
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง 

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 
การออกใบแทนใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอายุใบอนุญาต ก่อสร้างสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ 

 
 

เหตุผล 
 

  โดยทีม่าตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 55 และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติพ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตการออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอายุใบอนุญาต ส าหรับผู้ประสงค์จะด าเนินการก่อสร้างสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 

 

  



๑ 

 

 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

พ.ศ. .... 
   

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๘ แห่ง

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด ๑  

หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต 
   

 
ข้อ ๑  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ใน

มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว และเป็น
ผู้ถือใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์   

 
ข้อ ๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่แนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 

พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(1) ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
(๒) ค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตำมแบบแนบท้ำยกฎกระทรวงนี้ พร้อมกับ

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
(๓) รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น 

(preliminary safety analysis report) 
(๔) ข้อมูลการออกแบบเบื้องต้น (preliminary design) 
(๕) แผนการก่อสร้างและติดตั้งระบบอุปกรณ์(construction program and 

proposed schedule) 
(๖) แผนการขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี 

 



๒ 

 

 

(๗) แผนการเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้าง รวมทั้งเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับ
การก่อสร้าง 

(๘) ขั้นตอนวิธีการขนส่ง ขนย้ายและติดตั้งชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีขนาด
ใหญ ่

(๙) ข้อมลูความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือขององค์กรและบุคลากรหลักที่รับผิดชอบ
งานก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑๐) ข้อมูลระบบการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างและระบบประกันคุณภาพการ
ก่อสร้าง 

(๑๑) แผนการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและกากกัมมันตภาพรังสี 
(๑๒) แผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
(1๓) เอกสารหลักฐานทางการเงินที่แสดงถึง 
 (ก) แผนการเงินส าหรับการด าเนินโครงการก่อสร้าง (project finance) 

(ข) แผนการจัดหาเงินทุนการก่อสร้าง และการประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืนซึ่งสามารถสะท้อนถึงความเหมาะสมของแผน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่แสดงถึง
แหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน สมมุติฐานในการจัดท าแผน ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนของผู้
ขอรับใบอนุญาต รวมถึงความเกี่ยวข้องทางกฎหมายและทางการเงิน (legal and financial 
relationships) ระหว่างแหล่งเงินทุนกับผู้ขอรับใบอนุญาตด้วย 

(1๔) แผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการก่อสร้าง 
 

หมวด ๒  
การออกใบอนุญาต 
   

 
ข้อ ๓ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒ แล้ว ให้ส านักงาน

ตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ครบถ้วน 
ในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนด 



๓ 

 

 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด าเนินการ หรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ให้เลขาธิการสั่งไม่รับค าขอรับใบอนุญาตและแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อมคืน
ค่าธรรมเนียมและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาและเอกสารหลักฐานที่ยื่น 
หรือที่ยื่นเพ่ิมเติมครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้เลขาธิการออกใบรับค าขอรับ
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตและเสนอค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยความเห็นต่อคณะกรรมการ
ต่อไป 

 
ข้อ 4  ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการออก

ใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขออนุญาตตามแบบใบอนุญาตท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่ควรเห็นชอบ ให้เลขาธิการแจ้งผลการ

พิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต รวมทั้งแจ้ง
สิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งผลการพิจารณา และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบด้วย 

 
ข้อ 5 ในการออกใบอนุญาต เลขาธิการอาจก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความปลอดภัย

เพ่ิมเติมแนบท้ายใบอนุญาตก็ได้ 
 
ข้อ 6  ระยะเวลาด าเนินการในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตต้องไม่เกินสามปีนับแต่

วันที่ส านักงานได้รับค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารข้อมูลทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน 
 

หมวด ๓  
การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 

   
 

ข้อ 7  การต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานต่อส านักงาน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปีก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตาม
แบบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยที่ได้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ
อาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้เพียงครั้งเดียวเป็นระยะเวลาไม่เกินสิบปี 

 



๔ 

 

 

ข้อ 8 ในกรณีที่ใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงาน 
ตามแบบค าขออนุญาตท้ายกฎกระทรวงนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการช ารุดใน
สาระส าคัญ หรือสูญหาย หรือ ถูกท าลาย ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุค าว่า “ใบ
แทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต 

 
 

หมวด ๔  
เงื่อนไขในการอนุญาต 

   
 

ข้อ 9  แบบการก่อสร้างของผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรง
และความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

 
ข้อ ๑0  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่

ในการเข้าไปประเมิน และหรือ ตรวจสอบระบบอุปกรณ์ท่ีส าคัญต่อความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ทั้งใน
โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วน ระบบอุปกรณ์และในบริเวณสถานที่ก่อสร้างสถานประกอบการนิวเคลียร์ 

 
ข้อ ๑1  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ ส าหรับการก่อสร้างสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์ 
 
 
 

ให้ไว้ ณ  วันที่    พ.ศ. .... 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  



๕ 

 

 

 
หน้าที่ ........................            แบบ ป.ส. .............. 

