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ระเบียบวิธีปฏิบัตงิานมาตรฐาน (Standard Operating Procedure, SOP)  
การขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

SOP-NI-XX 
ฉบับที่ 1 ปรับปรุงคร้ังที่ 0 

 
 
 
 
 
 

จัดเตรียมโดย  
เสนอโดย  

ทบทวนโดย  
อนุมัติโดย  

ส าเนาเล่มที่  
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สถานะปรับปรุงเอกสาร 
 

ฉบับท่ี ปรับปรุงครั้งที่ วันที่ ข้อสรุปการปรับปรุง 
1 0  เริ่มประกาศใช้ 
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สารบัญ 

 
 หน้า 

  

1. วัตถุประสงค์ 4 

2. ขอบเขต 4 

3. ค าจ ากัดความ 4 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 7 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 10 

6. การบันทึก 36 

7. เอกสารอ้างอิง 39 

8. เอกสารแนบท้าย 43 
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1.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือสร้างระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการก ากับดูแลความปลอดภัยสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และสร้างความมั่นใจว่าการด าเนินงานของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เป็นไปตามกฏหมาย 
ระเบียบ มาตรฐานและเป็นไปอย่างมีระบบโดยมีกระบวนการก ากับดูแลความปลอดภัยที่เหมาะสม  มีความ
ปลอดภัยต่อสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

2.ขอบเขต 
 เอกสารนี้ครอบคลุมวิธีปฏิบัติงานด้านการประเมินความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ซ่ึงผู้ขอรับใบอนุญาตต้องได้รับ
อนุญาตจากเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติตามมาตราแห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙  โดยแบ่งประเภทของการขอรับ
ใบอนุญาตออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

2.1 การขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  
2.2 การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  
2.3 การขอรับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
2.4 การขอรับใบอนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

3.ค าจ ากัดความ 
3.1 “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์” หมายความว่า เครื่องหรือระบบอุปกรณ์ใด ๆ ซึ่งออกแบบหรือใช้เพ่ือ

ก่อให้เกิดพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือการผลิตพลังงานและเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย 

3.2 “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือการผลิตพลังงาน” หมายความว่า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่น า
พลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์เพื่อผลิตเป็นพลังงานในรูปแบบอื่น 

3.3 “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย” หมายความว่า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้นิวตรอนหรือรังสีเพ่ือ
การศึกษา การค้นคว้า การวิจัย หรือการอื่น 

3.4 “การประเมินความปลอดภัยทางนิวเคลียร์” หมายความว่า การพิจารณา การวิเคราะห์และการ
ประเมินความปลอดภัยทางเทคนิคของกิจกรรมด้านนิวเคลียร์เพ่ือประกอบการให้ความเห็นในการออก
ใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยอาศัยหลักการความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
หรือศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจกรรมด้านนิวเคลียร์นั้น เพ่ือให้สถานประกอบการ
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ทางนิวเคลียร์สามารถด าเนินงานได้อย่างปลอดภัยภายใต้กฎหมาย ข้อก าหนดมาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หรือผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน
และสิ่งแวดล้อมจากการได้รับอันตรายจากรังสี 

3.5 รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  หมายความว่า 
เอกสารรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาต
ต้องยื่นเสนอต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยเป็นเอกสารส าคัญส่วนหนึ่งของเอกสารหลักฐานประกอบการ
ยื่นค าขอ เพ่ือใช้ในการพิจารณาขอรับใบอนุญาต โดยมีรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ ว่าด้วย รายงานความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ.....  (SD-
NI-XX) 

3.6 “รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย หรือ Safety Analysis Report หรือ SAR” หมายความว่า 
เอกสารรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่น
เสนอต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยเป็นเอกสารส าคัญส่วนหนึ่งของเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
เพ่ือใช้ในการพิจารณาขอรับใบอนุญาต โดยมีรายละเอียดตามกฎกระทรวงก าหนดรายละเอียดรายงาน
วิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น 
ประเภทที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพ่ือการผลิตพลังงานและวิจัย พ.ศ. ... (SD-NI-XX) 

 3.7 “เอกสารความปลอดภัย หรือ Safety Documents” หมายความว่า เอกสารแสดงคุณลักษณะ
ของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ ส่วนประกอบด้านความปลอดภัย (Safety components) หรือขั้นตอน
วิธีการด าเนินงาน หรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นเสนอต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการขอรับ
ใบอนุญาต โดยเสนอมาพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ หรือภายหลัง หรือระหว่างการประเมิน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หรือตามการร้องขอเอกสารเพ่ือพิจารณาความปลอดภัยเพ่ิมเติมจากส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ หรือคณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัยสถานที่ตั้งฯ หรือคณะอนุกรรมการก ากับดูแล
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หรือคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

3.8 “รายงานประเมินผลความปลอดภัย หรือ Safety Evaluation Report หรือ SER” หมายความ
ว่า เอกสารรายงานผลการประเมินความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ซึ่งกลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ (กอน.) ได้จัดท า
ขึ้นภายหลังการประเมินความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุญาต
ด าเนินงานของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยเสนอต่อเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หรือ
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คณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัยสถานที่ตั้งฯ หรือคณะอนุกรรมการก ากับดูแลสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ หรือคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  

 3.9 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
3.10 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการก ากับดูแลสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
3.11 “ปส.” หมายความว่า ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3.12 “ลปส.” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3.13 “คณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณา

ความปลอดภัยของสถานที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยเลขาธิการส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ  

3.14 “สลก.ปส.” หมายความว่า ส านักเลขานุการกรม ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3.15 “กลค.กยผ.” หมายความว่า กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ กอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน  
3.16 “กอญ.” หมายความว่า กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.17 “ผกอญ.” หมายความว่า ผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.18 “ฝบท.กอญ.” หมายความว่า ฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
3.19 “กอน.” หมายความว่า กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ 
3.20 “ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืนที่มี

กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซ่ึงยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.1 คณะกรรมการ มีหน้าที ่
      พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือมิเห็นชอบในการอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  

4.2 คณะอนุกรรมการ มีหน้าที ่
พิจารณากลั่นกรองความปลอดภัยในการอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ให้

ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบหรือมิเห็นชอบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

4.3 ลปส. มีหน้าที่ 
4.3.1 เป็นผู้มีอ านาจลงนามอนุญาตด าเนินงานของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ในนามของ

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
4.3.2 พิจารณาและเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง

หรือคณะกรรมการอ่ืนเพ่ือพิจารณาประเมินความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  

4.4 คณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัยของสถานที่ตั้งฯ มีหน้าที่ 
พิจารณา ประเมินความปลอดภัยทางเทคนิคด้านสถานที่ตั้งของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

สรุปผลและเสนอแนะความปลอดภัยของสถานที่ตั้ งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เ พ่ือเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการ 

 4.5 สลก.ปส. มีหน้าที ่
4.5.1 ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทัวไป ปฏิบัติงานสารบรรณ ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วย

อ านวยการ งานเลขานุการ กลั่นกรองงานเพ่ือน าเสนอ ลปส. เพื่อพิจารณาลงนามหรืออนุมัติด าเนินการ 
4.5.2 ปฏิบัติงานสารบรรณ รับและส่งหนังสือค าร้องขออนุญาต เอกสารหลักฐานประกอบการ

ยื่นค าขอ  
4.5.3 ปฏิบัติงานสารบรรณ รับและส่งหนังสือซึ่ง กอน.กอญ. หรือ กลค.กยผ. ได้ด าเนินการ

เกี่ยวกับการอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เพ่ือแจ้งต่อผู้ขอรับใบอนุญาต  
4.5.4 ปฏิบัติงานสารบรรณ แจ้งผลการพิจารณาและส่งใบอนุญาตต่อผู้ขอรับใบอนุญาต ส าเนา

หนังสือและใบอนุญาตซ่ึง ลปส. ไดพิ้จารณาและลงนามแล้วมอบให้ กอน.กอญ. เพ่ือจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล 
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4.6 กลค.กยผ. มีหน้าที ่
4.6.1 ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทัวไป งานช่วยอ านวยการ งานเลขานุการจัดการ ติดตาม

การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาตด าเนินงานของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  
4.6.2 ปฏิบัติงานสารบรรณ งานช่วยอ านวยการ งานเลขานุการ จัดท าหนังสือใบอนุญาตสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์เพื่อเสนอ ลปส. พิจารณาลงนามอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

