บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การบรรจุเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือ
การทดสอบการบรรจุวสั ดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบ
พ.ศ. ....
หลักการ
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขในการขออนุ ญ าต การบรรจุ เชื้ อ เพลิ ง
นิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบ
เหตุผล
โดยที่ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๑๑) และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญ ญั ติ
พลั งงานนิ ว เคลี ย ร์ เพื่ อ สั น ติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บั ญ ญั ติให้ รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขออนุญาต การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้
แล้ว รวมทั้งการทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบดังกล่าว จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑
ร่าง
กฎกระทรวง
กาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบ
พ.ศ. ....
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้ขออนุญาต” หมายความว่า
(๑) ผู้ขออนุญ าตบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และทดสอบ
การเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
(๒) ผู้ขออนุญาตบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ในกระบวนการเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์
หรือบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในกระบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า
(๑) ผู้รับอนุญ าตบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และทดสอบ
การเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
(๒) ผู้รับอนุญาตบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ในกระบวนการเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์
หรือบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในกระบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
“การเริ่มดาเนินการ” หมายความว่า กระบวนการทดสอบการทางานของโครงสร้าง
ระบบและส่ว นประกอบของสถานประกอบการทางนิว เคลียร์ รวมถึงการทดสอบการเดิ น เครื่อ ง
ปฏิกรณ์และการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
หมวด ๑
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต
ข้อ ๒ ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้ อ ๓ ผู้ ข ออนุ ญ าตที่ ป ระสงค์ จ ะบรรจุ เชื้ อ เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์ วั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ หรื อ
เชื้ อ เพลิ งนิ ว เคลี ย ร์ ใช้ แ ล้ ว ทดสอบการเดิ น เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ นิ ว เคลี ย ร์ หรือ ทดสอบการบรรจุวั ส ดุ
นิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ต้องยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

๒
(๑) คาขออนุญาตบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้
แล้ว หรือคาขออนุญาตทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์
หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ตามแบบที่กาหนดท้ายกฎกระทรวงฉบับนี้
(๒) แผนการเริ่มดาเนิน การเพื่อทดสอบโครงสร้าง ระบบและส่วนประกอบของ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ว่าทางานได้จริงตามที่ออกแบบไว้
(๓) เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการและผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล
(๕) หนังสือมอบอานาจตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
(๖) ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ยังไม่สิ้นอายุ
(๗) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ที่ยังไม่สิ้นอายุ
(๘) รายงานการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
เลขาธิการ
คาขออนุญ าตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สานักงาน ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ก่อนการบรรจุ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ในเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ และก่อนการทดสอบการเดิน เครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ในกระบวนการเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์หรือการ
บรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในกระบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
เงื่อนไขในการขออนุญาต
ส่วนที่ ๑
แผนการเริ่มดาเนินการ
ข้อ ๔ แผนการเริ่มดาเนินการเพื่อทดสอบโครงสร้าง ระบบและส่วนประกอบของ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ว่าทางานได้จริงตามที่ออกแบบไว้ ต้องประกอบด้วย
(๑) คาอธิบายทั่วไป (general description) ที่อธิบายภาพรวมของการเริ่มดาเนินการโดย
สรุปวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ การทดสอบที่สาคัญรวมถึงวิธีการในการทดสอบนั้นในแต่ละช่วงระยะการ
ทดสอบ และผลการทดสอบที่คาดว่าจะได้
(๒) การจั ดโครงสร้างและหน้ าที่ความรับผิดชอบ (organization and responsibilities
for commissioning)
(๓) ช่วงระยะการเริ่มดาเนินการ (commissioning stages)
(๔) การทดสอบโครงสร้ าง ระบบ และส่ว นประกอบ ตามความส าคั ญ ต่ อความ
ปลอดภัย (suitable testing of structures, systems and components on the basis of their
importance to safety)
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๓
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

กาหนดการทดสอบ (test schedule)
ขั้นตอนการเริ่มดาเนินการ (commissioning procedures)
ระบบการจัดการ (management system)
ข้อกาหนดเกี่ยวกับเอกสาร (requirements for documentation)

ข้อ ๕ แผนการเริ่มดาเนินการในส่วนการจัดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามข้อ ๔ (๒) ต้องระบุ
(๑) โครงสร้ า งส่ ว นงานของผู้ ข ออนุ ญ าตที่ รั บ ผิ ด ชอบการเริ่ ม ด าเนิ น การ
(organizational structure)
(๒) หน้าที่ความรับผิดชอบ (functional responsibilities)
(๓) สายการบังคับบัญชา (levels of authority)
(๔) ช่องทางอนุมัติ (approval channels)
(๕) การประสานงานระหว่างกลุ่มงาน (interfaces between participating groups)
ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตต้องระบุหน้าที่และความรับผิดชอบสาหรับการเริ่มดาเนินการของ
ผู้ขออนุญาต ผู้ออกแบบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์สาหรับสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ และผู้ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในส่วนการจัดโครงสร้างและหน้าที่ความ
รับผิดชอบนี้ด้วย
ข้อ ๖ รายละเอียดการจัดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากต้องระบุ
ตามข้อ ๕ ผู้ขออนุญาตต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดการฝึกอบรมในช่วงการเริ่มดาเนินการสาหรับเจ้าหน้าที่เ ดินเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินการและการบารุงรักษาสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ ซึ่งต้องมีขั้นตอนการทวนสอบว่าเอกสารคู่มือต่าง ๆ เป็นไปตามการใช้หรือปฏิบัติงาน
จริง เอกสารคู่มือดังกล่าวรวมถึงคู่มือการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลี ยร์หรือคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือ
การบารุงรั กษา คู่มือการปฏิ บัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน คู่มือการบริหารจัดการ และคู่มือเงื่อนไขและ
ขีดจากัดในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการปฏิบัติงาน
(๒) รายละเอียดการส่งมอบข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการเริ่มดาเนินการไปยัง
ส่วนงานที่รับผิดชอบในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการปฏิบัติงาน
(๓) รายละเอียดโครงสร้า งและอานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการความปลอดภั ย
(safety committee) ที่พิจารณาทบทวนแผนการเริ่มดาเนินการและผลการทดสอบการเริ่มดาเนินการ
รวมถึงให้คาปรึกษาทางเทคนิคแก่ผู้ขออนุญาต
ข้อ ๗ แผนการเริ่มดาเนินการในส่วนช่วงระยะการเริ่มดาเนินการ (commissioning
stages) ตามข้อ ๔ (๓) ให้แบ่งออกเป็นช่วง ๆ ซึ่งแต่ละช่วงดังกล่าวต้องมีการทดสอบอุปกรณ์แต่ละ
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๔
ชิ้น การทดสอบแต่ละระบบที่ประกอบอุปกรณ์ และการทดสอบระบบโดยรวมทั้ง สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ในช่วงก่อนและหลังการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสี
ทั้ งนี้ แผนการเริ่ ม ด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งครอบคลุ ม ทุ ก การปฏิ บั ติ งานที่
คาดการณ์ไว้
