
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกันเกี่ยวกับ 

วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  
และในการเข้าด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่  พ.ศ. .... 

   
 

 
หลักการ 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกันเกี่ยวกับ
วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และในการเข้า
ด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
 

เหตุผล 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการวาง

หลักประกันเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ และในการเข้าด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่   จึงก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 วางหลักประกันเพ่ือเป็นหลักประกันในการ
จัดการกากกัมมันตรังสีและในการเข้าด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือป้องกันอันตรายจากรังสี 
เพ่ือให้เป็นหลักประกันในความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามหลัก
มาตรฐานสากล  โดยมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๙ แห่ ง
พ ระราชบั ญ ญั ติ พ ลั งงานนิ ว เคลี ย ร์ เ พ่ื อสั น ติ  พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๙  บั ญ ญั ติ ให้ รั ฐมนตรี ว่ าก าร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการวาง
หลักประกันเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ และในการเข้าด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
  
 



 

 

ร่าง 
กฎกระทรวงก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกันเกี่ยวกับวัสดุ

กัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  
และในการเข้าด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่  พ.ศ. .... 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๔ และ 
มาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ เพ่ือสันติ  พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
 ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
 “หลักประกัน” หมายความว่า หลักประกันในการจัดการกากกัมมันตรังสี การ
จัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การด าเนินการตามแผนการเลิกด าเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ และในการเข้าด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่  
 “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือ
ประเภท ๓ 

(๒) ท าเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๑ 
(๓) มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๑  
(๔) มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์  
(๕) ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
 

 ข้อ ๒  หลักประกันมีดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินสดหรือเช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่าย 
(๒) พันธบัตรของรัฐบาลไทย 
(๓) สัญญาค้ าประกันของธนาคาร 
(๔) สแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้  
(๕) หลักประกันอ่ืนใดตามที่เลขาธิการประกาศก าหนด  
 

หมวด ๑ 
การวางหลักประกัน 
   

 
ข้อ ๓  ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่วางหลักประกันตามข้อ ๒ ที่มีมูลค่าเต็มจ านวนของ

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการกากกัมมันตรังสี  การจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  
การด าเนินการตามแผนการเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และในการเข้าด าเนินการ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ โดยพิจารณาประมาณการ
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 



 

 

๒ 

๓.๑  ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี ให้คิดประมาณค่าใช้จ่าย ในอัตรา 
๕๐๐ บาทต่อค่ากัมมันตภาพ ๓๗ จิกะเบ็กเคอเรล  ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท และไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓.๒ ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๑ ให้คิดประมาณค่าใช้จ่าย 
ในอัตราเดียวกับวัสดุกัมมันตรังสี หากมีผลผลิตจากการก่อกัมมันตภาพรังสี (activation products) 
จากการท า มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 

๓.๓  ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ให้คิดประมาณค่าใช้จ่าย ในอัตรา 
ดังต่อไปนี้ 

๓.3.1 วัสดุต้นก าลัง ให้คิดในอัตรา 50,000 บาทต่อหนึ่งพันกิโลกรัม 
๓.3.2 วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ ให้คิดในอัตรา 50,000 บาทต่อหนึ่งกิโลกรัม 

 ๓.๔  ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการณ์ทางนิวเคลียร์ ให้คิดประมาณ
ค่าใช้จ่าย ในอัตรา ดังต่อไปนี้ 

๓.๔.๑ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือการผลิตพลังงาน ให้คิดในอัตรา 1.95  
ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ (ความร้อน)  

๓.๔.๒ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร์อ่ืนๆ
ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
พิจารณาเป็นรายกรณีไป 

 
ข้อ ๔  ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่วางหลักประกันตามข้อ ๒ ภายในก าหนดระยะเวลา

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ โดยยื่นค าขอวางหลักประกัน รายละเอียด
หลักประกนั พร้อมทั้งมอบหลักประกันให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักประกันที่ผู้รับใบอนุญาตน ามาวางตาม 
วรรคหนึ่ง เห็นว่า หลักประกันมีมูลค่าและความน่าเชื่อถือแล้ว  ให้เลขาธิการออกใบรับการวาง
ประกันให้แก่ผู้รับใบอนุญาตเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกัน  ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

ค าขอวางหลักประกัน ใบรับการวางหลักประกัน ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๕  ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่วางหรือวางหลักประกันไม่ครบตามจ านวนและ

ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๔  ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนหลักประกันที่ต้องวาง
หรือวางขาดแล้วแต่กรณีนับแต่วันที่ครบก าหนด และให้เลขาธิการเตือนให้มีการวางหลักประกัน และ
เงินเพ่ิมภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน และถ้ายังไม่มีการวางหลักประกัน
และเงินเพ่ิมให้ถูกต้อง เลขาธิการอาจมีค าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตได้ 

 
 
 
 



 

 

๓ 

หมวด ๒ 
การเก็บรักษา  การเบิกจ่าย และการคืนหลักประกัน 

   
 

ข้อ ๖  การเก็บรักษาหลักประกันที่เป็นเงินสด ให้น าส่งเข้าบัญชีฝากกับธนาคาร
พาณิชย์ หรือจัดเก็บด้วยวิธีการอ่ืนตามที่เลขาธิการก าหนด 

การเก็บรักษาหลักประกันประเภทอ่ืนนอกจากเงินสด ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย หรือ
สถานที่อ่ืนที่มีความปลอดภัย 

การเก็บรักษาหลักประกันประเภทเงินสดตามวรรคหนึ่ง หรือหลักประกันอ่ืนตาม
วรรคสอง รวมทั้งการจัดท าบัญชีหรือรายงานการเก็บรักษา   ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการของการเก็บ
รักษาเงินของส่วนราชการตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายจากเงินคลัง การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง กระทรวงการคลังมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๗  ในกรณีที่เลขาธิการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี

แทนผู้รับใบอนญุาต ให้ใช้จ่ายจากหลักประกันข้อ 3   
ในกรณีที่หลักประกันไม่เพียงพอ  ผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด 

และหากมีหลักประกันเหลือให้คืนแก่ผู้รับใบอนุญาต 
การเบิกใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้บุคคลดังกล่าวยื่นค าขอเบิกพร้อมหลักฐาน

ค่าใช้จ่าย เพ่ือโอนเข้าบัญชีบุคคลนั้นหรือด้วยวิธีการอ่ืนตามที่เลขาธิการก าหนด 
 
ข้อ ๘  ให้เลขาธิการคืนหลักประกันที่ผู้รับใบอนุญาตได้วางไว้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตแสดงเอกสารถึงการจัดการกาก

กัมมันตรังสีแล้วเสร็จ 
(๒) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตแสดงเอกสารหรือหลักฐานในการส่ง

วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี หรือวัสดุนิวเคลียร์คืนแก่ประเทศผู้ขายหรือผู้รับ ณ ประเทศ
ปลายทาง 

(๓) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้โอนใบอนุญาตแสดงเอกสารหรือหลักฐานในการ
วางหลักประกันของผู้รับโอนใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว 

  
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่                                    พ.ศ. .... 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


