
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

การออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์   

 
เหตุผล 

 
โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
  



๑ 
 

 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

พ.ศ. .... 
   

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ แห่ง

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์ 

“พ้ืนที่กีดกัน” หมายความว่า พ้ืนที่โดยรอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ซึ่งผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องแสดงให้เห็นว่า ในกรณีเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณขอบของพ้ืนที่
กีดกันจะต้องได้รับปริมาณรังสีทั่วร่างกายไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิซีเวิร์ตหรือปริมาณรังสีที่ต่อมไทรอยด์ ๓,๐๐๐ มิลลิซี
เวิร์ตจากการรับสารไอโอดีน ภายในเวลาสองชั่วโมง  

“พ้ืนที่ระวังเหตุ” หมายความว่า พ้ืนที่โดยรอบพ้ืนที่กีดกันซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถจัดการ
ให้ผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้นซักซ้อมและปฏิบัติตามวิธีการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และต้องแสดงให้
เห็นว่า ในกรณีเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี ผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นี้จะต้องได้รับปริมาณรังสีทั่วร่างกาย
ไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิซีเวิร์ตหรือปริมาณรังสีที่ต่อมไทรอยด์ ๓,๐๐๐ มิลลิซีเวิร์ตจากการรับสารไอโอดีน ภายใน
สามสิบวัน 

“พ้ืนที่ห่างจากชุมชน” หมายความว่า พ้ืนที่จากจุดศูนย์กลางที่ตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ที่มีรัศมีไม่น้อยกว่า ๑.๓ เท่าของรัศมีของพ้ืนที่กีดกัน และต้องมีประชากรหนาแน่นไม่เกิน ๕๐๐ คนต่อ
ตารางกิโลเมตร 

“เหตุการณ์ภายนอก” หมายความว่า เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ และไม่ได้เกิดจากการด าเนินการหรือกิจกรรมภายในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 

หมวด ๑ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับใบอนุญาต 

   

ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่ง

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อ ๓ วิธีการขอรับใบอนุญาต 
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องด าเนินการ ดังนี้ 
(๑)ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมแจ้งประเภทของสถาน

ประกอบการ และระบุพื้นท่ีที่ประสงค์จะด าเนินการให้ชัดเจนด้วย 
(๒)ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้  พร้อมกับ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
(๓)ยื่นเอกสารหลักฐานของนิติบุคคล 

(ก)หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิ 
(ข)ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
(ค)หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้

มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 
(๔)รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
(๕)ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
(๖)แผนการก่อสร้างและแผนประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการก่อสร้าง 
(๗)แผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
(๘)หลักฐานการจัดท าระบบบริหารจัดการ หรือ การประกันคุณภาพ ส าหรับการประเมินความ

เหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

ข้อ ๔ รายงานวิ เคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้ งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
ตามข้อ ๓ (๔) ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

หมวด ๒ 
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต 

   
 

  ข้อ ๕  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องใช้วิธีที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในการค านวณและก าหนดอันตรายที่
ส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยวิธีดังกล่าวจะต้องผ่านการพิสูจน์ความ
ถูกต้องเรียบร้อยแล้วและเป็นวิธีที่ทันสมัย รวมทั้งสามารถปรับให้ใช้ได้กับลักษณะและสภาพของพ้ืนที่ตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ยื่นขออนุญาต 



๓ 
 

 

ข้อ ๖  ในกรณีที่ในพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์มีการด าเนินงานของเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์หลายหน่วย หรือ มีการด าเนินงานสถานประกอบการทางนิวเคลียร์หลายวัตถุประสงค์ ให้ใช้ผลรวมของ
ผลกระทบในการค านวณและก าหนดอันตรายที่ส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยของสถานที่ตั้งนั้น 

