
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดคำ่ธรรมเนียมและยกเวน้ค่ำธรรมเนียมใบอนญุำตทำงนิวเคลียรแ์ละรังสี 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนวิเคลียร์เพ่ือสนัต ิ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระรำชบญัญตัิพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันต ิ (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ก ำหนดค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญำตผลิตวัสดุกัมมันตรังสี ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
(๒) ใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี   
 ให้คิดตำมค่ำกัมมันตภำพของวัสดุกัมมันตรังสี  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่  ๑ 
  ๑) ค่ำกัมมันตภำพไม่เกิน 
   ๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท   
  ๒) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓๗๐  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๒๕,๐๐๐ บำท   
  ๓) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓๗๐  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓,๗๐๐  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๔๐,๐๐๐ บำท   
  ๔) ค่ำกัมมันตภำพเกิน 
   ๓,๗๐๐  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บำท   
 (ข) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่  ๒  และประเภทที่  ๓ 
  ๑) ค่ำกัมมันตภำพไม่เกิน 
   ๐.๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท   
  ๒) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๐.๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓.๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๗,๕๐๐ บำท   
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  ๓) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓.๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๙,๐๐๐ บำท   
  ๔) ค่ำกัมมันตภำพเกิน 
   ๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท   
 (ค) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่  ๔ 
  ๑) ค่ำกัมมันตภำพไม่เกิน 
   ๓.๗  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท   
  ๒) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓.๗  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓๗  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) ฉบับละ ๒,๕๐๐ บำท   
  ๓) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓๗  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓๗๐  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) ฉบับละ ๔,๐๐๐ บำท   
  ๔) ค่ำกัมมันตภำพเกิน 
   ๓๗๐  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท   
(๓) ใบอนุญำตน ำเข้ำวัสดุกัมมันตรังสี 
 (ก) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่  ๑ 
  ๑) ค่ำกัมมันตภำพไม่เกิน 
   ๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท   
  ๒) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓๗๐  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๒,๕๐๐ บำท   
  ๓) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓๗๐  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓,๗๐๐  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๔,๐๐๐ บำท   
  ๔) ค่ำกัมมันตภำพเกิน 
   ๓,๗๐๐  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท   
 (ข) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่  ๒  และประเภทที่  ๓ 
  ๑) ค่ำกัมมันตภำพไม่เกิน 
   ๐.๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๕๐๐ บำท   
  ๒) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๐.๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓.๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๗๕๐ บำท   
  ๓) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓.๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๙๐๐ บำท   
  ๔) ค่ำกัมมันตภำพเกิน 
   ๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท   
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 (ค) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่  ๔ 
  ๑) ค่ำกัมมันตภำพไม่เกิน 
   ๓.๗  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) ฉบับละ ๑๐๐ บำท   
  ๒) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓.๗  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓๗  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) ฉบับละ ๒๕๐ บำท   
  ๓) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓๗  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓๗๐  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) ฉบับละ ๔๐๐ บำท   
  ๔) ค่ำกัมมันตภำพเกิน 
   ๓๗๐  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) ฉบับละ ๕๐๐ บำท   
(๔) ใบอนุญำตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี 
 (ก) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่  ๑ 
  ๑) ค่ำกัมมันตภำพไม่เกิน 
   ๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท   
  ๒) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓๗๐  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๒,๕๐๐ บำท   
  ๓) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓๗๐  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓,๗๐๐  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๔,๐๐๐ บำท   
  ๔) ค่ำกัมมันตภำพเกิน 
   ๓,๗๐๐  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท   
 (ข) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่  ๒  และประเภทที่  ๓ 
  ๑) ค่ำกัมมันตภำพไม่เกิน 
   ๐.๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๕๐๐ บำท   
  ๒) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๐.๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓.๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๗๕๐ บำท   
  ๓) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓.๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๙๐๐ บำท   
  ๔) ค่ำกัมมันตภำพเกิน 
   ๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท   
 (ค) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่  ๔ 
  ๑) ค่ำกัมมันตภำพไม่เกิน 
   ๓.๗  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) ฉบับละ ๑๐๐ บำท   
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  ๒) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓.๗  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓๗  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) ฉบับละ ๒๕๐ บำท   
  ๓) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓๗  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓๗๐  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) ฉบับละ ๔๐๐ บำท   
  ๔) ค่ำกัมมันตภำพเกิน 
   ๓๗๐  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) ฉบับละ ๕๐๐ บำท   
(๕) ใบอนุญำตน ำผ่ำนวัสดุกัมมันตรังสี 
 (ก) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่  ๑ 
  ๑) ค่ำกัมมันตภำพไม่เกิน 
   ๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท   
  ๒) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓๗๐  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท   
  ๓) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓๗๐  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓,๗๐๐  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๘,๐๐๐ บำท   
  ๔) ค่ำกัมมันตภำพเกิน 
   ๓,๗๐๐  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บำท   
 (ข) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่  ๒  และประเภทที่  ๓ 
  ๑) ค่ำกัมมันตภำพไม่เกิน 
   ๐.๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท   
  ๒) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๐.๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓.๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๑,๕๐๐ บำท   
  ๓) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓.๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๑,๘๐๐ บำท   
  ๔) ค่ำกัมมันตภำพเกิน 
   ๓๗  เทระเบ็กเคอเรล  (TBq) ฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท   
 (ค) วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่  ๔ 
  ๑) ค่ำกัมมันตภำพไม่เกิน 
   ๓.๗  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) ฉบับละ ๒๐๐ บำท   
  ๒) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓.๗  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓๗  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) ฉบับละ ๕๐๐ บำท   
  ๓) ค่ำกัมมันตภำพเกิน  ๓๗  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) 
   แต่ไม่เกิน  ๓๗๐  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) ฉบับละ ๘๐๐ บำท   
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  ๔) ค่ำกัมมันตภำพเกิน 
   ๓๗๐  จิกะเบ็กเคอเรล  (GBq) ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท   
(๖) ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ ๒๐๐ บำท   
(๗) กำรต่ออำยุใบอนุญำต ครั้งละเท่ำกับค่ำธรรมเนียม 
 ส ำหรับใบอนุญำตแต่ละประเภท 
(๘) กำรโอนใบอนุญำต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท   
(๙) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต ฉบับละ ๑๐๐ บำท   
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นค ำขอรับใบอนุญำตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีหลำยประเภท  

