
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร�างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกัน

เก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร� และสถานประกอบการทางนิวเคลียร�  
และในการเข'าดําเนินการของพนักงานเจ'าหน'าท่ี   

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกันของ 

ผู'รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร�เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
เป4นหลักประกันในการจัดการกากกัมมันตรังสี และในการเข'าดําเนินการของพนักงานเจ'าหน'าท่ี  
ในกรณีท่ีผู'รับใบอนุญาตละท้ิงวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร� หรือสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร�ท่ีก6อให'เกิดกากกัมมันตรังสี   

 
เหตุผล 

 
เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยต�อประชาชน และเป#นไปตามหลักมาตรฐานสากล  ในกรณีท่ี

ผู'รับใบอนุญาตละท้ิงวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร� หรือสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร�ท่ีก6อให'เกิดกากกัมมันตรังสี  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑ 
มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๙ แห6งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร�เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 บัญญัติให'
รัฐมนตรีว6าการกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ 
เง่ือนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกันของผู'รับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่อง
กําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร� และสถานประกอบการทางนิวเคลียร�ท่ีก6อให'เกิดกากกัมมันตรังสี  และใน
การเข'าดําเนินการของพนักงานเจ'าหน'าท่ี  จึงจําเป4นต'องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 



 

 

ร�าง 
กฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกันเก่ียวกับวัสดุ

กัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร� และสถานประกอบการทางนิวเคลียร�  
และในการเข'าดําเนินการของพนักงานเจ'าหน'าท่ี  พ.ศ. .... 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๔ และ 
มาตรา ๖๙ แห6งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร� เ พ่ือสันติ พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว6าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ออกกฎกระทรวงไว' ดังต6อไปนี้ 

 
 ข�อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
 “หลักประกัน” หมายความว6า หลักประกันในการจัดการกากกัมมันตรังสี การ
จัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร�ใช'แล'ว การดําเนินการตามแผนการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร� และในการเข'าดําเนินการของพนักงานเจ'าหน'าท่ี  
 “ผู'รับใบอนุญาต” หมายความว6า ผู'รับใบอนุญาต ดังต6อไปนี้ 

(๑) ผลิต มีไว'ในครอบครอง หรือใช'วัสดุกัมมันตรังสีประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือ
ประเภท ๓ 

(๒) ทําเครื่องกําเนิดรังสีประเภทท่ี ๑ 
(๓) มีไว'ในครอบครองหรือใช'เครื่องกําเนิดรังสีประเภทท่ี ๑  
(๔) มีไว'ในครอบครองหรือใช'วัสดุนิวเคลียร�  
(๕) ดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร� 
 

 ข�อ ๒  หลักประกันมีดังต6อไปนี้ 
(๑) เงินสดหรือเช็คเงินสดท่ีธนาคารสั่งจ6าย 
(๒) พันธบัตรของรัฐบาลไทย 
(๓) สัญญาคํ้าประกันของธนาคาร 
(๔) สแตนบายเลตเตอร�ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม6ได'  
(๕) หลักประกันอ่ืนใดตามท่ีเลขาธิการประกาศกําหนด  
 

หมวด ๑ 
การวางหลักประกัน 
   

 
ข�อ ๓  ผู'รับใบอนุญาตมีหน'าท่ีวางหลักประกันตามข'อ ๒ ท่ีมีมูลค6าเต็มจํานวนของ

ประมาณการค6าใช'จ6ายในการจัดการกากกัมมันตรังสี การจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร�ใช'แล'ว การ
ดําเนินการตามแผนการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร� และในการเข'าดําเนินการของ
พนักงานเจ'าหน'าท่ีตามกฎหมายว6าด'วยพลังงานนิวเคลียร�เพ่ือสันติ โดยพิจารณาประมาณการ
ค6าใช'จ6าย ดังนี้ 



 

 

๒

๓.๑  ผู'รับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี ให'คิดประมาณค6าใช'จ6าย ในอัตรา 
๕๐๐ บาทต6อค6ากัมมันตภาพ ๑ จิกะเบ็กเคอเรล  

ในกรณีท่ีผู'รับใบอนุญาตครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีในคราวเดียวมีจํานวน 
ค6ากัมมันตภาพมากกว6า ๓๗ เทระเบ็กเคอเรล ให'สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติพิจารณาเป4นรายกรณีไป 

๓.๒ ผู'รับใบอนุญาตเก่ียวกับเครื่องกําเนิดรังสีประเภทท่ี ๑ ให'คิดประมาณค6าใช'จ6าย 
ในอัตราเดียวกับวัสดุกัมมันตรังสี หากมีผลผลิตจากการก6อกัมมันตภาพรังสี (activation products) 
จากการทํา มีไว'ในครอบครองหรือใช'เครื่องกําเนิดรังสี 

๓.๓  ผู'รับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร� ให'คิดประมาณค6าใช'จ6าย ในอัตรา 
ดังต6อไปนี้ 

๓.3.1 วัสดุต'นกําลัง ให'คิดในอัตรา 50,000 บาทต6อหนึ่งพันกิโลกรัม 
๓.3.2 วัสดุนิวเคลียร�พิเศษ ให'คิดในอัตรา 50,000 บาทต6อหนึ่งกิโลกรัม 

 ๓.๔  ผู'รับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการณ�ทางนิวเคลียร� ให'คิดประมาณ
ค6าใช'จ6าย ในอัตรา ดังต6อไปนี้ 

๓.๔.๑ เครื่องปฏิกรณ�นิวเคลียร�เพ่ือการผลิตพลังงาน ให'คิดในอัตรา 1.95  
ล'านบาทต6อเมกะวัตต� (ความร'อน)  