4.7 ผกอญ. มีหน้าที่  
4.7.1 บริหารงานการด าเนินการตามกฏหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติที่เกี่ยวกับการ

พิจารณาอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
4.7.2 ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการ 
4.7.3 พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  หรือผลการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการเพ่ือเสนอต่อ ลปส. หรือคณะอนุกรรมการ 

4.8 ผปท.กอญ. มีหน้าที่  
4.8.2 ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทัวไป ปฏิบัติงานสารบรรณของ กอญ. ด าเนินการเกี่ยวกับ

งานช่วยอ านวยการ งานเลขานุการ กลั่นกรองงานเพ่ือน าเสนอ ผกอญ. เพ่ือพิจารณาลงนามหรืออนุมัติ
ด าเนินการ 

4.8.1 ปฏิบัติงานสารบรรณของ กอญ. รับและส่งหนังสือค าร้องขออนุญาต เอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นค าขอ  

4.8.3 ปฏิบัติงานสารบรรณ รับและส่งหนังสือซึ่ง กอน. หรือคณะกรรมการพิจารณาความ
ปลอดภัยของสถานที่ตั้งฯ  ได้ด าเนินการเพ่ือน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ หรือ ลปส. และส่งส าเนาหนังสือ
และใบอนุญาตซึ่ง ลปส. ไดพิ้จารณาและลงนามแล้วมอบให้ กอน.กอญ. เพ่ือจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล 

4.9 กอน. มีหน้าที่ 

4.9.1 ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตพ้ืนที่ตั้ง การก่อสร้าง และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ 
การทดสอบการเดินเครื่อง การด าเนินการ และการเลิกด าเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  

4.9.2 ด าเนินการประเมินความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ จัดท ารายงานประเมินผลความปลอดภัย 
(SER) พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นเสนอแนะ (recommendation) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาความ
ปลอดภัยของสถานที่ตั้งฯ  หรือ ลปส. หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการ 
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4.9.3 จัดท าหนังสือเสนอต่อ ลปส. เพ่ือพิจารณา ร้องขอเอกสารความปลอดภัยเพ่ิมเติม แจ้ง
เตือน เปลี่ยนแปลง และแก้ไขเก่ียวกับการอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต่อผู้ขอรับใบอนุญาต  

4.9.4 ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคของคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการในการ
พิจารณาการขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

4.9.5 ด าเนินการจัดเก็บฐานข้อมูล ทะเบียนประวัติ และควบคุมคุณภาพการประเมินความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์เพ่ือการพิจารณาขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
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5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  

5.1.1 สลก.ปส. รับค าร้องขอรับใบอนุญาตใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอจากผู้ขอรับใบอนุญาต (FM-OAP-XX) ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ พ.ศ... (SD-NI-XX)  ด าเนินการสารบรรณเสนอต่อ ลปส. เพ่ือพิจารณา และส่งหนังสือต่อ กอญ. 
โดยหลักฐานประกอบการยื่นค าขอก าหนดไว้ในเอกสาร “คู่มือประชาชน : การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์” (SD-NI-XX) ประกอบด้วย 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
1) ค าขอรับใบอนุญาตใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
2) ค าขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต พร้อมกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิ 
4) บัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการและผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 

พร้อมหนังสือมอบอ านาจ 
5) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้มอบอ านาจ

และผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 
6) รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
7) ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
8) แผนการก่อสร้างและแผนประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการก่อสร้าง 
9) แผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
10) หลักฐานการจัดท าระบบบริหารจัดการ หรือการประกันคุณภาพส าหรับการประเมิน

ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

5.1.2 ฝบท.กอญ. รับค าร้องขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ (FM-
OAP-XX) จาก สลก.ปส. และเสนอต่อ ผกอญ. เพื่อพิจารณา และส่งหนังสือต่อ กอน.  

5.1.3 กอน. รับค าร้องขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ (FM-OAP-XX) 
จาก ฝบท.กอญ. 

 - ด าเนินการจัดเก็บไว้ในแฟ้ม “ทะเบียนประวัติผู้ขอรับใบอนุญาต: Siting (ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-11) 
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- ด าเนินการตรวจสอบค าร้องขอรับใบอนุญาตใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5.1.1 

- ด าเนินการประเมินความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ตามวิธีการปฏิบัติงานประเมินความ
ปลอดภัยของสถานที่ตั้ง (WI-SA-XX) และบันทึกผลการประเมินความปลอดภัยตามแบบฟอร์มการประเมิน
ความปลอดภัย (FM-SA-XX)  

- จัดท ารายงานผลการประเมินความปลอดภัย (SER) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาความปลอดภัยของสถานที่ตั้งฯ โดยรายงานผลการประเมินความปลอดภัย (SER) และบันทึกเกี่ยวกับ
การพิจารณาประเมินความปลอดภัยสถานที่ตั้งฯ ของ กอน. จัดเก็บไว้ในแฟ้ม “SER: Siting (ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-12) 

 ทั้งนี้ การพิจารณา วิเคราะห์และประเมินความปลอดภัยอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งของ
สถานประกอบทางนิวเคลียร์ ด าเนินการโดยใช้  

ก. เอกสารกฏหมาย ข้อก าหนด แนวปฏิบัติและมาตรฐาน ได้แก่ 
1) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ (SD-NI-XX) 
2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกใบอนุญาตให้ใช้

พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ... (SD-NI-XX) 
3) ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ว่าด้วย รายงานความ

เหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ..... (SD-NI-XX) 
4) เอกสารมาตรฐาน IAEA Safety standards: Siting (SD-NI-XX)  

ข. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ค านวณซ้ า  ดังนี้ 
1) วิธีการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยจากการแพร่กระจายสาร

กัมมันตรังสีในอากาศส าหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว. -1/1 ด้วย
โปรแกรม RSAC-5 (WI-SA-01)  

 
ถ้ามีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลสนับสนุนหรือเอกสารความปลอดภัย (Safety 

Documents) เพ่ิมเติมจากผู้ขอรับใบอนุญาต  ให้ กอน. ท าหนังสือพร้อมรายละเอียดแจ้งต่อผู้ขอรับใบอนุญาต
เพ่ือสอบถามและขอข้อมูลประเด็นความปลอดภัยเพ่ิมเติม (Request and Answer Informations, RAIs) 
โดยเสนอต่อ ลปส. ผ่าน ผกอญ. พร้อมลงรายการในสมุดรับ-ส่งงานกลุ่ม กอน. แล้วน าส่งให้ ฝบท.กอญ. ลง
ลายมือรับ เพ่ือด าเนินการขอข้อมูลสนับสนุนหรือเอกสารความปลอดภัยเพ่ิมเติม และส่งมอบให้ กอน. 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มงาน กอน. 

ผู้ทบทวน 
 

ผกอญ. 

ผู้อนุมัต ิ
 

ลปส. 
 

ตามล าดับ เพ่ือด าเนินการซ้ าในข้อ 5.1.3  ทั้งนี้ ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด จะถือว่าไม่รับค าขออนุญาต 

5.1.4 กอน. ด าเนินการ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัยของสถานที่ตั้งฯ  
- กอน. ท าการส าเนารายงานผลการประเมินความปลอดภัย (SER) (RC-NI-12) โดยลง

ตราประทับหรือลายน้ าบนเอกสารส าเนาทั้งหมดเป็นเอกสารไม่ควบคุม และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ความปลอดภัยของสถานที่ตั้งฯ  

- คณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัยของสถานที่ตั้งฯ ด าเนินการพิจารณาความ
ปลอดภัยของสถานที่ตั้ง ประเมิน และสรุปผล พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการ โดย กอน. 
ท าการจัดท ารายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมและบันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาความปลอดภัยของสถานที่ตั้งฯ ไว้ในแฟ้ม “คณะกรรมการที่ตั้ง: Siting (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-13) 

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัยของสถานที่ตั้งฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ
จ าเป็นต้องขอข้อมูลสนับสนุนหรือเอกสารความปลอดภัย (Safety Documents) เพ่ิมเติมจากผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ให้ กอน. ซึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการ ท าหนังสือพร้อมรายละเอียดแจ้งต่อผู้ขอรับใบอนุญาตเพ่ือ
สอบถามและขอข้อมูลประเด็นความปลอดภัยเพ่ิมเติม (Request and Answer Informations, RAIs) โดย
เสนอต่อ ลปส. ผ่าน ผกอญ. พร้อมลงรายการในสมุดรับ-ส่งงานกลุ่ม กอน. แล้วน าส่งให้ ฝบท.กอญ. ลงลายมือ
รับ เพ่ือด าเนินการขอข้อมูลสนับสนุนหรือเอกสารเพ่ิมเติม และส่งมอบให้ กอน. ตามล าดับ เพ่ือด าเนินการซ้ า
ในข้อ 5.1.4  ทั้งนี้ ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าไม่รับค าขออนุญาต 

5.1.5 ปส. ด าเนินการ จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบสถานที่ตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ จัดท ารายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือเสนอต่อ ลปส. หรือ
คณะอนุกรรมการ และส าเนารายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมอบให้ กอน.  