ในครำวเดียวกัน  ให้คิดค่ำธรรมเนียมจำกผลรวมของค่ำกัมมันตภำพของวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่มี
ควำมเป็นอันตรำยสูงที่สุด 

ให้ยกเว้นค่ำธรรมเนียมตำม  (๓)  และ  (๔)  แก่ผู้รับใบอนุญำตน ำเข้ำและมีไว้ในครอบครอง
วัสดุกัมมันตรงัสี  รวมทั้งผู้รับใบอนญุำตมไีวใ้นครอบครองหรือใช้วสัดุกมัมันตรังสีที่รบัโอนวสัดุกมัมันตรงัสี
ดังกล่ำว  ส ำหรับวัสดุกัมมันตรังสีที่ส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรเพ่ือกำรสำธิต  ใช้งำนชั่วครำว  ซ่อมแซม  
ปรับปรุง  สอบเทียบ  หรือปรับเทียบ  และน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรภำยหลังจำกที่ ได้ส่งออกไป 
เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่ำว  ทั้งนี้  ตลอดอำยุใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีนั้น 

ข้อ ๒ ให้ก ำหนดค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเกี่ยวกับเครื่องก ำเนิดรังสี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญำตท ำเครื่องก ำเนิดรังสี ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บำท   
(๒) ใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสี 
 (ก) เครื่องก ำเนิดรังสีประเภทที่  ๑ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท   
 (ข) เครื่องก ำเนิดรังสีประเภทที่  ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท   
(๓) ใบอนุญำตน ำเข้ำเครื่องก ำเนิดรังสี 
 (ก) เครื่องก ำเนิดรังสีประเภทที่  ๑ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท   
 (ข) เครื่องก ำเนิดรังสีประเภทที่  ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท   
(๔) ใบอนุญำตส่งออกเครื่องก ำเนิดรังสี 
 (ก) เครื่องก ำเนิดรังสีประเภทที่  ๑ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท   
 (ข) เครื่องก ำเนิดรังสีประเภทที่  ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท   
(๕) ใบอนุญำตเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก ำเนิดรังสี 
 (ก) ใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ ฉบับละ ๒๐๐ บำท   
 (ข) ใบอนุญำตน ำเข้ำ ฉบับละ ๒๐๐ บำท   
 (ค) ใบอนุญำตส่งออก ฉบับละ ๒๐๐ บำท   
(๖) ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ ๒๐๐ บำท   
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(๗) กำรต่ออำยุใบอนุญำต ครั้งละเท่ำกับค่ำธรรมเนียม 
     ส ำหรับใบอนุญำตแต่ละประเภท 
(๘) กำรโอนใบอนุญำต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท   
(๙) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต ฉบับละ ๑๐๐ บำท   
ให้ยกเว้นค่ำธรรมเนียมตำม  (๒)  แก่ผู้รับใบอนุญำตท ำเครื่องก ำเนิดรังสี  ส ำหรับกำรครอบครอง 