ข้อ ๗  ในกรณีขอใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งมีก าลังเกินกว่า ๕๐๐ กิโลวัตต์ (ความร้อน) หากบริเวณรัศมี ๓๒๐ กิโลเมตรจากพ้ืนที่ตั้งมี
รอยเลื่อนที่มีพลัง (Active Fault) ให้ผู้ยื่นขออนุญาตพิจารณาความยาวน้อยที่สุดของรอยเลื่อนตามตารางที่ ๑ 
แนบท้ายกฎกระทรวงนี้ เพ่ือใช้ในการค านวณส าหรับก าหนดค่าการดับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อย่างปลอดภัย
จากแผ่นดินไหว (Safe Shutdown Earthquake) 

ข้อ ๘ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีการส ารวจการสั่นไหวของพ้ืนผิว (Vibratory Ground Motion) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับหาค่าการดับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยอัตโนมัติที่ปลอดภัยในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว แต่
ทั้งนี้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ต้องได้รับการออกแบบให้ทนต่อแผ่นดินไหวได้อย่างน้อย ๐.๑ เท่าของความเร่งของ
แรงโน้มถ่วงของโลก (๐.๑ g) หรือมากกว่าหากบริเวณพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ปรากฏรอยเลื่อนที่
มีพลัง 
 

ข้อ ๙ในกรณีขอใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องประเมินความเสี่ยงอันตรายของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เกิดจากเหตุการณ์
ภายนอกตามระดับก าลังของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ทั้งนี้ โอกาสที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นต่อปีต้องไม่มากกว่าค่าตาม
ตารางที่ ๒ แนบท้ายกฎกระทรวงนี้ในกรณีพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์มีค่าความเสี่ยงอันตรายของ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากเหตุการณ์ภายนอกตามตารางที่ ๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถ
ออกแบบและป้องกันทางวิศวกรรมเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมระหว่างการด าเนินงาน
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 

ข้อ ๑๐ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตพิจารณาความปลอดภัยและความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้ งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ ในประเด็นของการก่อวินาศกรรม การโจมตีจากอาวุธพิสัยไกล หรือจากการขนส่งวัสดุ
อันตรายจากเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า ตลอดจนวิธีการหรือภัยอันตรายอ่ืน รวมทั้งต้องยื่นแผนการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ข้อ ๑๑ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตก าหนดเขตพ้ืนที่กีดกัน (exclusion area) และพ้ืนที่ระวังเหตุ (low 
population zone) ในพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

ในกรณีขอรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ซึ่งมีก าลังน้อยกว่า ๕๐เมกะวัตต์ (ความร้อน) การก าหนดเขตพ้ืนที่ระยะรัศมีจากจุดศูนย์กลางเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะเป็นไปตามตารางที่ ๓ แนบท้ายกฎกระทรวงนี้ก็ได้ 

 

 
 



๔ 
 

 

หมวด ๓ 
การรับฟังความเห็นของประชาชน 

   
 

  ข้อ ๑๒ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้ส านักงานจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนที่
อยู่อาศัยพ้ืนที่ห่างจากชุมชนส าหรับการพิจารณาเกี่ยวกับพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตด้วย 

ข้อ ๑๓ส านักงานต้องเผยแพร่ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ห่างจาก
ชุมชน 

(๑)เหตุผลความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
(๒)ค าอธิบายและสาระส าคัญของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
(๓)ผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๔)ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
(๕)การออกแบบตามข้อก าหนดหรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยและทางวิศวกรรม 
(๖)ลักษณะของพ้ืนที่ตั้ง 
(๗)มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 

(๘)ค าอธิบายวิธีป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข 
หรือเยียวยาความเดือดร้อน หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนการควบคุมก ากับดูแล 
  ให้ส านักงานประกาศข้อมูลที่ต้องเผยแพร่แก่ประชาชนตามวรรคหนึ่งในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส านักงานอย่างน้อยเก้าสิบวันก่อนวันแรกของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยใน
พ้ืนที่ห่างจากชุมชนด้วย 

ข้อ ๑๔ การรับฟังความเห็นของประชาชนอาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  
(๑) การส ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจท าโดยวิธีดังต่อไปนี้ 

(ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
(ข) การเปิดให้แสดงความเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางระบบเครือข่าย

สารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
(ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูล และแสดงความเห็นต่อส านักงาน 
(ง) การสนทนากลุ่มย่อย 

(๒) การประชุม ปรึกษา หารือ ซึ่งอาจท าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้  
(ก) การประชาพิจารณ์  
(ข) การอภิปรายสาธารณะ  
(ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
(ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
(จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 



๕ 
 

 

ข้อ ๑๕ส านักงานต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความเห็น ระยะเวลา สถานที่ 
ตลอดจนรายละเอียดอื่นท่ีเพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความเห็นได้ 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของส านักงาน พ้ืนที่ตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ และสถานที่ท าการของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ห่างจากชุมชนเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนเริ่มด าเนินการรับฟังความเห็นของประชาชน 
  ทั้งนี้ ให้ส านักงานประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส านักงานด้วย 

ข้อ ๑๖เมื่อด าเนินการรับฟังความเห็นของประชาชนแล้ว ให้ส านักงานสรุปรวบรวมประเด็น
ความเห็นของประชาชนในพื้นท่ีห่างจากชุมชนและประกาศให้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น
การรับฟังความเห็นของประชาชน 

ทั้งนี้ ให้น าความในข้อ ๑๕ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การประกาศตามข้อนี้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๗เมื่อรับฟังความเห็นของประชาชนแล้ว ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งค าชี้แจงตามประเด็น
ความเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ห่างจากชุมชนเป็นรายประเด็นแก่ส านักงาน  และให้ส านักงานประกาศค าชี้แจง
รายประเด็นให้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส านักงานได้รับค าชี้แจงดังกล่าว 

ทั้งนี้ ให้น าความในข้อ ๑๕ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การประกาศตามข้อนี้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๘เมื่อส านักงานรับฟังความเห็นของประชาชนและค าชี้แจงจากผู้ขอรับใบอนุญาตแล้วเห็น
ว่า การตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ห่างจากชุมชนมากกว่า
ข้อมูลที่เผยแพร่ตามข้อ ๑๓ (๗) และ (๘) หากผู้ขอรับใบอนุญาตมีความประสงค์จะด าเนินการขอรับใบอนุญาต
ต่อไป ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนจากผลกระทบดังกล่าวเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม และให้ส านักงานประกาศให้ประชาชนทราบ 

ทั้งนี้ ให้น าความในข้อ ๑๕ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การประกาศตามข้อนี้โดยอนุโลม 
 

ข้อ ๑๙ให้ส านักงานสรุปรวบรวมประเด็นความเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ห่างจากชุมชนและค า
ชี้แจงรายประเด็น รวมถึงหากมีมาตรการตามข้อ ๑๘ ให้น ามาผนวกไว้กับเอกสารประกอบการพิจารณาของ
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 

หมวด ๔ 
เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต 

   
 

ข้อ ๒๐ ระยะเวลาและการพิจารณาในการออกใบอนุญาต 
เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมตามข้อ ๓ แล้ว ให้ส านักงานตรวจสอบค าขอ

พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ครบถ้วน 



๖ 
 

 

ในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
เลขาธิการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด าเนินการ หรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ให้เลขาธิการสั่งไม่รับค าขอรับใบอนุญาตและแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อมคืนค่าธรรมเนียมและเอกสาร
หลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่ยื่น หรือท่ียื่น
เพ่ิมเติมครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้เลขาธิการออกใบรับค าขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและเสนอค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อคณะกรรมการต่อไป 