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

ใบอนุญาต 
ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๘  
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
อนุญาตให้.................................................................................................. ................................................ 
โดย ....................................................................................................... ..................................................... 
ที่อยู่ .................................................................................................. ......................................................... 
สถานที่ท าการ............................................................................................................................... .............. 
............................................................................................................................................................ ........ 
ให้ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
ตามค าขออนุญาตเลขท่ี................................ ลงวันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ............... 
โดยใช้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ชื่อ ........................................................................................ ........ 
ชื่อสากล 
............................................................................................................................. ....................................... 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตั้งอยู่ที่  
............................................................................................................................. .......................................  
ละติจูดที่ .................. ลองติจูดที่ ..................... พ้ืนที.่............. ไร่ ............... งาน ..................... ตารางวา 
กรรมสิทธิ์ที่ดินเลขที่ .......................... เล่มที่ .......................... ออกโดย ...................................................    
วัตถุประสงค์ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เพื่อ .............................................................................. 
อนุญาตตั้งแต่วันที่ ............. เดือน ............... พ.ศ. ........... ถึงวันที่ ............ เดือน ............... พ.ศ. ........... 
 

ลงชื่อ......................................................................... 
 
เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

    ประทับตราส านักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นส าคัญ 



๖ 

 

 

 
        แบบ ป.ส. .............. 

 
 

ค าขออนุญาต 
 

   ขออนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
   ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
   ขอรับใบแทนใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

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

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

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

เลขที่รับ………………………....     
วันที่…....……................……… 
รหัสหน่วยงำน…………..…….. 
ผู้รับค ำขอ……………………….. 
(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้กรอก) 

     

     

             



๗ 

 

 

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

เลขประจ าตัวประชาชน     

บ้านเลขท่ี……….......……หมู่ที.่............ตรอก/ซอย….........................ถนน……...............................….... 
ต าบล/แขวง………....…....………..…อ าเภอ/เขต…………………...จังหวัด……………..........……….…………… 
รหัสไปรษณีย์                                       
หมายเลขโทรศัพท์…...…….......................…… หมายเลขโทรสาร……..........…...........................…....... 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……….............................................................................................................. 

3. รายละเอียดสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
ความประสงค์ขออนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ส าหรับ 
   เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือการผลิตพลังงาน 
   เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
   แต่งแร่เพ่ือให้ได้มาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ 
   เปลี่ยนรูปหรือเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์ 
   ประกอบหรือจัดเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
   จัดเก็บหรือแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

ชื่อสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ................................................................................ .................. 
ชื่อสากล ............................................................................................................................. ............... 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตั้งอยู่ที่  
............................................................................................................................. .............................. 
ละติจูดที่ .................. ลองติจูดที่ ................... พ้ืนที่ .............. ไร่ ............... งาน............... ตารางวา 
กรรมสิทธิ์ที่ดินเลขที่ ......................... เล่มที่ .......................... ออกโดย ...........................................  
วัตถุประสงค์การด าเนินงานของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์โดยสังเขป  
...........................................................................................................................................................    
...........................................................................................................................................................    
...........................................................................................................................................................    

 

             

     



๘ 

 

 

พร้อมกับค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยดังนี้ 
(๑)ใบอนุญาตใช้พื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
(๒) รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ๓ ชุด 
(๓) ข้อมูลการออกแบบเบื้องต้น (preliminary design) 
(4) แผนการก่อสร้างและติดตั้งระบบอุปกรณ์ พร้อมส าเนา ๓ ชุด 
(5) แผนการขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี 
(6) แผนการเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้างและเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณเ์ครื่องมือส าหรับ   
        การก่อสร้าง 
(7) แผนแสดงขั้นตอนวิธีการขนส่ง ขนย้ายและติดตั้งชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมี  
        ขนาดใหญ่ 
(๘)ข้อมูลแสดงความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือขององค์กรและบุคลากรหลักที่รับผิดชอบ

งานก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้างและผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง 

(9) ข้อมูลระบบการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างและระบบประกันคุณภาพการก่อสร้าง 
(๑๐) แผนการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและกากกัมมันตภาพรังสี 
(๑๑) แผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
(๑๒)แผนการเงินของโครงการก่อสร้างแผนการ 
(๑๓) จัดการความเสี่ยงของโครงการก่อสร้าง 
(๑4) เอกสารหลักฐานอื่น (โปรดระบุ) 

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้เป็นจริงทุกประการ 
 

   ลายมือชื่อผู้มีอ านาจขอรับใบอนุญาต
.................................................................... 

             (                   ) 
     ลายมือชื่อผู้ขออนุญาต 

.................................................................... 
       (               ) 