เครื่องก ำเนิดรังสีที่ผู้รับใบอนุญำตท ำขึ้น 
ให้ยกเว้นค่ำธรรมเนียมตำม  (๓)  และ  (๔)  แก่ผู้รับใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือ 

ใช้เครื่องก ำเนิดรังสี  ส ำหรับเครื่องก ำเนิดรังสีที่ส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรเพ่ือกำรสำธิต  ใช้งำนชั่วครำว   
ซ่อมแซม  ปรับปรุง  สอบเทียบ  หรือปรับเทียบ  และน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรภำยหลังจำกที่ได้ส่งออกไป 
เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่ำว  ทั้งนี้  ตลอดอำยุใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสีนั้น 

ข้อ ๓ ให้ก ำหนดค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ 
 (ก) วัสดุต้นก ำลังไม่เกิน  ๑๐  ตัน ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท   
 (ข) วัสดุต้นก ำลังเกิน  ๑๐  ตัน ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท   
  ส ำหรับ  ๑๐  ตันแรก   
  และค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติม   
  ๕,๐๐๐  บำท  ส ำหรับแต่ละ   
  ๑๐  ตันที่เพ่ิมขึ้นมำ   
  แต่ทั้งนี้  เมื่อรวมแล้ว 
  ต้องไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บำท   
 (ค) วัสดุนิวเคลียร์พิเศษที่เป็น 
  วัสดุนิวเคลียร์ประเภทท่ี  ๑ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บำท   
  ส ำหรับ  ๕๐๐  กรัมแรก   
  และค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติม   
  ๕,๐๐๐  บำท  ส ำหรับแต่ละ   
  ๕๐๐  กรัมที่เพิ่มขึ้นมำ   
  แต่ทั้งนี้  เมื่อรวมแล้ว 
  ต้องไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บำท   
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 (ง) วัสดุนิวเคลียร์พิเศษที่เป็น 
  วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่  ๒ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บำท   
  ส ำหรับกิโลกรัมแรก   
  และค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติม   
  ๕,๐๐๐  บำท  ส ำหรับแต่ละ 
  กิโลกรัมที่เพิ่มขึ้นมำ 
  แต่ทั้งนี้  เมื่อรวมแล้ว 
  ต้องไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บำท   
 (จ) วัสดุนิวเคลียร์พิเศษที่เป็น 
  วัสดุนิวเคลียร์ประเภทท่ี  ๓ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บำท   
  ส ำหรับ  ๕  กิโลกรัมแรก 
  และค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติม   
  ๕,๐๐๐  บำท  ส ำหรับแต่ละ 
  ๕  กิโลกรัมที่เพิ่มขึ้นมำ 
  แต่ทั้งนี้  เมื่อรวมแล้ว 
  ต้องไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บำท   
(๒) ใบอนุญำตน ำเข้ำวัสดุนิวเคลียร์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท   
(๓) ใบอนุญำตส่งออกวัสดุนิวเคลียร์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท   
(๔) ใบอนุญำตน ำผ่ำนวัสดุนิวเคลียร์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท   
(๕) ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ ๕๐๐ บำท   
(๖) กำรต่ออำยุใบอนุญำต ครั้งละเท่ำกับค่ำธรรมเนียม 
 ส ำหรับใบอนุญำตแต่ละประเภท 
(๗) กำรโอนใบอนุญำต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บำท   
(๘) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต ฉบับละ ๑๐๐ บำท   
ข้อ ๔ ให้ก ำหนดค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเกี่ยวกับสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ที่ไม่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
 (ก) ใบอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้ง 
  สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท   
 (ข) ใบอนุญำตก่อสร้ำง 
  สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท   
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 (ค) ใบอนุญำตด ำเนินกำร 
  สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท   
 (ง) ใบอนุญำตเลิกด ำเนินกำร 
  สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท   
 (จ) ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ ๕๐๐ บำท   
 (ฉ) กำรต่ออำยุใบอนุญำต ครั้งละเท่ำกับค่ำธรรมเนียม 
  ส ำหรับใบอนุญำตแต่ละประเภท 
 (ช) กำรโอนใบอนุญำต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท   
 (ซ) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต ฉบับละ ๑๐๐ บำท   
(๒) สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ที่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
 (ก) ใบอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้ง 
  สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท   
 (ข) ใบอนุญำตก่อสร้ำง 
  สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท   
  ส ำหรับ  ๓,๓๐๐  เมกะวัตต์   
  (ควำมร้อน)  แรก   
  และค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติม   
  ๕,๐๐๐  บำท  ส ำหรับแต่ละ   
  ๓,๓๐๐  กิโลวัตต์  (ควำมร้อน)   
  ที่เพิ่มขึ้นมำ 
 (ค) ใบอนุญำตด ำเนินกำร 
  สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท   
  ส ำหรับ  ๓,๓๐๐  เมกะวัตต์   
  (ควำมร้อน)  แรก   
  และค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติม   
  ๕,๐๐๐  บำท  ส ำหรับแต่ละ   
  ๓,๓๐๐  กิโลวัตต์  (ควำมร้อน)   
  ที่เพิ่มขึ้นมำ 
 (ง) ใบอนุญำตเลิกด ำเนินกำร 
  สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท   
 (จ) ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ ๕๐๐ บำท   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๕