ข้อ ๒๑ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้
ขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่ควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการสั่งไม่อนุญาตและแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาตรวมทั้งแจ้งสิทธิและระยะเวลาการฟ้อง
คดีต่อศาลปกครองให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ข้อ ๒๒  ในการออกใบอนุญาต อาจก าหนดเงื่อนไขเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมรอบพื้นท่ีตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ข้อ ๒๓  หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น หรือสภาพพ้ืนที่ตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์เปลี่ยนแปลงไปอันอาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม ให้เลขาธิการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการมีค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งให้สอดคล้องกับกรณีที่เปลี่ยนแปลงไป 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อ ๒๔  ระยะเวลาด าเนินการในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ และรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ส านักงานได้รับค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๒๕  ใบอนุญาตที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ ให้มีอายุตามที่ก าหนดในใบอนุญาตแต่ไม่เกินสิบปี 
 

หมวด ๕ 
การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 

   
 

ข้อ ๒๖ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อม
เอกสารประกอบค าขอต่ออายุใบอนุญาต ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปีก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ พร้อมด้วยรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ได้แก้ไข
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 



๗ 
 

 

ขณะยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ก าหนดในหมวด ๑ 

ข้อ ๒๗ในการพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้น าความในหมวด ๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ณ ส านักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึง
การช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุค าว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของ
ใบอนุญาต 
 

 
ให้ไว้ ณ  วันที่                                   พ.ศ..... 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
  



๘ 
 

 

[ แนบท้ายกฎกระทรวง ] 
 

ตารางท่ี ๑ ค่าความยาวของรอยเลื่อนที่น้อยที่สุดกับระยะห่างจากพื้นที่ตั้ง 

ระยะทางจากพื้นที่ตั้ง (กม.) 
 

ความยาวน้อยที่สุด (กม.) 
๐ – ๓๒ ๑.๖ 

มากกว่า๓๒ – ๘๐ ๘ 
มากกว่า๘๐ – ๑๖๐ ๑๖ 

มากกว่า๑๖๐ – ๒๔๐ ๓๒ 
มากกว่า๒๔๐ - ๓๒๐ ๖๔ 

 

 
ตารางท่ี ๒ ค่าความเสี่ยงอันตรายของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากเหตุการณ์ภายนอก  

เหตุการณ์ภายนอก 

ก าลังเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

ไม่เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต์
(ความร้อน) 

เกิน ๕๐๐ กิโลวัตต์
(ความร้อน) 
แต่ไม่เกิน  

๒ เมกะวัตต์(ความ
ร้อน) 

เกิน  
๒ เมกะวัตต์ 

(ความร้อน) แต่ไม่
เกิน ๕๐  
เมกะวัตต์ 

(ความร้อน) 

เกิน ๕๐  
เมกะวัตต์ 

(ความร้อน) 

แผ่นดินไหว 
 

๒ x ๑๐-๓ 
ครั้งต่อปี 

๑ x ๑๐-๓ 
ครั้งต่อปี 

๕ x ๑๐-๔ 
ครั้งต่อปี 

๑ x ๑๐-๔ 
ครั้งต่อปี 

ลมพายุ 
๒ x ๑๐-๒ 
ครั้งต่อปี 

๒ x ๑๐-๒ 
ครั้งต่อปี 

๑ x ๑๐-๓ 
ครั้งต่อปี 

๑ x ๑๐-๔ 
ครั้งต่อปี 

พายุหมุน - - 
๒ x ๑๐-๕ 
ครั้งต่อปี 

๒ x ๑๐-๖ 
ครั้งต่อปี 

อุทกภัย 
๒ x ๑๐-๓ 
ครั้งต่อปี 

๕ x ๑๐-๔ 
ครั้งต่อปี 

๑ x ๑๐-๔ 
ครั้งต่อปี 

๑ x ๑๐-๕ 
ครั้งต่อปี 

อากาศยานพุ่งชน - - 
๑ x ๑๐-๔ 
ครั้งต่อปี 

๑ x ๑๐-๕ 
ครั้งต่อปี 

การระเบิดที่รุนแรง - 
๑ x ๑๐-๗ 
ครั้งต่อปี 

๑ x ๑๐-๗ 
ครั้งต่อปี 

๑ x ๑๐-๗ 
ครั้งต่อปี 

 
 
 
 



๙ 
 

 

 
 