- กอน. ท าการจัดเก็บส าเนารายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไว้ในแฟ้ม 
“ความคิดเห็นประชาชน: Siting (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-14) 

5.1.6 กอน. ด าเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ  
- กอน. ท าการส าเนารายงานการประชุม ส าเนาบันทึกผลการพิจารณาพร้อม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัยของสถานที่ตั้งฯ (RC-NI-13) ส าเนารายงานผลการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน (RC-NI-14) โดยลงตราประทับหรือลายน้ าบนเอกสารส าเนาทั้งหมดเป็นเอกสาร
ไม่ควบคุม และเสนอต่อคณะอนุกรรมการ 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มงาน กอน. 

ผู้ทบทวน 
 

ผกอญ. 

ผู้อนุมัต ิ
 

ลปส. 
 

- คณะอนุกรรมการ ด าเนินการพิจารณาความปลอดภัย ประเมิน และสรุปผล พร้อม
ข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ โดย กอน. ท าการจัดท ารายงานการประชุมและบันทึกผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการ ไว้ในแฟ้ม “คณะอนุกรรมการ: Siting (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-15) 

ถ้าคณะอนุกรรมการ พิจารณาไม่เห็นชอบ และมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลสนับสนุน
หรือเอกสารความปลอดภัย (Safety Documents) เพ่ิมเติมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้ กอน. ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ท าหนังสือพร้อมรายละเอียดแจ้งต่อผู้ขอรับใบอนุญาตเพ่ือสอบถามและขอข้อมูลประเด็น
ความปลอดภัยเพ่ิมเติม (Request and Answer Informations, RAIs) โดยเสนอต่อ ลปส. ผ่าน ผกอญ. 
พร้อมลงรายการในสมุดรับ-ส่งงานกลุ่ม กอน. แล้วน าส่งให้ ฝบท.กอญ. ลงลายมือรับ เพ่ือด าเนินการขอข้อมูล
สนับสนุนหรือเอกสารเพ่ิมเติม และส่งมอบให้ กอน. ตามล าดับ เพ่ือด าเนินการซ้ าในข้อ 5.1.6  ทั้งนี้ ถ้าผู้ขอ
อนุญาตไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าไม่รับค าขออนุญาต 

5.1.7 กลค.กยผ. ด าเนินการอ านวยการ เลขานุการ จัดการประชุมคณะกรรมการ  
- กอน. ท าการส าเนารายงานการประชุม ส าเนาบันทึกผลการพิจารณาพร้อม

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ (RC-NI-15) ลงตราประทับหรือลายน้ าเอกสารส าเนาทั้งหมดเป็นเอกสารไม่
ควบคุม มอบให้ กลค.กยผ. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

- กลค.กยผ.  จัดท ารายงานผลการประชุมและบันทึกผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ  ส าเนารายงานผลการประชุมและบันทึกผลการพิจารณามอบให้ กอน.  

- กอน. ท าการจัดเก็บส าเนาไว้ในแฟ้ม “คณะกรรมการ: Siting (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-16) 

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาไม่เห็นชอบ และมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลสนับสนุนหรือ
เอกสารความปลอดภัย (Safety Documents) เพ่ิมเติมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้ กลค.กยผ. ส าเนาผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการให้ กอน.  และ กลค.กยผ. ท าหนังสือพร้อมรายละเอียดแจ้งต่อผู้ขอรับใบอนุญาต
เพ่ือสอบถามและขอข้อมูลประเด็นความปลอดภัยเพ่ิมเติม (Request and Answer Informations, RAIs) 
โดยเสนอต่อ ลปส. และด าเนินการซ้ าข้อ 5.1.7 ทั้งนี้ ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด จะถือว่าไม่รับค าขออนุญาต 
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ผู้อนุมัต ิ
 

ลปส. 
 

5.1.8 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ  
- กลค.กยผ. ด าเนินการจัดท าหนังสือเสนอ ลปส. เพ่ือพิจารณาลงนามอนุญาตใน

แบบฟอร์ม “ใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์” (FM-OAP-XX) ตามที่ก าหนดใน 
“กฏกระทรวงกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ...” (SD-NI-XX)  

5.1.9 สลก.ปส. ด าเนินการสารบรรณ 
- จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ส่งมอบใบอนุญาตต่อผู้ขอรับใบอนุญาต  
- ส าเนา“หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตให้ใช้ พ้ืนที่ เ พ่ือตั้ งสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์”(RC-OAP-XX) ซึ่ง ลปส. พิจารณาลงนามแล้ว และด าเนินการสารบรรณส่งมอบให้ 
กอญ. 

5.1.10 ฝบท.กอญ. รับส าเนา “หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้ง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์”(RC-OAP-XX) จาก สลก.ปส. ด าเนินการสารบรรณเสนอต่อ ผกอญ. เพ่ือ
พิจารณา และส่งมอบให้ กอน.  

5.1.11 กอน. รับส าเนา “หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์”(RC-OAP-XX) จาก ฝบท.กอญ. ด าเนินการบันทึกและจัดเก็บไว้ในแฟ้ม “ทะเบียน
ประวัติผู้ขอรับใบอนุญาต: Siting (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-11) 

5.1.10 สิ้นสุด 
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แผนผังการด าเนินงาน : การขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
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(ต่อ) แผนผังการด าเนินงาน : การขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
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5.2 การอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  
5.2.1 สลก.ปส. รับค าร้องขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และ

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอจากผู้ขอรับใบอนุญาต (FM-OAP-XX) ตามที่ก าหนดไว้ใน กฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ
...... (SD-NI-XX)  ด าเนินการสารบรรณเสนอต่อ ลปส. เพ่ือพิจารณา และส่งหนังสือต่อ กอญ. โดยหลักฐาน
ประกอบการยื่นค าขอก าหนดไว้ในเอกสาร “คู่มือประชาชน : การอนุญาตให้ก่อสร้างสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์” (SD-NI-XX) ประกอบด้วย 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
1) ค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
2) ค าขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต พร้อมกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
3) ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
4) รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น 

(preliminary safety analysis report, PSAR) 
5) ข้อมูลการออกแบบเบื้องต้น (preliminary design) 
6) แผนการก่อสร้างและติดตั้งระบบอุปกรณ์(construction program and proposed 

schedule) 
7) แผนการขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี 
8) แผนการเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้าง รวมทั้งเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือ

ส าหรับการก่อสร้าง 
9) ขั้นตอนวิธีการขนส่ง ขนย้ายและติดตั้งชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่ 
10) ข้อมูลความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือขององค์กรและบุคลากรหลักท่ีรับผิดชอบงาน

ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

11) ข้อมูลระบบการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างและระบบประกันคุณภาพการก่อสร้าง 
12) แผนการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและกากกัมมันตภาพรังสี 
13) แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
14) เอกสารหลักฐานทางการเงินที่แสดงถึง  

ก) แผนการเงินส าหรับการด าเนินโครงการก่อสร้าง (project finance)  
ข) แผนการจัดหาเงินทุนการก่อสร้าง และการประมาณการค่าใช้จ่าย 

15) แผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการก่อสร้าง 
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ผู้อนุมัต ิ
 

ลปส. 
 

5.2.2 ฝบท.กอญ. รับค าร้องขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ  (FM-
OAP-XX) จาก สลก.ปส. และเสนอต่อ ผกอญ. เพื่อพิจารณา และส่งหนังสือต่อ กอน.  

5.2.3 กอน. รับค าร้องขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ (FM-OAP-XX) 
จาก ฝบท.กอญ. 