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ข้อ ๘ ในกรณีที่อาจมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ต่างไปจากแบบเดิมของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ ระหว่างการเริ่มดาเนินการ แผนการเริ่มดาเนินการต้องระบุขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงแบบนั้นอย่างชัดเจน รวมถึงต้องระบุถึงการประเมินความปลอดภัยในจุดที่เปลี่ยนแปลง
นั้นด้วย
ข้ อ ๙ แผนการเริ่ ม ด าเนิ น การในส่ ว นการทดสอบโครงสร้ า ง ระบบ และ
ส่วนประกอบ ตามความสาคัญต่อความปลอดภัย (suitable testing of structures, systems and
components on the basis of their importance to safety) ตามข้อ ๔ (๔) ต้องแสดงให้เห็นถึง
การดาเนินการอย่างปลอดภัยภายใต้ข้อกาหนดการออกแบบสาหรับระบบเครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์
ทุ ก ชิ้ น ซึ่ ง การทดสอบดั ง กล่ า วต้ อ งระบุ ข้ อ ก าหนดก่ อ นการทดสอบ เช่ น การตั้ ง ค่ า ระบบ
(system setting) หรือหลักฐานที่ได้ทาการทดสอบที่จาเป็นก่อนหน้านี้
การทดสอบตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งมี ก ารจ าลองผลกระทบที่ เกิ ด จากการท างานที่
ผิดพลาดของระบบและอุปกรณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในชั่วอายุสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ซึ่งอาจเกิด
ได้จากหลายสาเหตุ เช่น ไฟฟ้าดับ ทั้งนี้ การจาลองดังกล่าวต้องมีเท่าที่จาเป็นและต้องไม่ส่งผลต่อ
ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ข้อ ๑๐ แผนการเริ่มดาเนินการในส่วนกาหนดการทดสอบ (test schedule) ตาม
ข้อ ๔ (๕) ต้องมีรายละเอียดของ
(๑) ลาดับการทดสอบของโครงสร้าง ระบบ และอุปกรณ์แต่ละตัว
(๒) ตารางงานโดยละเอียดสาหรับการจัดทาคู่มือ การปฏิบัติงาน การทบทวน การ
ฝึกอบรมเฉพาะสาหรับบุคลากรเทคนิค การดาเนินการทดสอบ การจัดทาเอกสาร และการรายงานผล
การทดสอบ
(๓) กฎเกณฑ์ในการกากับดูแลหรือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
(๔) ตารางเวลาการศึ ก ษาผลการทดสอบที่ ได้ และการปรับ ปรุ งแก้ ไขรายงาน
วิเคราะห์ความปลอดภัย
ข้อ ๑๑ แผนการเริ่มดาเนินการในส่วนขั้นตอนการเริ่มดาเนินการ (commissioning
procedures) ตามข้ อ ๔ (๖) ต้ อ งระบุ ขั้ น ตอนโดยละเอี ย ดส าหรั บ ทุ ก การทดสอบในการเริ่ ม
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
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๕
(๑) ชื่อการทดสอบ
(๒) วัตถุประสงค์การทดสอบ และเหตุผลที่ต้องมีวิธีการทดสอบ
(๓) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(๔) เกณฑ์การทดสอบ
(๕) รายละเอียดและข้อกาหนดสมรรถนะของโครงสร้าง ระบบ และส่วนประกอบที่
ใช้ในการทดสอบ
(๖) ข้อกาหนดเพื่อความปลอดภัยในการทดสอบ
(๗) ข้อควรระวังและสิ่งที่ต้องทาก่อน
(๘) วิธีการทดสอบ
(๙) การตรวจสอบว่า การทดสอบนี้เป็นการทดสอบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน กรณีที่เป็น
การทดสอบเครื่องมือและระบบ
(๑๐) ความสัมพันธ์ของการทดสอบกับแผนการเริ่มดาเนินการในส่วนที่เหลือ
(๑๑) ค่าตัวแปรที่ต้องวัดภายใต้ภาวะสถานะคงตัว (steady state condition) และ
ภาวะชั่วครู่ (transient condition)
ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตต้องระบุขั้นตอนโดยละเอียดในการบันทึกกรณีที่ใช้วัสดุอุปกรณ์อื่น
ทดแทนในการเริ่มดาเนินการ (commissioning aids) การบันทึกการใช้และถอดวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว
ออกจากระบบก่อนที่จะมีการปฏิบัติงานจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือวัสดุกัมมันตรังสีในการทดสอบ
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ข้ อ ๑๒ ผู้ ข ออนุ ญ าตต้ อ งระบุ จุ ด พั ก รอที่ ส าคั ญ ในขั้ น ตอนการทดสอบเพื่ อ ให้
คณะกรรมการความปลอดภัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ผู้ผ ลิต และพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติเข้าตรวจสอบก่อนที่จะดาเนินการทดสอบขั้นต่อไป
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ข้อ ๑๓ นอกจากที่กาหนดในข้อ ๑๑ แล้ว ในการทดสอบ ผู้ขออนุญาตต้องคานึงถึง
(๑) ขั้น ตอนปกติของการเดิ น เครื่ องปฏิ กรณ์ นิว เคลียร์ที่ ส ถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการทดสอบ และเพื่อปรับปรุงแก้ไขขั้นตอน
การทดสอบหากจาเป็น นอกจากนี้ยังเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์คุ้นเคย
กับขั้นตอนการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามปกติทสี่ ถานประกอบการทางนิวเคลียร์
(๒) การระบุการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามปกติซึ่ง
