
 ๑๐ กิโลกรัมท่ีเพ่ิมข้ึนมา 
 แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้ว 
 ต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตน าเข้าวัสดุนิวเคลียร์ ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 
(๓) ใบอนุญาตส่งออกวัสดุนิวเคลียร์ ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 
(๔) ใบอนุญาตน าผ่านวัสดุนิวเคลียร์ ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 
(๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
(๖) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 
 ส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 
(๗) การโอนใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
(๘) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐  บาท 
 
ข้อ ๔  ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ไม่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

(ก) ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้ง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ข) ใบอนุญาตก่อสร้าง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ค) ใบอนุญาตด าเนินการ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ง) ใบอนุญาตเลิกด าเนินการ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

(จ) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐  บาท 



 ๗ 

(ฉ) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 
 ส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 
(ช) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐  บาท 

(๒) สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(ก) ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้ง 

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ข) ใบอนุญาตก่อสร้าง 

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ส าหรับ ๓,๓๐๐ เมกะวัตต์  
 (ความร้อน) แรก  
 และค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม  
 ๕,๐๐๐ บาท ส าหรับแต่ละ  
 ๓,๓๐๐ กิโลวัตต์ (ความร้อน)  
 ที่เพ่ิมขึ้นมา 
(ค) ใบอนุญาตด าเนินการ 

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ส าหรับ ๓,๓๐๐ เมกะวัตต์  
 (ความร้อน) แรก  
 และค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม  
 ๕,๐๐๐ บาท ส าหรับแต่ละ  
 ๓,๓๐๐ กิโลวัตต์ (ความร้อน)  
 ที่เพ่ิมขึ้นมา 
(ง) ใบอนุญาตเลิกด าเนินการ 

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
(จ) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
(ฉ) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 
 ส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 
(ช) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐  บาท 

 
ข้อ ๕  ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 
(๒) ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ฉบับละ ๓๐๐  บาท 
(๓) ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิค 

เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 
(๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐  บาท 
 



 ๘ 

ข้อ ๖  ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสี 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ 
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๒) ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ 
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๓) ใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการ 
กากกัมมันตรังสี ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๔) ใบอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการ 
กากกัมมันตรังสี ฉบับละ ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

(๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
(๖) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 
 ส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 
(๗) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐  บาท 
 
ข้อ ๗  ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงนี้แก่สภากาชาดไทยและหน่วยงาน

ของรัฐ เว้นแตร่ัฐวิสาหกิจ 
ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕ แก่บุคลากรของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับ 

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่รัฐวิสาหกิจ 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่                                    พ.ศ. .... 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