 - ด าเนินการจัดเก็บไว้ในแฟ้ม “ทะเบียนประวัติผู้ขอรับใบอนุญาต: Construc. (ชื่อ
ย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-21) 

- ด าเนินการตรวจสอบค าร้องขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5.2.1 

- ด าเนินการประเมินความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และบันทึกผลการประเมินความ
ปลอดภัยตามแบบฟอร์มการประเมินความปลอดภัย (FM-SA-XX)  

- จัดท ารายงานผลการประเมินความปลอดภัย (SER) เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการ 
โดยรายงานผลการประเมินความปลอดภัย (SER) และบันทึกเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินความปลอดภัยการ
ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ของ กอน. จัดเก็บไว้ในแฟ้ม “SER: Construc. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-22) 

 ทั้งนี้ การพิจารณา วิเคราะห์และประเมินความปลอดภัยการอนุญาตก่อสร้างสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ ด าเนินการโดยใช้  

ก. เอกสารกฏหมาย ข้อก าหนด แนวปฏิบัติและมาตรฐาน ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ (SD-NI-XX) 
2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาต

ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ...... (SD-NI-XX) 
3) กฎกระทรวงก าหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ประเภทที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพ่ือ
การผลิตพลังงานและวิจัย พ.ศ. .... (SD-NI-XX) 

4) เอกสารมาตรฐาน IAEA Safety standards: Construction (SD-NI-XX) 

ข. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ค านวณซ้ า ดังนี้ 
1) วิธีการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยทางนิวตรอนิกส์ส าหรับเครื่อง

ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย  ปปว.-1/1  ที่สภาวะการเดินเครื่องปฏิกรณ์แบบทวี
ก าลัง (Pulse operation) ด้วยโปรแกรม PULSTRI-1 (WI-SA-02) 
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2) การวิเคราะห์ความปลอดภัยทางนิวตรอนิกส์ ส าหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
วิจัย ปปว.-1/1 ด้วยโปรแกรม SCALE 6.0 (WI-SA-03) 

3) วิธีการใช้งานโปรแกรมต่างๆ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร(์WI-SA-04) 
4) คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารเครื่องเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลคลัสเตอร์ ส านักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ (WI-SA-05) 
ถ้ามีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลสนับสนุนหรือเอกสารความปลอดภัย (Safety 

Documents) เพ่ิมเติมจากผู้ขอรับใบอนุญาต  ให้ กอน. ท าหนังสือพร้อมรายละเอียดแจ้งต่อผู้ขอรับใบอนุญาต
เพ่ือสอบถามและขอข้อมูลประเด็นความปลอดภัยเพ่ิมเติม (Request and Answer Informations, RAIs) 
โดยเสนอต่อ ลปส. ผ่าน ผกอญ. พร้อมลงรายการในสมุดรับ-ส่งงานกลุ่ม กอน. แล้วน าส่งให้ ฝบท.กอญ. ลง
ลายมือรับ เพ่ือด าเนินการขอข้อมูลสนับสนุนหรือเอกสารความปลอดภัยเพ่ิมเติม และส่งมอบให้ กอน. 
ตามล าดับ เพ่ือด าเนินการซ้ าในข้อ 5.2.3  ทั้งนี้ ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด จะถือว่าไม่รับค าขออนุญาต 

5.2.4 กอน. ด าเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ  
- กอน. ท าการส าเนารายงานผลการประเมินความปลอดภัย (SER) (RC-NI-22) โดยลง

ตราประทับหรือลายน้ าบนเอกสารส าเนาทั้งหมดเป็นเอกสารไม่ควบคุม และเสนอต่อคณะอนุกรรมการ 
- คณะอนุกรรมการ ด าเนินการพิจารณาความปลอดภัย ประเมิน และสรุปผล พร้อม

ข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ โดย กอน. ท าการจัดท ารายงานการประชุมและบันทึกผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการ ไว้ในแฟ้ม “คณะอนุกรรมการ: Construc. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-23) 

ถ้าคณะอนุกรรมการ พิจารณาไม่เห็นชอบ และมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลสนับสนุน
หรือเอกสารความปลอดภัย (Safety Documents) เพ่ิมเติมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้ กอน. ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ท าหนังสือพร้อมรายละเอียดแจ้งต่อผู้ขอรับใบอนุญาตเพ่ือสอบถามและขอข้อมูลประเด็น
ความปลอดภัยเพ่ิมเติม (Request and Answer Informations, RAIs) โดยเสนอต่อ ลปส. ผ่าน ผกอญ. 
พร้อมลงรายการในสมุดรับ-ส่งงานกลุ่ม กอน. แล้วน าส่งให้ ฝบท.กอญ. ลงลายมือรับ เพ่ือด าเนินการขอข้อมูล
สนับสนุนหรือเอกสารเพ่ิมเติม และส่งมอบให้ กอน. ตามล าดับ เพ่ือด าเนินการซ้ าในข้อ 5.2.4 ทั้งนี้ ถ้าผู้ขอ
อนุญาตไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าไม่รับค าขออนุญาต 
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กลุ่มงาน กอน. 

ผู้ทบทวน 
 

ผกอญ. 

ผู้อนุมัต ิ
 

ลปส. 
 

5.2.5 กลค.กยผ. ด าเนินการอ านวยการ เลขานุการ จัดการประชุมคณะกรรมการ  
- กอน. ท าการส าเนารายงานการประชุม ส าเนาบันทึกผลการพิจารณาพร้อม

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ (RC-NI-23) ลงตราประทับหรือลายน้ าเอกสารส าเนาทั้งหมดเป็นเอกสารไม่
ควบคุม มอบให้ กลค.กยผ. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

- กลค.กยผ.  จัดท ารายงานผลการประชุมและบันทึกผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ  ส าเนารายงานผลการประชุมและบันทึกผลการพิจารณามอบให้ กอน.  

- กอน. ท าการจัดเก็บส าเนาไว้ในแฟ้ม “คณะกรรมการ: Constr. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-24) 

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาไม่เห็นชอบ และมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลสนับสนุนหรือ
เอกสารความปลอดภัย (Safety Documents) เพ่ิมเติมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้ กลค.กยผ. ส าเนาผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการให้ กอน.  และ กลค.กยผ. ท าหนังสือพร้อมรายละเอียดแจ้งต่อผู้ขอรับใบอนุญาต
เพ่ือสอบถามและขอข้อมูลประเด็นความปลอดภัยเพ่ิมเติม (Request and Answer Informations, RAIs) 
โดยเสนอต่อ ลปส. และด าเนินการซ้ าข้อ 5.2.5 ทั้งนี้ ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด จะถือว่าไม่รับค าขออนุญาต 

5.2.6 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ  
- กลค.กยผ. ด าเนินการจัดท าหนังสือเสนอ ลปส. เพ่ือพิจารณาลงนามอนุญาตใน

แบบฟอร์ม “ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์” (FM-OAP-XX) ตามที่ก าหนดใน 
“กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ พ.ศ......” (SD-NI-XX) 

5.2.7 สลก.ปส. ด าเนินการสารบรรณ 
- จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ส่งมอบใบอนุญาตต่อผู้ขอรับใบอนุญาต  
- ส าเนา “หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์” (RC-OAP-XX) ซึ่ง ลปส. พิจารณาลงนามแล้ว และด าเนินการสารบรรณส่งมอบให้ กอญ. 
5.2.8 ฝบท.กอญ. รับส าเนา “หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตก่อสร้างสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์”(RC-OAP-XX) จาก สลก.ปส. ด าเนินการสารบรรณเสนอต่อ ผกอญ. เพ่ือพิจารณา 
และส่งมอบให้ กอน.  