จ าเป็ น ในการทดสอบ ในกรณี นี้ จะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบและการยื น ยั น เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้กระทาขึ้น อย่างถูกต้องก่อนที่จ ะเริ่มต้น การทดสอบ และเพื่อให้แน่ใจว่า วัส ดุ
อุปกรณ์หรือระบบถูกทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นลง
(๓) การเตรียมการสาหรับการเก็บรวบรวมและการทาเป็นตารางซึ่งข้อ มูลและผล
การทดสอบ (เอกสารและใบแบบ (form) การทดสอบ) ให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของระบบบริหาร
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๖
จัดการตามข้อ ๑๕ วิธีการของการวิเคราะห์จะต้องมีการระบุและนาเสนอในลักษณะที่สามารถทา
การตรวจสอบความถูกต้องต่อไปได้ ข้อมูลการทดสอบและผลการทดสอบจะต้องได้รับการประเมิน
เทียบกับเกณฑ์การยอมรับที่แสดงให้เห็นได้ว่า ตรงตามความตั้งใจตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ ความไม่
แน่นอนที่ใช้ในการวิเคราะห์ความปลอดภัยจะต้องมีการพิจารณาและการเบี่ยงเบนจะต้องได้รับการแก้ไข
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ข้ อ ๑๔ แผนการเริ่ มด าเนิ นการในส่ วนขั้ นตอนการเริ่มด าเนิ นการ (commissioning
procedures) นอกจากที่กาหนดตามข้อ ๑๑ ต้องระบุข้อกาหนดและขั้นตอนสาหรับการตรวจสอบรายการ
เอกสาร (audit) การทบทวน (review) และการทวนสอบ (verification) เพื่อยืนยันว่าได้ดาเนินการทดสอบ
ตามแผนที่วางไว้และได้บรรลุวัตถุประสงค์ในแผนการเริ่มดาเนินการ นอกจากนี้ แผนการเริ่มดาเนินการต้อง
มีข้อกาหนดของผู้ขอรับอนุญาตในการแก้ไขปัญหากรณีเกิดการคลาดเคลื่อนไปจากปกติหรือข้อบกพร่องใน
ระหว่างการทดสอบเริ่มดาเนินการ
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ข้อ ๑๕ ระบบบริหารจัดการ (management system) ตามข้อ ๔ (๗) ต้องปรากฏ
ระบบบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบทางเอกสารได้ ระบบบริหารจัดการดังกล่าวต้องบูรณาการ
วัต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย สิ่ งแวดล้ อ ม ความมั่ น คงปลอดภั ย คุ ณ ภาพและ
เศรษฐกิจสาหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เอกสารประกอบระบบบริหารจัดการต้องอธิบาย
ระบบที่ควบคุมการพัฒนาและการนาไปปฏิบัติในทุกด้านของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์รวมทั้ง
กระบวนการเริ่มดาเนินการ ระบบบริหารจัดการต้องครอบคลุมลักษณะการทางานสี่ด้าน ได้แก่ หน้าที่
ของผู้บ ริ ห าร การจั ดการทรั พ ยากรการน าไปปฏิ บั ติ และการประเมิ น ผลและการปรับ ปรุง ทั้ งนี้
รายละเอียดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารจัดการ
ส่วนที่ ๒
การอนุญาต
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่เลขาธิการมีความเห็นว่าควรอนุญาต ให้เลขาธิการมีคาสั่งอนุญาต
ให้แก่ผู้ขออนุญาตเป็นหนังสือ
ในกรณีที่เลขาธิการมีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาต ให้เลขาธิการสั่งไม่อนุญาตและแจ้ง
คาสั่ งดั งกล่ า วให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตทราบ ทั้ งนี้ ให้ ร ะบุ เหตุ ผ ลของการไม่ อ นุ ญ าตรวมทั้ งแจ้ งสิ ท ธิ แ ละ
ระยะเวลาการอุทธรณ์คาสั่งต่อคณะกรรมการให้ผู้ขออนุญาตทราบด้วย
หมวด ๓
เงื่อนไขในการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

๗
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๑๗ บทบั ญ ญั ติ ในหมวดนี้ ให้ ใช้ กั บ การบรรจุ วั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ ห รื อ เชื้ อ เพลิ ง
นิวเคลียร์ใช้แล้วในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ไม่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ ผู้รับอนุ ญ าตต้ องมีแผนรับ มือกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน และต้องทดสอบแผน
ดังกล่าวก่อนการแรกบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
ข้อ ๑๙ ผู้รับอนุญาตต้องมีแผนการเริ่มดาเนินการโดยแบ่งเป็นช่วง ๆ (stage) ดังนี้
(๑) ช่วง ก เป็นช่วงก่อนการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
(๒) ช่วง ข ประกอบด้วยการทดสอบการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การทดสอบภาวะ
คงกาลังครั้งแรก และการทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่พลังงานต่า
(๓) ช่วง ค การทดสอบการเพิ่มกาลังเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการทดสอบ
กาลังเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในระดับกาลังปกติที่ขออนุญาต
ทั้งนี้ ต้องระบุการทดสอบทั้งหมดในแต่ละช่วง และกาหนดจุดในลาดับการทดสอบที่
ต้องมีการทบทวนผลการทดสอบให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดาเนินการในช่วงต่อไป
ข้อ ๒๐ หลังจากการทบทวนผลการทดสอบ ผู้รับอนุญาตต้องพิจารณาว่า จะดาเนิน
ตามแผนการเริ่ มดาเนิน การในช่วงนั้น ต่อไปหรือไม่ และต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในช่วงต่อไป
หรือไม่ อัน เนื่องมาจากผลการทดสอบที่ปรากฏ หรือเพราะการทดสอบใด ๆ ในช่วงก่อนยังไม่ได้
กระทาลง หรือกระทาลงแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ
ข้อ ๒๑ ผู้รับอนุญ าตต้องตั้งค่าระบบความปลอดภัยและการเตือนภัยที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมสาหรับแต่ละช่วงการเริ่มดาเนินการ รวมทั้งการกาหนดและการใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสี
ข้อ ๒๒ ผู้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งพิ จ ารณาล าดั บ การทดสอบโดยค านึ งถึ งความจ าเป็ น
ดังต่อไปนี้
(๑) การทดสอบครั้งก่อน ๆ ของระบบทีจ่ าเป็นสาหรับการทดสอบระบบอื่น
(๒) การให้ระบบบางอย่างยังคงทางานอยู่ในระหว่างการทดสอบ เพื่อเหตุผลด้าน
ความปลอดภัย
(๓) การยืน ยัน ลักษณะเฉพาะของเครื่องปฏิ กรณ์ นิว เคลียร์ หรือของระบบ เพื่ อ
เหตุผลด้านการปฏิบัติการหรือด้านความปลอดภัย
(๔) การจัดกลุ่มการทดสอบที่ควรกระทาในช่วงเดียวกันเข้าด้วยกัน

Commented [CS17]: 4.40 Commissioningof RR

Commented [I18]: 5.1 Commissioningof RR

Commented [I19]: 5.2 Commissioningof RR

Commented [CS20]: 5.4 Commissioningof RR

๘
การกาหนดลาดับของการทดสอบให้เป็นไปในลักษณะที่ความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยไม่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทางานของอุปกรณ์ที่ถูกทดสอบ
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ข้อ ๒๓ ผู้รับอนุญ าตต้องทดสอบระบบที่สาคัญต่อความปลอดภัย และระบบช่วย
เสริมและสนับสนุน (auxiliary and supporting systems) ที่จาเป็นสาหรับการดาเนิน การอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพเต็มรู ป แบบในลักษณะที่เป็น อยู่ (in situ) ลั กษณะพิ เศษของอุ ปกรณ์ ที่ท าให้ มีการ
ทดสอบเพียงบางส่วนเท่านั้นต้องไม่เป็นอันตรายต่อข้อกาหนดในการทางานของระบบโดยรวม
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ข้อ ๒๔ ผู้รับอนุญาตต้องจัดเตรียมเอกสารสนับสนุนดังต่อไปนี้เพื่อให้มีการทบทวน
อนุมัติ และออกใช้ ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ก่อนที่จะเริ่มการ
ทดสอบการเริ่มดาเนินการ
(๑) ขั้นตอนการเริ่มดาเนินการ รวมทั้งข้อกาหนดทางบริหารที่เกี่ยวข้อง
(๒) เอกสาร รวมทั้ งข้ อ มู ล การออกแบบ คู่ มื อ การเดิ น เครื่อ งปฏิ ก รณ์ นิ ว เคลี ย ร์
เบื้องต้น คู่มือการบารุงรักษา เงื่อนไขการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ขั้นตอนการเฝ้าระวังและการ
ทดสอบ และขั้นตอนปฏิบัติยามเกิดเหตุฉุกเฉิน
(๓) เอกสารการก่อสร้าง รวมทั้งหลักฐานที่แสดงถึงการทดสอบก่อนการก่อสร้างใน
คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างและอุปกรณ์เครื่องมือ รายงานผลการทดสอบการก่อสร้าง
รายการสิ่งบกพร่องในการก่อสร้าง และการก่อสร้างใด ๆ ที่ไม่สอดคล้อง
(๔) รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย
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ข้อ ๒๕ ผู้ รับอนุ ญ าตต้องส่งรายงานผลการทดสอบตามที่ระบุไว้ในแผนการเริ่ ม
ดาเนินการต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันหลังจากการเริ่มดาเนินการแล้วเสร็จ
ข้อ ๒๖ ผู้รับอนุญาตต้องกาหนดให้การจัดทารายงานการทดสอบเป็นไปตามระบบ
ประกันคุณภาพและมีหัวข้อดังต่อไปนี้ปรากฏอยู่ในรายงานการทดสอบ
(๑) คาอธิบายการทดสอบและผลการทดสอบ
(๒) การสรุปข้อมูลที่บันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล
(๓) การประเมิ น ผลการทดสอบโดยเที ย บกั บ เกณฑ์ ก ารยอมรับ และการระบุ
ผลสาเร็จของการทดสอบ
(๔) การระบุสิ่งที่คลาดเคลื่อนไปจากปกติและข้อบกพร่อง
(๕) วิธีการแก้ไขและเหตุผลที่ใช้วิธีการแก้ไขนั้น ๆ
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๙
ข้อ ๒๗ ผู้รับอนุญาตต้องระบุวิธีการเก็บรักษาและการเข้าถึงรายงานการทดสอบ
การเริ่มดาเนินการไว้ตลอดอายุการดาเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
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ส่วนที่ ๒