ตารางท่ี ๓ ระยะรัศมีจากจุดศูนย์กลางเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

ก าลังเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
หน่วย: เมกะวัตต์ (ความร้อน) 

พ้ืนทีก่ีดกัน 
(กิโลเมตร) 

พ้ืนที่ระวังเหตุ 
(กิโลเมตร) 

พ้ืนทีห่่างจาก
ชุมชน 

(กิโลเมตร) 
ไม่เกิน ๒ ๐.๐๗ ๐.๒๕ ๐.๓๔ 

๓ ๐.๑๑ ๐.๓๓ ๐.๔๔ 
๔ ๐.๑๔ ๐.๔๐ ๐.๕๓ 
๕ ๐.๑๖ ๐.๔๖ ๐.๖๒ 
๖ ๐.๑๘ ๐.๕๒ ๐.๗๐ 
๗ ๐.๑๙ ๐.๕๘ ๐.๗๖ 
๘ ๐.๒๑ ๐.๖๔ ๐.๘๕ 
๙ ๐.๒๒ ๐.๖๙ ๐.๙๒ 

๑๐ ๐.๒๓ ๐.๗๔ ๐.๙๘ 
๕๐ ๐.๓๘ ๒.๑๖ ๒.๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๐ 
 

 

 
 
 
หน้าที่ ........................   แบบป.ส. ............. 

รหัสหน่วยงาน.............................   ใบอนุญาตเลขท่ี..................... 
 

ใบอนุญาต 
ให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. .................. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๕๑ และมาตรา ๕๓แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ อนุญาตให้ 

.......................................................................................  
โดย ............................................................................................................................. ....................................... 
ที่อยู่ ............................................................................................................................. ...................................... 
สถานที่ท าการ ................................................................ ........................................................................ ........... 
ให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
ตามค าขออนุญาตเลขท่ี........................................... ลงวันที่ .............. เดือน ........................ พ.ศ. .................. 
โดยใช้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ชื่อ .................................................................................... .................... 
ชื่อสากล ............................................................................................................................. ............................... 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตั้งอยู่ที่ 
............................................................. ........................................................................................ ..................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
ละติจูดที่.......................... ลองติจูดที่........................... พ้ืนที่................ ไร่ ................. งาน ............. ตารางวา 
วัตถุประสงค์สถานประกอบการทางนิวเคลียร์เพื่อ ................................................................... ........................ 
อนุญาตตั้งแต่วันที่ ........... เดือน .................... พ.ศ. ........... ถึงวันที่ ........... เดือน……........... พ.ศ. .............. 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................................................  
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

    ประทับตราส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติไว้เป็นส าคัญ  



๑๑ 
 

 

 
 

        แบบป.ส. .............. 

 
 

ค าขออนุญาต 

 

   ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

   ขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

   ขอรับใบแทนใบอนุญาตใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

 

วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. .................. 

๑. ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต 
ชื่อหน่วยงาน................................................................................... ....................................................................... 
จดทะเบียนเมื่อ .................................. เลขทะเบียนที่............................................................................................ 
ชื่อสถานที่ท าการ (ที่ติดต่อได้ ณ ปัจจุบัน) 
................................................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
ที่ตั้งเลขท่ี……….................……หมู่ที.่.................ตรอก/ซอย….....................................….........................................
ถนน……...........................................….ต าบล/แขวง…………...............………..…อ าเภอ/..........................................
เขต………………………....…………....จังหวัด……………..................……….……………รหัสไปรษณีย์                                       
หมายเลขโทรศัพท์…...…….......................................…… หมายเลขโทรสาร……..........……........……….................... 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์………................................................. เว็บไซต์ ...........….........…...........……............……… 
โดยมี (ผู้มีอ านาจขอรับใบอนุญาต) ชื่อ..............................................................ต าแหน่ง ....................................อา
ยุ.........................…ปี สัญชาติ...............…......  เกิดวันที่.......... เดือน....................................พ.ศ.................... 