5.2.9 กอน. รับส าเนา“หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์” (RC-OAP-XX) จาก ฝบท.กอญ. ด าเนินการบันทึกและจัดเก็บไว้ในแฟ้ม “ทะเบียนประวัติผู้
ขอรับใบอนุญาต: Construc. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-21) 

5.2.10 สิ้นสุด 
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5.3 การอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

5.3.1 สลก.ปส. รับค าร้องขอรับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  และ
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอจากผู้ขอรับใบอนุญาต (FM-OAP-XX) ตามที่ก าหนดไว้ใน กฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต 
ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ...  (SD-NI-XX)  ด าเนินการสารบรรณเสนอต่อ ลปส. เพ่ือ
พิจารณา และส่งหนังสือต่อ กอญ. โดยหลักฐานประกอบการยื่นค าขอก าหนดไว้ในเอกสาร “คู่มือประชาชน : 
การอนุญาตให้ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์” (SD-NI-XX) ประกอบด้วย 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ  
1) ค าขอรับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พร้อมแจ้งประเภท

ของสถานประกอบการ และระบุพื้นท่ีที่ประสงค์จะด าเนินการ 
2) ค าขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต พร้อมกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
3) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
4) ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ที่ยังไม่สิ้นอายุ 
5) รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์ 
6) เอกสารหลักฐานทางการเงิน ที่แสดงถึง 

ก) ประมาณการค่าใช้จ่าย ส าหรับการด าเนินการตลอดอายุใบอนุญาต 
ข) แผนการจัดหาเงินทุน และการประมาณการรายได้ 
ค) รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ง) แผนการจัดหาหลักประกันในการจัดการกากกัมมันตรังสี  การจัดการเชื้อเพลิง

นิวเคลียร์ใช้แล้ว การด าเนินการตามแผนการเลิกด าเนินการสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ 

5.3.2 ฝบท.กอญ. รับค าร้องขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ (FM-
OAP-XX) จาก สลก.ปส. และเสนอต่อ ผกอญ. เพื่อพิจารณา และส่งหนังสือต่อ กอน.  

5.3.3 กอน. รับค าร้องขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ (FM-OAP-XX) 
จาก ฝบท.กอญ. 

 - ด าเนินการจัดเก็บไว้ในแฟ้ม “ทะเบียนประวัติผู้ขอรับใบอนุญาต: Oper. (ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-31) 
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- ด าเนินการตรวจสอบค าร้องขอรับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5.3.1 

- ด าเนินการประเมินความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และบันทึกผลการประเมินความ
ปลอดภัยตามแบบฟอร์มการประเมินความปลอดภัย (FM-SA-XX)  

- จัดท ารายงานผลการประเมินความปลอดภัย (SER) เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการ 
โดยรายงานผลการประเมินความปลอดภัย (SER) และบันทึกเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินความปลอดภัยการ
อนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ของ กอน. จัดเก็บไว้ในแฟ้ม “SER: Oper. (ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-32) 

 ทั้งนี้ การพิจารณา วิเคราะห์และประเมินความปลอดภัยการอนุญาตด าเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ ด าเนินการโดยใช้  

ก. เอกสารกฏหมาย ข้อก าหนด แนวปฏิบัติและมาตรฐาน ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ (SD-NI-XX) 
2) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการออกใบอนุญาต การต่อ

อายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ... (SD-NI-XX) 
3) กฏกระทรวง กฎกระทรวงก าหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะห์ความ

ปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ประเภทที่ใช้เครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อการผลิตพลังงานและวิจัย พ.ศ. .... 

4)  แนวปฏิบัติขีดจ ากัดและเงื่อนไขวิธีการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย (SD-
SA-03) (หากมี) 

5)  เอกสารมาตรฐาน IAEA Safety standards: Operation (SD-NI-XX) 

ข. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ค านวณซ้ า ดังนี้ 
1) วิธีการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยจากการแพร่กระจายสาร

กัมมันตรังสีในอากาศส าหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว. -1/1 ด้วย
โปรแกรม RSAC-5 (WI-SA-01)    

2) วิธีการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยทางนิวตรอนิกส์ส าหรับเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย  ปปว.-1/1  ที่สภาวะการเดินเครื่องปฏิกรณ์แบบทวี
ก าลัง (Pulse operation) ด้วยโปรแกรม PULSTRI-1 (WI-SA-02) 



กลุ่มอนุญาตทางนวิเคลียร์ 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรงัส ี

รหัสเอกสาร: SOP-NI-XX 
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เรื่อง: การขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนวิเคลียร์ 1 0 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มงาน กอน. 

ผู้ทบทวน 
 

ผกอญ. 

ผู้อนุมัต ิ
 

ลปส. 
 

3) การวิเคราะห์ความปลอดภัยทางนิวตรอนิกส์ ส าหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
วิจัย ปปว.-1/1 ด้วยโปรแกรม SCALE 6.0 (WI-SA-03) 

4) วิธีการใช้งานโปรแกรมต่างๆ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร(์WI-SA-04) 
5) คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารเครื่องเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลคลัสเตอร์ ส านักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ (WI-SA-05) 

ค. Internal Procedure for Review and Assessment ดังนี้ 
1) Internal Procedure for Review and Assessment of Modification 

Program (WI-SA-06) 
2) Form of Review and Assessment Report for Modification Program 

(FM-SA-01) 
3) Internal Procedure for Review and Assessment of Aging 

Management Program (WI-SA-07) 
4) Form of Review and Assessment Report for Aging Management 

Program (FM-SA-02) 
5) Internal Procedure For Review And Assessment of Periodic Safety 

Review (WI-SA-08) 
6) Form of Review  and Assessment Report for Periodic Safety Review 

(FM-SA-03) 
7) Internal Procedure for Review and Assessment of Nuclear Facilities 

(WI-SA-09) 
8) Form of Review and Assessment Report for Nuclear Facility 

Program (FM-SA-04) 

ถ้ามีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลสนับสนุนหรือเอกสารความปลอดภัย (Safety 
Documents) เพ่ิมเติมจากผู้ขอรับใบอนุญาต  ให้ กอน. ท าหนังสือพร้อมรายละเอียดแจ้งต่อผู้ขอรับใบอนุญาต
เพ่ือสอบถามและขอข้อมูลประเด็นความปลอดภัยเพ่ิมเติม (Request and Answer Informations, RAIs) 
โดยเสนอต่อ ลปส. ผ่าน ผกอญ. พร้อมลงรายการในสมุดรับ-ส่งงานกลุ่ม กอน. แล้วน าส่งให้ ฝบท.กอญ. ลง
ลายมือรับ เพ่ือด าเนินการขอข้อมูลสนับสนุนหรือเอกสารความปลอดภัยเพ่ิมเติม และส่งมอบให้ กอน. 
ตามล าดับ เพ่ือด าเนินการซ้ าในข้อ 5.3.3 ทั้งนี้ ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
จะถือว่าไม่รับค าขออนุญาต 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มงาน กอน. 

ผู้ทบทวน 
 

ผกอญ. 

ผู้อนุมัต ิ
 

ลปส. 
 

5.3.4 กอน. ด าเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ  
- กอน. ท าการส าเนารายงานผลการประเมินความปลอดภัย (SER) (RC-NI-32) โดยลง

ตราประทับหรือลายน้ าบนเอกสารส าเนาทั้งหมดเป็นเอกสารไม่ควบคุม และเสนอต่อคณะอนุกรรมการ 
- คณะอนุกรรมการ ด าเนินการพิจารณาความปลอดภัย ประเมิน และสรุปผล พร้อม

ข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ โดย กอน. ท าการจัดท ารายงานการประชุมและบันทึกผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการ ไว้ในแฟ้ม “คณะอนุกรรมการ: Oper. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-33) 

ถ้าคณะอนุกรรมการ พิจารณาไม่เห็นชอบ และมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลสนับสนุน
หรือเอกสารความปลอดภัย (Safety Documents) เพ่ิมเติมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้ กอน. ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ท าหนังสือพร้อมรายละเอียดแจ้งต่อผู้ขอรับใบอนุญาตเพ่ือสอบถามและขอข้อมูลประเด็น
ความปลอดภัยเพ่ิมเติม (Request and Answer Informations, RAIs) โดยเสนอต่อ ลปส. ผ่าน ผกอญ. 
พร้อมลงรายการในสมุดรับ-ส่งงานกลุ่ม กอน. แล้วน าส่งให้ ฝบท.กอญ. ลงลายมือรับ เพ่ือด าเนินการขอข้อมูล
สนับสนุนหรือเอกสารเพ่ิมเติม และส่งมอบให้ กอน. ตามล าดับ เพ่ือด าเนินการซ้ าในข้อ 5.3.4 ทั้งนี้ ถ้าผู้ขอ
อนุญาตไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าไม่รับค าขออนุญาต 

5.3.5 กลค.กยผ. ด าเนินการอ านวยการ เลขานุการ จัดการประชุมคณะกรรมการ  
- กอน. ท าการส าเนารายงานการประชุม ส าเนาบันทึกผลการพิจารณาพร้อม

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ (RC-NI-33) ลงตราประทับหรือลายน้ าเอกสารส าเนาทั้งหมดเป็นเอกสารไม่
ควบคุม มอบให้ กลค.กยผ. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

- กลค.กยผ.  จัดท ารายงานผลการประชุมและบันทึกผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ  ส าเนารายงานผลการประชุมและบันทึกผลการพิจารณามอบให้ กอน.  