 (ฉ) กำรต่ออำยุใบอนุญำต ครั้งละเท่ำกับค่ำธรรมเนียม 
  ส ำหรับใบอนุญำตแต่ละประเภท 
 (ช) กำรโอนใบอนุญำต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท   
 (ซ) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต ฉบับละ ๑๐๐ บำท   
ข้อ ๕ ให้ก ำหนดค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่ทำงนิวเคลียร์และรังสี  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี ฉบับละ ๕๐๐ บำท   
(๒) ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรทำงเทคนิค 
 เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท   
(๓) ใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท   
(๔) ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ ๒๐๐ บำท   
(๕) กำรต่ออำยุใบอนุญำต ครั้งละเท่ำกับค่ำธรรมเนียม 
  ส ำหรับใบอนุญำตแต่ละประเภท 
(๖) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต ฉบับละ ๑๐๐ บำท   
ให้ยกเว้นค่ ำธรรมเนียมตำมวรรคหนึ่ ง   แก่บุคลำกรของผู้ รับ ใบอนุญำตเกี่ ยวกับ  

สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ  แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสำหกิจ 
ข้อ ๖ ให้ก ำหนดค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถำนที่ 
 ให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท   
(๒) ใบอนุญำตก่อสร้ำงสถำนที่ 
 ให้บริกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท   
(๓) ใบอนุญำตด ำเนินกำรให้บริกำรจัดกำร 
 กำกกัมมันตรังสี ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท   
(๔) ใบอนุญำตเลิกด ำเนินกำรให้บริกำรจัดกำร 
 กำกกัมมันตรังสี ฉบับละ ๕๐๐,๐๐๐ บำท   
(๕) ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ ๕๐๐ บำท   
(๖) กำรต่ออำยุใบอนุญำต ครั้งละเท่ำกับค่ำธรรมเนียม 
 ส ำหรับใบอนุญำตแต่ละประเภท 
(๗) กำรโอนใบอนุญำต ฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท   
(๘) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต ฉบับละ ๑๐๐ บำท   
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ข้อ ๗ ให้ยกเว้นค่ำธรรมเนียมตำมกฎกระทรวงนี้แก่สภำกำชำดไทยและหน่วยงำนของรัฐ   
แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสำหกิจ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  21  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

เอนก  เหล่ำธรรมทัศน ์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๕



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๕  วรรคสองและวรรคสี่   
แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติพลังงำน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมมีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัติ  รวมทั้ง 
ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม  โดยจะก ำหนดค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกัน  โดยค ำนึงถึงประเภท  ชนิด  ขนำด  
หรือระดับกัมมันตภำพของวัสดุกัมมันตรังสี  เครื่องก ำเนิดรังสี  วัสดุนิวเคลียร์  สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์   
หรือกำกกัมมันตรังสีก็ได้  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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