บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์
พ.ศ. ....

หลักการ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุ ญ าต การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต และการอายุ ใ บอนุ ญ าต ก่ อ สร้ า งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์

เหตุผล
โดยทีม่ าตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 55 และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติพ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตการออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอายุใบอนุญาต ส าหรับผู้ ประสงค์จะดาเนิ นการก่อสร้างสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑
ร่าง
กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์
พ.ศ. ....

อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๘ แห่ ง
พระราชบั ญญั ติพ ลั งงานนิ ว เคลี ย ร์ เ พื่อ สั นติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รั ฐ มนตรี ว่า กระทรวงวิ ทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว และเป็น
ผู้ถือใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ข้อ ๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่แนบท้ายกฎกระทรวงนี้
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
(๒) คำขอชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตำมแบบแนบท้ำยกฎกระทรวงนี้ พร้อมกับ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
(๓) รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น
(preliminary safety analysis report)
(๔) ข้อมูลการออกแบบเบื้องต้น (preliminary design)
(๕) แผนการก่อสร้ างและติดตั้งระบบอุปกรณ์ (construction program and
proposed schedule)
(๖) แผนการขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี

๒
(๗) แผนการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือสาหรับ
การก่อสร้าง
(๘) ขั้นตอนวิธีการขนส่ง ขนย้ายและติดตั้งชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีขนาด
ใหญ่
(๙) ข้อมูลความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือขององค์กรและบุคลากรหลักที่รับผิดชอบ
งานก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(๑๐) ข้อมูลระบบการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างและระบบประกันคุณภาพการ
ก่อสร้าง
(๑๑) แผนการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและกากกัมมันตภาพรังสี
(๑๒) แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
(1๓) เอกสารหลักฐานทางการเงินที่แสดงถึง
(ก) แผนการเงินสาหรับการดาเนินโครงการก่อสร้าง (project finance)
(ข) แผนการจั ดหาเงินทุนการก่อสร้าง และการประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซึ่งสามารถสะท้อนถึงความเหมาะสมของแผน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่แสดงถึง
แหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน สมมุติฐานในการจัดทาแผน ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนของผู้
ขอรั บ ใบอนุ ญาต รวมถึงความเกี่ย วข้องทางกฎหมายและทางการเงิน (legal and financial
relationships) ระหว่างแหล่งเงินทุนกับผู้ขอรับใบอนุญาตด้วย
(1๔) แผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการก่อสร้าง
หมวด ๒
การออกใบอนุญาต

ข้อ ๓ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒ แล้ว ให้สานักงาน
ตรวจสอบคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคาขอให้ครบถ้วน
ในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่เลขาธิการกาหนด

๓
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดาเนินการ หรือดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ให้เลขาธิการสั่ งไม่รับคาขอรับใบอนุญาตและแจ้งคาสั่งดังกล่ าวพร้อมคืน
ค่าธรรมเนียมและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่ยื่น
หรื อที่ ยื่ น เพิ่ มเติม ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์เ พีย งพอต่ อการพิจ ารณาแล้ ว ให้ เลขาธิก ารออกใบรั บค าขอรั บ
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตและเสนอคาขอรับใบอนุญาตพร้ อมด้วยความเห็นต่อคณะกรรมการ
ต่อไป
ข้ อ 4 ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว่ า ควรเห็ น ชอบ ให้ เ ลขาธิ ก ารออก
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคาขออนุญาตตามแบบใบอนุญาตท้ายกฎกระทรวงนี้
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว่ า ไม่ ค วรเห็ น ชอบ ให้ เ ลขาธิ ก ารแจ้ ง ผลการ
พิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต รวมทั้งแจ้ง
สิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งผลการพิจารณา และระยะเวลาสาหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบด้วย
ข้อ 5 ในการออกใบอนุญาต เลขาธิการอาจกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความปลอดภัย
เพิ่มเติมแนบท้ายใบอนุญาตก็ได้
ข้อ 6 ระยะเวลาดาเนินการในการพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตต้องไม่เกินสามปีนับแต่
วันที่สานักงานได้รับคาขอรับใบอนุญาตและเอกสารข้อมูลทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
หมวด ๓
การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต

ข้ อ 7 การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตพร้ อ มด้ ว ยเอกสาร
หลักฐานต่อสานักงาน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปีก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตาม
แบบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยที่ได้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ
อาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้เพียงครั้งเดียวเป็นระยะเวลาไม่เกินสิบปี

๔
ข้อ 8 ในกรณีที่ใบอนุญาตชารุดในสาระสาคัญ หรือสูญหาย หรือถูกทาลาย ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน
ตามแบบค าขออนุ ญาตท้า ยกฎกระทรวงนี้ ภายในสิ บห้ าวั น นับ แต่ วั นที่ ได้ รั บทราบถึง การช ารุด ใน
สาระสาคัญ หรือสูญหาย หรือ ถูกทาลาย ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุคาว่า “ใบ
แทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต

หมวด ๔
เงื่อนไขในการอนุญาต

ข้อ 9 แบบการก่อสร้างของผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรง
และความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ข้อ ๑0 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องให้ข้อมูลและอานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ในการเข้าไปประเมิน และหรือ ตรวจสอบระบบอุปกรณ์ที่สาคัญต่อความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ทั้งใน
โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วน ระบบอุปกรณ์และในบริเวณสถานที่ก่อสร้างสถานประกอบการนิวเคลียร์
ข้อ ๑1 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ สาหรับการก่อสร้างสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์

ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ. ....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๕

หน้าที่ ........................