- กอน. ท าการจัดเก็บส าเนาไว้ในแฟ้ม “คณะกรรมการ: Oper. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-34) 

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาไม่เห็นชอบ และมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลสนับสนุนหรือ
เอกสารความปลอดภัย (Safety Documents) เพ่ิมเติมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้ กลค.กยผ. ส าเนาผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการให้ กอน.  และ กลค.กยผ. ท าหนังสือพร้อมรายละเอียดแจ้งต่อผู้ขอรับใบอนุญาต
เพ่ือสอบถามและขอข้อมูลประเด็นความปลอดภัยเพ่ิมเติม (Request and Answer Informations, RAIs) 
โดยเสนอต่อ ลปส. และด าเนินการซ้ าข้อ 5.3.5 ทั้งนี้ ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด จะถือว่าไม่รับค าขออนุญาต 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มงาน กอน. 

ผู้ทบทวน 
 

ผกอญ. 

ผู้อนุมัต ิ
 

ลปส. 
 

5.3.6 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ  
- กลค.กยผ. ด าเนินการจัดท าหนังสือเสนอ ลปส. เพ่ือพิจารณาลงนามอนุญาตใน

แบบฟอร์ม “ใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์” (FM-OAP-XX) ตามที่ก าหนดใน 
“กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบ
แทนใบอนุญาต ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ......” (SD-NI-XX) 

5.3.7 สลก.ปส. ด าเนินการสารบรรณ 
- จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ส่งมอบใบอนุญาตต่อผู้ขอรับใบอนุญาต  
- ส าเนา “หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการ

ทางนิวเคลียร์" (RC-OAP-XX) ซึ่ง ลปส. พิจารณาลงนามแล้ว และด าเนินการสารบรรณส่งมอบให้ กอญ. 

5.3.8 ฝบท.กอญ. รับส าเนา“หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตด าเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์" (RC-OAP-XX) จาก สลก.ปส. ด าเนินการสารบรรณเสนอต่อ ผกอญ. เพ่ือพิจารณา 
และส่งมอบให้ กอน.  

5.3.9 กอน. รับส าเนา“หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตด าเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์" (RC-OAP-XX) จาก ฝบท.กอญ. ด าเนินการบันทึกและจัดเก็บไว้ในแฟ้ม “ทะเบียน
ประวัติผู้ขอรับใบอนุญาต: Oper. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-31) 

5.3.10 สิ้นสุด 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มงาน กอน. 

ผู้ทบทวน 
 

ผกอญ. 

ผู้อนุมัต ิ
 

ลปส. 
 

แผนผังการด าเนินงาน : การขอรับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มงาน กอน. 

ผู้ทบทวน 
 

ผกอญ. 

ผู้อนุมัต ิ
 

ลปส. 
 

(ต่อ) แผนผังการด าเนินงาน : การขอรับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มงาน กอน. 

ผู้ทบทวน 
 

ผกอญ. 

ผู้อนุมัต ิ
 

ลปส. 
 

5.4 การอนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

5.4.1 สลก.ปส. รับค าร้องขอรับใบอนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอจากผู้ขอรับใบอนุญาต  (FM-OAP-XX) ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลา การขอเลิกด าเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์พ.ศ. ..... (SD-NI-XX)  ด าเนินการสารบรรณเสนอต่อ ลปส. เพ่ือพิจารณา และส่งหนังสือต่อ กอญ. 
โดยหลักฐานประกอบการยื่นค าขอก าหนดไว้ในเอกสาร “คู่มือประชาชน : การอนุญาตให้เลิกด าเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์” (SD-NI-XX) ประกอบด้วย 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
1) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
2) บัตรประจ าตัวประชาชนกรรมการและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล  
3) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจในกรณีที่มีการมอบ

อ านาจให้ด าเนินการแทน 
4) ค าขออนุญาตเลิกด าเนินการ 
5) ค าขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต พร้อมกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
6) ใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ยังไม่สิ้นอายุ 
7) หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
8) แผนการเลิกด าเนินการ 
9) เอกสารหลักฐานทางการเงินที่แสดงถึง  

ก) การประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับการรื้อถอน  
ข) เอกสารหรือหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการเลิกด าเนินการ

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์จนแล้วเสร็จ  
ค) รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ง) แผนการจัดหาเงินทุนในการวางหลักประกันเพ่ือจัดการกากกัมมันตรังสี และใน

การเข้าด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่  
 
5.4.2 ฝบท.กอญ. รับค าร้องขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ  (FM-

OAP-XX) จาก สลก.ปส. และเสนอต่อ ผกอญ. เพื่อพิจารณา และส่งหนังสือต่อ กอน.  
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5.4.3 กอน. รับค าร้องขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ (FM-OAP-XX) 
จาก ฝบท.กอญ. 

 - ด าเนินการจัดเก็บไว้ในแฟ้ม “ทะเบียนประวัติผู้ขอรับใบอนุญาต: Decom. (ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-41) 

- ด าเนินการตรวจสอบค าร้องขอรับใบอนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5.4.1 

- ด าเนินการประเมินความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และบันทึกผลการประเมินความ
ปลอดภัยตามแบบฟอร์มการประเมินความปลอดภัย (FM-SA-XX) 

- จัดท ารายงานผลการประเมินความปลอดภัย (SER) เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการ 
โดยรายงานผลการประเมินความปลอดภัย (SER) และบันทึกเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินความปลอดภัยการ
อนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ของ กอน. จัดเก็บไว้ในแฟ้ม “SER: Decom. (ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-42) 

 ทั้งนี้ การพิจารณา วิเคราะห์และประเมินความปลอดภัยการอนุญาตเลิกด าเนินการ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ด าเนินการโดยใช้  

ก. เอกสารกฏหมาย ข้อก าหนด แนวปฏิบัติและมาตรฐาน ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ (SD-NI-XX) 
2) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลา การขอเลิก

ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์พ.ศ. ..... (SD-NI-XX) 
3) เอกสารมาตรฐาน IAEA Safety standards: Decommissioning (SD-NI-XX) 

ข. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ค านวณซ้ า ดังนี้ 
- 

ถ้ามีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลสนับสนุนหรือเอกสารความปลอดภัย (Safety 
Documents) เพ่ิมเติมจากผู้ขอรับใบอนุญาต  ให้ กอน. ท าหนังสือพร้อมรายละเอียดแจ้งต่อผู้ขอรับใบอนุญาต
เพ่ือสอบถามและขอข้อมูลประเด็นความปลอดภัยเพ่ิมเติม (Request and Answer Informations, RAIs) 
โดยเสนอต่อ ลปส. ผ่าน ผกอญ. พร้อมลงรายการในสมุดรับ-ส่งงานกลุ่ม กอน. แล้วน าส่งให้ ฝบท.กอญ. ลง
ลายมือรับ เพ่ือด าเนินการขอข้อมูลสนับสนุนหรือเอกสารความปลอดภัยเพ่ิมเติม และส่งมอบให้ กอน. 
ตามล าดับ เพ่ือด าเนินการซ้ าในข้อ 5.4.3 ทั้งนี้ ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
จะถือว่าไม่รับค าขออนุญาต 
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5.4.4 กอน. ด าเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ  
- กอน. ท าการส าเนารายงานผลการประเมินความปลอดภัย (SER) (RC-NI-42) โดยลง

ตราประทับหรือลายน้ าบนเอกสารส าเนาทั้งหมดเป็นเอกสารไม่ควบคุม และเสนอต่อคณะอนุกรรมการ 
- คณะอนุกรรมการ ด าเนินการพิจารณาความปลอดภัย ประเมิน และสรุปผล พร้อม

ข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ โดย กอน. ท าการจัดท ารายงานการประชุมและบันทึกผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการ ไว้ในแฟ้ม “คณะอนุกรรมการ: Decom. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-43) 

ถ้าคณะอนุกรรมการ พิจารณาไม่เห็นชอบ และมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลสนับสนุน
หรือเอกสารความปลอดภัย (Safety Documents) เพ่ิมเติมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้ กอน. ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ท าหนังสือพร้อมรายละเอียดแจ้งต่อผู้ขอรับใบอนุญาตเพ่ือสอบถามและขอข้อมูลประเด็น
ความปลอดภัยเพ่ิมเติม (Request and Answer Informations, RAIs) โดยเสนอต่อ ลปส. ผ่าน ผกอญ. 
พร้อมลงรายการในสมุดรับ-ส่งงานกลุ่ม กอน. แล้วน าส่งให้ ฝบท.กอญ. ลงลายมือรับ เพ่ือด าเนินการขอข้อมูล
สนับสนุนหรือเอกสารเพ่ิมเติม และส่งมอบให้ กอน. ตามล าดับ เพ่ือด าเนินการซ้ าในข้อ 5.4.4 ทั้งนี้ ถ้าผู้ขอ
อนุญาตไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าไม่รับค าขออนุญาต 

5.4.5 กลค.กยผ. ด าเนินการอ านวยการ เลขานุการ จัดการประชุมคณะกรรมการ  
- กอน. ท าการส าเนารายงานการประชุม ส าเนาบันทึกผลการพิจารณาพร้อม

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ (RC-NI-43) ลงตราประทับหรือลายน้ าเอกสารส าเนาทั้งหมดเป็นเอกสารไม่
ควบคุม มอบให้ กลค.กยผ. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

- กลค.กยผ.  จัดท ารายงานผลการประชุมและบันทึกผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ  ส าเนารายงานผลการประชุมและบันทึกผลการพิจารณามอบให้ กอน.  