๓.๔.๒ เครื่องปฏิกรณ�นิวเคลียร�วิจัย หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร�อ่ืนๆ
ท่ีอยู6ภายใต'พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร�เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ให'สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
พิจารณาเป4นรายกรณีไป 

 
ข�อ ๔  ผู'รับใบอนุญาตมีหน'าท่ีวางหลักประกันตามข'อ ๒ ภายในกําหนดระยะเวลา

สามสิบวันนับแต6วันท่ีได'รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ โดยยื่นคําขอวางหลักประกัน รายละเอียด
หลักประกัน พร'อมท้ังมอบหลักประกันให'พนักงานเจ'าหน'าท่ีตรวจสอบ 

เม่ือพนักงานเจ'าหน'าท่ีได'ตรวจสอบหลักประกันท่ีผู'รับใบอนุญาตนํามาวางตาม 
วรรคหนึ่ง เห็นว6า หลักประกันมีมูลค6าและความน6าเชื่อถือแล'ว  ให'เลขาธิการออกใบรับการวาง
ประกันให'แก6ผู'รับใบอนุญาตเก็บไว'เป4นหลักฐาน 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลักประกัน  ให'นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมา
ใช'บังคับโดยอนุโลม 

คําขอวางหลักประกัน ใบรับการวางหลักประกัน ให'เป4นไปตามแบบท่ีกําหนดท'าย
กฎกระทรวงนี้ 

 
ข�อ ๕  ถ'าผู'รับใบอนุญาตไม6วางหรือวางหลักประกันไม6ครบตามจํานวนและ

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามข'อ ๔  ให'เสียเงินเพ่ิมอีกร'อยละสองต6อเดือนของจํานวนหลักประกันท่ีต'องวาง
หรือวางขาดแล'วแต6กรณีนับแต6วันท่ีครบกําหนด และให'เลขาธิการเตือนให'มีการวางหลักประกัน และ
เงินเพ่ิมภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต6วันท่ีได'รับหนังสือเตือน และถ'ายังไม6มีการวางหลักประกัน
และเงินเพ่ิมให'ถูกต'อง เลขาธิการอาจมีคําสั่งให'เพิกถอนใบอนุญาตได' 

 
 
 



 

 

๓

หมวด ๒ 
การเก็บรักษา  การเบิกจ6าย และการคืนหลักประกัน 

   
 

ข�อ ๖  การเก็บรักษาหลักประกันท่ีเป4นเงินสด ให'นําส6งเข'าบัญชีฝากกับธนาคาร
พาณิชย� หรือจัดเก็บด'วยวิธีการอ่ืนตามท่ีเลขาธิการกําหนด 

การเก็บรักษาหลักประกันประเภทอ่ืนนอกจากเงินสด ให'เก็บรักษาไว'ในตู'นิรภัย หรือ
สถานท่ีอ่ืนท่ีมีความปลอดภัย 

การเก็บรักษาหลักประกันประเภทเงินสดตามวรรคหนึ่ง หรือหลักประกันอ่ืนตาม
วรรคสอง รวมท้ังการจัดทําบัญชีหรือรายงานการเก็บรักษา   ให'นําหลักเกณฑ�และวิธีการของการเก็บ
รักษาเงินของส6วนราชการตามระเบียบว6าด'วยการเบิกจ6ายจากเงินคลัง การเก็บรักษาเงินและการนํา
เงินส6งคลัง กระทรวงการคลังมาบังคับใช'โดยอนุโลม 

 
ข�อ ๗  ในกรณีท่ีเลขาธิการมอบหมายให'บุคคลอ่ืนดําเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี

แทนผู'รับใบอนุญาต ให'ใช'จ6ายจากหลักประกันข'อ 3   
ในกรณีท่ีหลักประกันไม6เพียงพอ  ผู'รับใบอนุญาตต'องรับผิดชอบค6าใช'จ6ายส6วนท่ีขาด 

และหากมีหลักประกันเหลือให'คืนแก6ผู'รับใบอนุญาต 
การเบิกใช'ค6าใช'จ6ายตามวรรคหนึ่ง  ให'บุคคลดังกล6าวยื่นคําขอเบิกพร'อมหลักฐาน

ค6าใช'จ6าย เพ่ือโอนเข'าบัญชีบุคคลนั้นหรือด'วยวิธีการอ่ืนตามท่ีเลขาธิการกําหนด 
 
ข�อ ๘  ให'เลขาธิการคืนหลักประกันท่ีผู'รับใบอนุญาตได'วางไว' ดังต6อไปนี้ 
(๑) ภายในสามสิบวันนับแต6วันท่ีผู'รับใบอนุญาตแสดงเอกสารถึงการจัดการกาก

กัมมันตรังสีแล'วเสร็จ 
(๒) ภายในสามสิบวันนับแต6วันท่ีผู'รับใบอนุญาตแสดงเอกสารหรือหลักฐานในการส6ง

วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี หรือวัสดุนิวเคลียร�คืนแก6ประเทศผู'ขายหรือผู'รับ ณ ประเทศ
ปลายทาง 

(๓) ภายในสามสิบวันนับแต6วันท่ีผู'โอนใบอนุญาตแสดงเอกสารหรือหลักฐานในการ
วางหลักประกันของผู'รับโอนใบอนุญาตครบถ'วนแล'ว 

  
 
 

ให�ไว� ณ วันท่ี                                    พ.ศ. .... 
 
 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
 
 
 



 

 

๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จัดทําและเผยแพร�โดย 
 

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

Facebook : Atoms4Peace 
 

ตุลาคม ๒๕๕๙ 