แบบ ป.ส. ..............

รหัสหน่วยงาน.............................

ใบอนุญาตเลขที่........................

ใบอนุญาต
ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ..................
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๘
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
อนุญาตให้..................................................................................................................................................
โดย ............................................................................................................................................................
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................................
สถานที่ทาการ............................................................................................................................... ..............
....................................................................................................................................................................
ให้ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ตามคาขออนุญาตเลขที่................................ ลงวันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ...............
โดยใช้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ชื่อ ................................................................................................
ชื่อสากล
....................................................................................................................................................................
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตั้งอยู่ที่
....................................................................................................................................................................
ละติจูดที่ .................. ลองติจูดที่ ..................... พื้นที.่ ............. ไร่ ............... งาน ..................... ตารางวา
กรรมสิทธิ์ที่ดินเลขที่ .......................... เล่มที่ .......................... ออกโดย ...................................................
วัตถุประสงค์ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เพื่อ ..............................................................................
อนุญาตตั้งแต่วันที่ ............. เดือน ............... พ.ศ. ........... ถึงวันที่ ............ เดือน ............... พ.ศ. ...........
ลงชื่อ.........................................................................
เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประทับตราสานักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นสาคัญ

๖

เลขที่รับ………………………....
วันที่…....……................………
รหัสหน่วยงำน…………..……..
ผู้รับคำขอ………………………..
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้กรอก)

แบบ ป.ส. ..............

คาขออนุญาต

 ขออนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
 ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
 ขอรับใบแทนใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ..................
๑. ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
ชื่อหน่วยงาน.......................................................................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ .............................................. เลขทะเบียนที่............................................................
ชื่อสถานที่ทาการ (ที่ติดต่อได้ ณ ปัจจุบัน)
…………………………………………………………………......….…......………......................................................
ที่ตั้งเลขที…่ ……..........……หมูท่ .ี่ ............ตรอก/ซอย….......................ถนน…….................................….
ตาบล/แขวง………….......………..…อาเภอ/เขต………......………จังหวัด……………..........……….……………
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................…… หมายเลขโทรสาร……..........……........……………………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์………......................... เว็บไซต์ ...........……...........……............…....................
โดยมี (ผู้มีอานาจขอรับใบอนุญาต) ชื่อ...............................................................................................
ตาแหน่ง .................................................................อายุ.........................…ปี สัญชาติ...............…......
เลขประจาตัวประชาชน
เกิดวันที่ ........... เดือน..................พ.ศ. .............
บ้านเลขที่……….......……หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย….........................ถนน……...............................…....
ตาบล/แขวง………....…....………..…อาเภอ/เขต…………………...จังหวัด……………..........……….……………
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์…...…….......................…… หมายเลขโทรสาร……..........…...........................….......
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์………..............................................................................................................

๗
๒. ชื่อผู้ยื่นขออนุญาต
ชื่อ..................................................................................... อาชีพ ......................................................
อายุ....................…ปี สัญชาติ..........…...... เกิดวันที่ ................... เดือน...............พ.ศ. .....................
เลขประจาตัวประชาชน
บ้านเลขที่……….......……หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย….........................ถนน……...............................…....
ตาบล/แขวง………....…....………..…อาเภอ/เขต…………………...จังหวัด……………..........……….……………
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์…...…….......................…… หมายเลขโทรสาร……..........…...........................….......
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์………..............................................................................................................
3. รายละเอียดสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ความประสงค์ขออนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ สาหรับ
 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงาน
 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
 แต่งแร่เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์
 เปลี่ยนรูปหรือเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์
 ประกอบหรือจัดเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
 จัดเก็บหรือแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
ชื่อสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ..................................................................................................
ชื่อสากล ............................................................................................................................. ...............
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตั้งอยู่ที่
...........................................................................................................................................................
ละติจูดที่ .................. ลองติจูดที่ ................... พื้นที่ .............. ไร่ ............... งาน............... ตารางวา
กรรมสิทธิ์ที่ดินเลขที่ ......................... เล่มที่ .......................... ออกโดย ...........................................
วัตถุประสงค์การดาเนินงานของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์โดยสังเขป
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

๘
พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยดังนี้
(๑)ใบอนุญาตใช้พื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
(๒) รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ๓ ชุด
(๓) ข้อมูลการออกแบบเบื้องต้น (preliminary design)
(4) แผนการก่อสร้างและติดตั้งระบบอุปกรณ์ พร้อมสาเนา ๓ ชุด
(5) แผนการขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี
(6) แผนการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือสาหรับ
การก่อสร้าง
(7) แผนแสดงขั้นตอนวิธีการขนส่ง ขนย้ายและติดตั้งชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มี
ขนาดใหญ่
(๘)ข้อมูลแสดงความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือขององค์กรและบุคลากรหลักที่รับผิดชอบ
งานก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้างและผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง
(9) ข้อมูลระบบการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างและระบบประกันคุณภาพการก่อสร้าง
(๑๐) แผนการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและกากกัมมันตภาพรังสี
(๑๑) แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
(๑๒)แผนการเงินของโครงการก่อสร้างแผนการ
(๑๓) จัดการความเสี่ยงของโครงการก่อสร้าง
(๑4) เอกสารหลักฐานอื่น (โปรดระบุ)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้เป็นจริงทุกประการ
ลายมือชื่อผู้มีอานาจขอรับใบอนุญาต
....................................................................
(
)
ลายมือชื่อผู้ขออนุญาต
....................................................................
(
)