- กอน. ท าการจัดเก็บส าเนาไว้ในแฟ้ม “คณะกรรมการ: Decom. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-44) 

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาไม่เห็นชอบ และมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลสนับสนุนหรือ
เอกสารความปลอดภัย (Safety Documents) เพ่ิมเติมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้ กลค.กยผ. ส าเนาผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการให้ กอน.  และ กลค.กยผ. ท าหนังสือพร้อมรายละเอียดแจ้งต่อผู้ขอรับใบอนุญาต
เพ่ือสอบถามและขอข้อมูลประเด็นความปลอดภัยเพ่ิมเติม (Request and Answer Informations, RAIs) 
โดยเสนอต่อ ลปส. และด าเนินการซ้ าข้อ 5.4.5 ทั้งนี้ ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด จะถือว่าไม่รับค าขออนุญาต 
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5.4.6 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ  
- กลค.กยผ. ด าเนินการจัดท าหนังสือเสนอ ลปส. เพ่ือพิจารณาลงนามอนุญาตใน

แบบฟอร์ม “ใบอนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์”(FM-OAP-XX) ตามที่ก าหนดใน 
“กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลา การขอเลิกด าเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์พ.ศ. .....” (SD-NI-XX) 

5.4.7 สลก.ปส. ด าเนินการสารบรรณ 
- จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ส่งมอบใบอนุญาตต่อผู้ขอรับใบอนุญาต  
- ส าเนา“หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการ

ทางนิวเคลียร์” (RC-OAP-XX) ซึ่ง ลปส. พิจารณาลงนามแล้ว และด าเนินการสารบรรณส่งมอบให้ กอญ. 

5.4.8 ฝบท.กอญ. รับส าเนา“หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตเลิกด าเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์”(RC-OAP-XX) จาก สลก.ปส. ด าเนินการสารบรรณเสนอต่อ ผกอญ. เพ่ือพิจารณา 
และส่งมอบให้ กอน.  

5.4.9 กอน. รับส าเนา“หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตเลิกด าเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์”(RC-OAP-XX) จาก ฝบท.กอญ. ด าเนินการบันทึกและจัดเก็บไว้ในแฟ้ม “ทะเบียน
ประวัติผู้ขอรับใบอนุญาต: Decom. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)” (RC-NI-41) 

5.4.10 สิ้นสุด 
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แผนผังการด าเนินงาน : การอนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
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Standard Operating Procedure: ระเบียบวิธีปฏบิัติงานมาตรฐาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงคร้ังที:่ หน้า: 
เรื่อง: การขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนวิเคลียร์ 1 0 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มงาน กอน. 

ผู้ทบทวน 
 

ผกอญ. 

ผู้อนุมัต ิ
 

ลปส. 
 

 
5.5 การจัดท ารายงานประจ าปี 

 กอน.จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ประจ าปีของกลุ่มปีละ 1 ครั้ง แล้วจัดเก็บไว้ในแฟ้ม “รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี (พ.ศ....)” (RC-NI-51)  
 
6. การบันทึก 
 

6.1 บันทึกการขออนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

ชื่อบันทึก รหัสเอกสาร ผู้จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

1. ทะเบียนประวัติผู้ขอรับใบอนุญาต : Siting (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์) 

RC-NI-11 กอน. 
 

2. SER: Siting (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์)  

RC-NI-12 กอน. 
 

3. คณะกรรมการที่ตั้ง : Siting (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์)  

RC-NI-13 กอน. 
 

4. ความคิดเห็นประชาชน : Siting (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์)  

RC-NI-14 กอน. 
 

5. คณะอนุกรรมการ : Siting (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์)  

RC-NI-15 กอน. 
 

6. คณะกรรมการ : Siting (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์)  

RC-NI-16 กอน. 
 

7. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์  

RC-OAP-XX กอน. 
 

 

 

 

 

 



กลุ่มอนุญาตทางนวิเคลียร์ 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรงัส ี

รหัสเอกสาร: SOP-NI-XX 
ประกาศใช้วนัที:่  

Standard Operating Procedure: ระเบียบวิธีปฏบิัติงานมาตรฐาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงคร้ังที:่ หน้า: 
เรื่อง: การขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนวิเคลียร์ 1 0 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มงาน กอน. 

ผู้ทบทวน 
 

ผกอญ. 

ผู้อนุมัต ิ
 

ลปส. 
 

6.2 บันทึกการขออนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

ชื่อบันทึก รหัสเอกสาร ผู้จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

1. ทะเบียนประวัติผู้ขอรับใบอนุญาต : Construc. (ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์) 

RC-NI-21 กอน. 
 

2. SER : Construc. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์)”  

RC-NI-22 กอน. 
 

3. คณะอนุกรรมการ : Construc.  (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์)”  

RC-NI-23 กอน. 
 

4. คณะกรรมการ : Construc.  (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์)”  

RC-NI-24 กอน. 
 

5. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตก่อสร้างสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ 

RC-OAP-XX กอน. 
 

 
6.3 บันทึกการขออนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

ชื่อบันทึก รหัสเอกสาร ผู้จัดเก็บ 
ระยะเวลา 
จัดเก็บ 

1. ทะเบียนประวัติผู้ขอรับใบอนุญาต : Oper. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์) 

RC-NI-31 กอน. 
 

2. SER: Oper. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์)  

RC-NI-32 กอน. 
 

3. คณะอนุกรรมการ : Oper. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์)  

RC-NI-33 กอน. 
 

4. คณะกรรมการ: Oper. (ชือ่ย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์)  

RC-NI-34 กอน. 
 

5. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตด าเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ 

RC-OAP-XX กอน. 
 

 



กลุ่มอนุญาตทางนวิเคลียร์ 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรงัส ี

รหัสเอกสาร: SOP-NI-XX 
ประกาศใช้วนัที:่  

Standard Operating Procedure: ระเบียบวิธีปฏบิัติงานมาตรฐาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงคร้ังที:่ หน้า: 
เรื่อง: การขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนวิเคลียร์ 1 0 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มงาน กอน. 

ผู้ทบทวน 
 

ผกอญ. 

ผู้อนุมัต ิ
 

ลปส. 
 

 
6.4 บันทึกการขออนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

ชื่อบันทึก รหัสเอกสาร ผู้จัดเก็บ 
ระยะเวลา 
จัดเก็บ 

1. ทะเบียนประวัติผู้ขอรับใบอนุญาต : Decom. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์) 

RC-NI-41 กอน. 
 

2. SER : Decom.(ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์)  

RC-NI-42 กอน. 
 

3. คณะอนุกรรมการ : Decom. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์)  

RC-NI-43 กอน. 
 

4. คณะกรรมการ : Decom. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์)  

RC-NI-44 กอน. 
 

5. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตเลิกด าเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ 

RC-OAP-XX กอน. 
 

 
6.5 บันทึกการจัดท ารายงานประจ าปี 

ชื่อบันทึก รหัสเอกสาร ผู้จัดเก็บ 
ระยะเวลา 
จัดเก็บ 

19. รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี (พ.ศ....) RC-NI-51 กอน.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มอนุญาตทางนวิเคลียร์ 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรงัส ี

รหัสเอกสาร: SOP-NI-XX 
ประกาศใช้วนัที:่  

Standard Operating Procedure: ระเบียบวิธีปฏบิัติงานมาตรฐาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงคร้ังที:่ หน้า: 
เรื่อง: การขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนวิเคลียร์ 1 0 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มงาน กอน. 