เลขประจ าตัวประชาชน     

บ้านเลขท่ี………..........……หมู่ที่................ตรอก/ซอย…............................................….…................….................
ถนน……........................................….... ต าบล/แขวง……......…....…....………..…อ าเภอ/เขต………………….…........ 
จังหวัด……………..........……….………………................…................................... รหสัไปรษณีย์                                       
หมายเลขโทรศัพท์…...…….......................................…… หมายเลขโทรสาร……..........……........………................… 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์………......................................................................................………................…............. 

เลขที่รับ………………………....     
วันที่…....……................……… 
รหัสหน่วยงาน…………..…….. 
ผู้รับค าขอ……………………….. 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 

     

     

             



๑๒ 
 

 

 
 

๒. ชื่อผู้ย่ืนขออนุญาต 
ชื่อ..................................................................................... อาชีพ .................................................................... 
อายุ....................…ปี สัญชาติ..........…......  เกิดวันที่ ................... เดือน....................................พ.ศ................ 

เลขประจ าตัวประชาชน     

บ้านเลขท่ี………...........……หมู่ที่..............ตรอก/ซอย…........................................…................…..................…..
ถนน…….......................................….... ต าบล/แขวง………....….....………..…อ าเภอ/เขต…………………............... 
จังหวัด……………..........……….………………................…................…...............รหัสไปรษณีย์                                       
หมายเลขโทรศัพท์…...…….....................................……หมายเลขโทรสาร……..........……........…………................ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์………....................................................................................………................…............ 
๓. รายละเอียดพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

ความประสงค์ขออนุญาตใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ส าหรับ 
   เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือการผลิตพลังงาน 
 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
 แต่งแร่เพ่ือให้ได้มาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ 
 เปลี่ยนรูปหรือเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์ 
 ประกอบหรือจัดเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
 จัดเก็บหรือแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

ชื่อสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
........................................................ .................................................................................................... .............   

ชื่อสากล 
........................................................................ .................................................................................................  
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตั้งอยู่ที่ 
.................................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... ................................................................... .................. 
ละติจูดที่.......................... ลองติจูดที่........................... พ้ืนที่................ ไร่ ................. งาน ............. ตารางวา 
วัตถุประสงค์การด าเนินงานของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์โดยสังเขป ………………………………………….. 
............................................................................................................................. ............................................ 
........................................................................................................................................... .............................. 
................................................................................................................ ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
 

     

             



๑๓ 
 

 

 
พร้อมกับค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ดังนี้ 

  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัว 
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  
  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้ยื่นขออนุญาต 
  (๓) หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของทั้งผู้ 
มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งหนังสือมอบอ านาจต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐บาท หรือ  
๓๐บาท เมื่อมอบอ านาจให้กระท าการแทนมากกว่า ๑อย่าง ทั้งนี้หนังสือมอบอ านาจของส่วน 
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่ต้องติดอากรแสตมป์ตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร 
(๔) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
  (๕) รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ๓ ชุด 
(๖) ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมส าเนา ๓ ชุด 
(๘) แผนการก่อสร้างและแผนประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมส าเนา ๓ ชุด 
(๙) แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
  (๑๐) โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรหรือหน่วยงาน 
  (๑๑) หลักฐานการจัดท าระบบบริหารจัดการ หรือ การประกันคุณภาพ 
  (๑๒) ใบอนุญาตเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้ พร้อมส าเนา ๓ ชุด 
  (๑๓) หนังสือการโอนกรรมสิทธิ์ 
  (๑๔) เอกสารหลักฐานอื่น (โปรดระบุ) 

............................................................................................................................. ............................................ 

............................................................................................................................. ............................................ 

............................................................................................................................................ ............................. 

............................................................................................................................. ............................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้เป็นจริงทุกประการ 
 
 

  ลายมือชื่อผู้มีอ านาจขอรับใบอนุญาต.................................................................... 
       (               ) 

 
 

   ลายมือชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต .................................................................... 
       (               ) 



๑๔ 
 

 

 
 