ผู้ทบทวน 
 

ผกอญ. 

ผู้อนุมัต ิ
 

ลปส. 
 

7. เอกสารอ้างอิง 

 7.1 การขออนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
1) แบบฟอร์มค าร้องขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (FM-OAP-XX) 
2) แบบฟอร์มใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (FM-OAP-XX)   
3) คู่มือประชาชน : การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (SD-NI-XX) 
4) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ (SD-NI-XX) 
5) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ... (SD-NI-XX) 
6) ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วย รายงานความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ..... (SD-NI-XX) 
7) เอกสารมาตรฐาน IAEA Safety standards: Siting (SD-NI-XX)  
8) ทะเบียนประวัติผู้ขอรับใบอนุญาต:Siting (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)  

(RC-NI-11) 
9) วิธีการปฏิบัติงานการประเมินความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง (WI-SA-XX) 

10) แบบฟอร์มการประเมินความปลอดภัย (FM-SA-XX) 
11) บันทึก SER: Siting (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์) (RC-NI-12) 
12) บันทึกคณะกรรมการที่ตั้ง: Siting (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์) (RC-NI-13) 
13) บันทึกความคิดเห็นประชาชน: Siting (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)  

(RC-NI-14) 
14) บันทึกคณะอนุกรรมการ: Siting (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์) (RC-NI-15) 
15) บันทึกคณะกรรมการ: Siting (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์) (RC-NI-16) 
16)  วิธีการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยจากการแพร่กระจายสารกัมมันตรังสีในอากาศส าหรับ

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-1/1 ด้วยโปรแกรม RSAC-5 (WI-SA-01) 
17) หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (RC-OAP-XX) 

 
 
 
 



กลุ่มอนุญาตทางนวิเคลียร์ 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรงัส ี

รหัสเอกสาร: SOP-NI-XX 
ประกาศใช้วนัที:่  

Standard Operating Procedure: ระเบียบวิธีปฏบิัติงานมาตรฐาน  ฉบับที:่ ปรับปรุงคร้ังที:่ หน้า: 
เรื่อง: การขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการทางนวิเคลียร์ 1 0 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มงาน กอน. 

ผู้ทบทวน 
 

ผกอญ. 

ผู้อนุมัต ิ
 

ลปส. 
 

7.2 การขออนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
1) แบบฟอร์มค าร้องขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (FM-OAP-XX) 
2) แบบฟอร์มใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (FM-OAP-XX) 
3) คู่มือประชาชน : การอนุญาตให้ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (SD-NI-XX)  
4) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ (SD-NI-XX) 
5) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการ

ทางนิวเคลียร์ พ.ศ...... (SD-NI-XX) 
6) กฎกระทรวงก าหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่

ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ประเภทที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อการผลิตพลังงานและ
วิจัย พ.ศ. .... (SD-NI-XX) 

7) เอกสารมาตรฐาน IAEA Safety standards: Construction (SD-NI-XX)  
8) บันทึกทะเบียนประวัติผู้ขอรับใบอนุญาต: Construc. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์) (RC-NI-21) 
9) แบบฟอร์มการประเมินความปลอดภัย (FM-SA-XX) 
10) บันทึก SER: Construc. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์) (RC-NI-22) 
11) บันทึกคณะอนุกรรมการ: Construc.  (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)  

(RC-NI-23) 
16) บันทึกคณะกรรมการ: Construc.  (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)  

(RC-NI-24) 
17) วิธีการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยทางนิวตรอนิกส์ส าหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย  

ปปว.-1/1 ที่สภาวะการเดินเครื่องปฏิกรณ์แบบทวีก าลัง (Pulse operation) ด้วยโปรแกรม PULSTRI-1  
(WI-SA-02) 

18) การวิเคราะห์ความปลอดภัยทางนิวตรอนิกส์ ส าหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-1/1 ด้วย
โปรแกรม SCALE 6.0 (WI-SA-03) 

19) วิธีการใช้งานโปรแกรมต่างๆ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (WI-SA-04) 
20) คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารเครื่องเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลคลัสเตอร์ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (WI-SA-05) 
21) หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (RC-OAP-XX) 
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7.3 การขออนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
1) แบบฟอร์มค าร้องขอรับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (FM-OAP-XX)  
2) แบบฟอร์มใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (FM-OAP-XX)  
3) คู่มือประชาชน : การอนุญาตให้ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (SD-NI-XX)  
4) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ (SD-NI-XX) 
5) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออก

ใบแทนใบอนุญาต ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ... (SD-NI-XX) 
?? ไม่มีกฏกระทรวง กฎกระทรวงก าหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ฉบับสมบูรณ์ ประเภทที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ เพ่ือการผลิตพลังงานและวิจัย พ.ศ. .... (SD-NI-XX) 
?? แนวปฏิบัติขีดจ ากัดและเงื่อนไขวิธีการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย (SD-SA-03) 

6) เอกสารมาตรฐาน IAEA Safety standards: Operation (SD-NI-XX)  
7) บันทึกทะเบียนประวัติผู้ขอรับใบอนุญาต:Oper. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์) (RC-NI-31)  
8) แบบฟอร์มการประเมินความปลอดภัย (FM-SA-XX) 
9) บันทึก SER: Oper. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์) (RC-NI-32)  

10) บันทึกคณะอนุกรรมการ: Oper. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์) (RC-NI-33) 
11) บันทึกคณะกรรมการ: Oper. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์) (RC-NI-34) 
12) วิธีการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยจากการแพร่กระจายสารกัมมันตรังสีในอากาศส าหรับ

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-1/1 ด้วยโปรแกรม RSAC-5 (WI-SA-01)  
13) วิธีการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยทางนิวตรอนิกส์ส าหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-

1/1 ที่สภาวะการเดินเครื่องปฏิกรณ์แบบทวีก าลัง (Pulse operation) ด้วยโปรแกรม PULSTRI-1 (WI-
SA-02) 

14) การวิเคราะห์ความปลอดภัยทางนิวตรอนิกส์ ส าหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-1/1 ด้วย
โปรแกรม SCALE 6.0 (WI-SA-03) 

15) วิธีการใช้งานโปรแกรมต่างๆ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (WI-SA-04) 
16) คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารเครื่องเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลคลัสเตอร์ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

(WI-SA-05) 
17) Internal Procedure for Review and Assessment of Modification Program (WI-SA-06) 
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18) Form of Review and Assessment Report  for Modification  Program (FM-SA-01) 
19) Internal Procedure for Review and Assessment of Aging Management Program (WI-SA-07) 
20) Form of Review and Assessment Report  for  Aging Management Program (FM-SA-02) 
21) Internal Procedure For Review And Assessment Of Periodic Safety Review (WI-SA-08) 
22) Form of Review  and Assessment Report  for Periodic Safety Review (FM-SA-03) 
23) Internal Procedure for Review and Assessment of Nuclear Facilities (WI-SA-09) 
24) Form of Review and Assessment Report for Nuclear Facility Program (FM-SA-04) 
25) หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (RC-OAP-XX) 

 
7.4 การขออนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

1) แบบฟอร์มค าร้องขอรับใบอนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (FM-OAP-XX) 
2) แบบฟอร์มใบอนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (FM-OAP-XX) 
3) คู่มือประชาชน : การอนุญาตให้เลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (SD-NI-XX) 
4) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ (SD-NI-XX) 
5) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลา การขอเลิกด าเนินการสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์พ.ศ. ..... (SD-NI-XX) 
6) เอกสารมาตรฐาน IAEA Safety standards: Decommissioning (SD-NI-XX)  
7) บันทึกทะเบียนประวัติผู้ขอรับใบอนุญาต: Decom. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์) (RC-NI-41) 
8) แบบฟอร์มการประเมินความปลอดภัย (FM-SA-XX)  
9) บันทึก SER: Decom.(ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์) (RC-NI-42)  

10) บันทึกคณะอนุกรรมการ: Decom. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์)  
(RC-NI-43) 

11) บันทึกคณะกรรมการ: Decom. (ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์) (RC-NI-44) 
12) หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและใบอนุญาตเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (RC-OAP-XX) 
 

7.5 การจัดท ารายงานประจ าปี 
1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี (พ.ศ....) (RC-NI-51)  
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8. เอกสารแนบท้าย 
  

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