ช่วงก่อนการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (ช่วง ก)
ข้อ ๒๘ ผู้รับอนุญ าตต้องบัน ทึกข้อมูล การใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีกาหนดการ
ทดสอบในช่วง ก นี้ และตรวจสอบประสิทธิภาพการทางาน รวมถึงต้องยืนยันการใช้งานร่วมกันได้กับ
ระบบอื่ น ๆ ที่ ม าเชื่ อ มต่ อ นอกจากนี้ ผู้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งจั ด ท าแผนการตรวจสอบพื้ น ที่ รั งสี แ ละ
สิ่งแวดล้อมก่อนการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จในช่วง ก นี้
ข้อ ๒๙ ผู้รับอนุญาตต้องก่อสร้างจัดทาโครงสร้าง ระบบ และอุปกรณ์ ต้องแล้วเสร็ จ
ถึงขั้นที่ว่า การก่อสร้างที่เหลืออยู่ไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของผลการทดสอบ การตรวจสอบว่า
การก่ อ สร้ า งเป็ น ไปตามแบบของสถานประกอบการทางนิ ว เคลี ย ร์ ต้ อ งเสร็จ สิ้ น สมบู ร ณ์ อี ก ทั้ ง
การตรวจสอบและการทดสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างต้องเสร็จสมบูรณ์ด้วยการตรวจสอบ
และการทดสอบบางอย่างสามารถกระทาได้ที่โรงงานผลิตและโรงซ่อมสร้าง (workshop) ในระหว่าง
การผลิตของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สาคัญก่อนการติดตั้งชิ้นส่วนส่วนอุปกรณ์นั้น
ข้อ ๓๐ ผู้รับอนุญาตต้องทาการทดสอบทุกอย่างในช่วง ก ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มการ
ทดสอบในช่วงต่อไป
ข้ อ ๓๑ ผู้รั บ อนุ ญ าตต้ อ งก าหนดขั้น ตอนวิธีการทดสอบเพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า ได้มี ก าร
ทดสอบซ้าอี กครั้ งซึ่ งโครงสร้ า ง ระบบ และอุ ป กรณ์ ที่ ได้มี ก ารปรับ ปรุงเพิ่ ม เติ ม การบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในช่วง ก หรือหลังจากนั้น
ข้อ ๓๒ ผู้รับอนุญาตต้องตรวจสอบหลังจากพ้นช่วง ก เพื่อยืนยันว่า
(๑) แผนการทดสอบได้ดาเนินการเสร็จสมบูรณ์และมีการรายงาน
(๒) การเบี่ยงเบนใด ๆ ได้รับการระบุและการแก้ไข
(๓) การทดสอบที่ผ่านมาทั้งหมดเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า การทดสอบการบรรจุ
เชื้ อ เพลิ งนิ ว เคลี ย ร์ การทดสอบภาวะคงก าลั งครั้ งแรก และการทดสอบการเดิ น เครื่ อ งปฏิ ก รณ์
นิวเคลียร์ที่พลังงานต่าสามารถดาเนินการได้อย่างปลอดภัย
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๑๐
การตรวจสอบต้ อ งยื น ยั น ว่ า ขี ด จ ากั ด และภาวะเงื่อ นไขในการเดิ น เครื่อ งปฏิ ก รณ์
นิวเคลียร์เพียงพอและปฏิบัติได้ และมีการระบุ ข้อจากัดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการดาเนิน งานของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์
ส่วนที่ ๓
การทดสอบการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การทดสอบภาวะคงกาลังครั้งแรก
และการทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่พลังงานต่า (ช่วง ข)
ข้อ ๓๓ แผนการเริ่มดาเนินการในช่วง ข ต้องแบ่งออกเป็นสองช่วงย่อยดังนี้
(๑) ช่วง ข๑ การทดสอบการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และการทดสอบภาวะคงกาลัง
ครั้งแรก (initial criticality test)
(๒) ช่วง ข๒ การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่พลังงานต่า
การตรวจสอบเป็นไปตามคุณลักษณะของระบบหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบไว้ของผลการ
ทดสอบที่ได้ช่วง ข เป็นสิ่งที่จาเป็นก่อนที่จะดาเนินการในช่วง ค ต่อไป
ข้อ ๓๔ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการดูแลเป็นพิเศษและข้อควรระวังในการดาเนินการ
ทดสอบการบรรจุ เชื้ อ เพลิ งนิ ว เคลี ย ร์ การทดสอบภาวะคงก าลั งครั้ งแรก และการทดสอบการ
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่พลังงานต่ามีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันว่า แกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ระบบการควบคุมการเกิดปฏิกิริยา ระบบการดับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และป้องกันเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ ระบบความปลอดภัยอื่น ๆ ค่าตัวเลขด้านฟิสิกส์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ลักษณะของ
แกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระบบหล่อเย็น และการกาบังรังสี ตามความเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ
นอกจากนี้ ผู้รับอนุญาตต้องจากัดการสะสมของวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การทดสอบให้ เกิดขึ้นน้อยที่สุดเพื่ออานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาในที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบและการก่อสร้าง
ข้อ ๓๕ ในช่วงการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่พลังงานต่านี้ ทันทีที่เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์เกิดภาวะคงกาลัง ผู้รับอนุญาตต้องทดสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดที่ไม่สามารถทา
การทดสอบได้ก่อนการเริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทั้งนี้ การทดสอบการเดินเครื่อ งปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ที่พลังงานต่าต้องมีระยะการดาเนินการยาวนานพอสมควรเพื่อเอื้อต่อการฝึกอบรมบุคลากร
ข้อ ๓๖ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีขั้นตอนวิธีการป้องกันรังสี และขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และบุคลากรที่ได้รับการอบรมในขั้นตอนดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อรับมืออุบัติเหตุใด ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเริ่มดาเนินการ
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๑๑

ข้อ ๓๗ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้ระบบการดับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และเครื่องมือ
สาหรับการติดเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เหมาะสมต้องใช้งานได้อย่างเต็มที่ และสามารถสนองต่อ
ข้อกาหนดในการออกแบบทุกสภาพการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยต้องมีบันทึกเป็นลายลักษณ์
อัก ษร เฉพาะอย่ า งยิ่ งหลัก ฐานที่ แสดงให้ เห็ น ว่า ได้ เป็ น ไปตามขีด จ ากั ดและภาวะเงื่อ นไขในการ
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สาหรับการเริ่มดาเนินการ
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ข้อ ๓๘ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบนิวตรอนเมื่อเริ่มติด
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ต้องใช้การได้ก่อนการเริ่มเข้าภาวะคงกาลัง
ข้อ ๓๙ ในการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้ มีการคานวณหรือ
การประมาณการลดสารดูดจับนิวตรอน หรือการเพิ่มสารหน่วงนิวตรอนระหว่างการเข้าสู่ภาวะคง
กาลังเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในการเกิดปฏิกิริยาในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และต้องจัด
ให้มีการวัดเป็นระยะ ๆ ของตัวคูณใต้ภาวะทอนกาลัง (subcritical condition) เพื่อพิจารณาความปลอดภัย
ของการเกิดปฏิกิริยา หากเงื่อนไขภาวะทอนกาลังในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่วัดได้ระหว่างการ
เข้าสู่ภาวะคงกาลังเบี่ยงเบนอย่างมีนัยสาคัญ จากการคาดการณ์ที่ทาไว้ก่อนการเดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ ผู้รับอนุญาตต้องเลื่อนการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพิ่มเติมในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ออกไปจนกว่าจะได้มีการวิเคราะห์การการเบี่ยงเบน รู้ถึงสาเหตุของการเบี่ยงเบน เข้าใจผลกระทบ
และมีการแก้ไขทีเ่ หมาะสม
ข้ อ ๔๐ ในช่ ว ง ข๑ นี้ ผู้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารทดสอบการจั ด แกนเครื่อ ง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่คาดว่าจะมีการใช้ในอนาคต
ข้อ ๔๑ ผู้รับอนุญ าตต้องบันทึกและทบทวนผลการทดสอบช่วง ข๑ จนเป็นที่น่า
พอใจจึงจะสามารถดาเนินการทดสอบช่วง ข๒ ต่อไปได้
ข้อ ๔๒ ในช่วง ข๒ นี้ ผู้รับอนุญาตต้องไม่ให้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ได้รับรังสีในปริมาณ
มากและไม่ให้ส่วนประกอบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เกิดการกระตุ้นให้มีกัมมันตภาพรังสี (activation)
เพื่อเอื้อในการตรวจสอบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และส่วนประกอบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใน
เวลาต่อมา เมื่อมีความจาเป็น
ข้อ ๔๓ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการทดสอบการเดินเครื่องที่พลังงานต่าและการวัด
ที่รวมถึง
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๑๒
(๑) การวั ด รี แ อคติ วิ ตี (reactivity) รวมทั้ ง การวั ด รี แ อคติ วิ ตี เวิ ร์ ธ (reactivity
worth) ของกลไกการควบคุมรีแอคติวิตี กลไกการควบคุมรีแอคติวิตดี ังกล่าวหมายถึงอุปกรณ์ทุกชนิด
ทีค่ วบคุมรีแอคติวิตี ซึ่งรวมถึงแท่งกากับ (regulating rod) แท่งควบคุม (control rod) แท่งหรือแผ่น
ดับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (shutdown rod or blade) และอุปกรณ์การควบคุม ระดับ สารหน่วง
นิวตรอน
(๒) การทดสอบระบบการดับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (shutdown system test)
(๓) การวัดนิวตรอนฟลักซ์ (neutron flux mapping)
(๔) การวัดสนามนิวตรอนและสนามแกมมา (neutron and gamma fields)
(๕) การทดสอบของระบบน้าหล่อเย็นปฐมภูมิ (primary cooling system)
(๖) การยื น ยั น การตอบสนองเมื่ อ เกิ ด การสู ญ เสี ย ไฟฟ้ า จากแหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า
(confirmation of response to loss of electric power supply)
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่พลังงานต่าต้องไม่
ขัดแย้งกับค่าที่ปรากฏอยู่ในรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
และแก้ไขการเบี่ยงเบนใด ๆ ที่ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนที่จะดาเนินการในช่วงต่อไป
ข้อ ๔๔ ในช่วง ข๒ นี้ หากมีความจาเป็น ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการทดสอบพิเศษ
เฉพาะกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์บางชนิด
ข้อ ๔๕ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลังจากช่วง ข เพื่อยืนยันว่า
(๑) แผนการทดสอบได้ดาเนินการเสร็จสมบูรณ์และมีการรายงาน
(๒) การเบี่ยงเบนใด ๆ ได้รับการระบุและการแก้ไข
(๓) การทดสอบที่ผ่านมาทั้งหมดเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า การทดสอบการเพิ่ม
กาลังเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สามารถดาเนินการได้อย่างปลอดภัย
การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งยื น ยั น ว่ า ขี ด จ ากั ด และภาวะเงื่ อ นไขในการ
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (OLCs) มีเพียงพอและปฏิบัติได้ ผู้รับอนุญาตต้องระบุข้อจากัดใหม่อัน
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ นอกจากนี้ ผู้รับอนุญาตต้องทบทวน
และแก้ไขแผนการฝึกอบรมและขั้นตอนการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามที่จาเป็นเมื่อพิจารณาจาก
ผลของการเริ่มดาเนินการ
ส่วนที่ ๔
การทดสอบการเพิ่มกาลังเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
และการทดสอบกาลังเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ช่วง ค)
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ข้อ ๔๖ การทดสอบในช่ วง ค มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยัน ว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
สามารถเดินเครื่องที่กาลังได้ตามขีดจากัดและภาวะเงื่อนไขในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งการ
เดินเครื่องปกติและในระหว่างและหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการเดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ เช่น ไฟดับ หรือการสูญเสียการไหลของน้าหล่อเย็นหลัก
ข้ อ ๔๗ ในช่ ว ง ค ข้ อ มู ล พื้ น ฐานต้ อ งมี ขึ้ น ส าหรั บ ค่ าตั ว เลขที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความ
ปลอดภัยทั้งหมด ซึ่งมีการวัดเป็นประจาและตรวจสอบในระหว่างการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
รวมทั้งค่าตัวเลขการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ครั้งแรกและข้อมูลการวินิจฉัยในส่วนประกอบที่มี
ความสาคัญต่อความปลอดภัย ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสาหรับการประเมินในอนาคตเรื่องความ
เสื่อมหรือแนวโน้มสมรรถภาพ
ข้อ ๔๘ การเริ่มดาเนินการช่วง ค อาจจะแบ่งออกเป็นสองช่วงย่อยดังนี้
(๑) ค๑ การทดสอบการเพิ่มกาลังเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
(๒) ค๒ การทดสอบกาลังเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ข้อ ๔๙ ก่อนที่จะเริ่มช่วง ค ผู้รับอนุญาตต้องกระทาสิ่งต่อไปนี้
(๑) ทดสอบการเริ่มดาเนินการช่วง ข ให้แล้วเสร็จทั้งหมด
(๒) พิสูจน์ยืนยันแล้วว่า ระบบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยรวมทั้งหมด รวมทั้งระบบ
ระบายความร้อนทางานได้จริงและพร้อมสาหรับเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เต็มกาลัง
(๓) ส่งผลการทดสอบในช่วง ข ให้คณะกรรมการความปลอดภัยเห็นชอบ
ข้อ ๕๐ ผู้ รับ อนุ ญ าตต้อ งดาเนิ น การเพิ่ ม กาลังเครื่อ งปฏิ กรณ์ นิ ว เคลีย ร์ อ ย่างเป็ น
ขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอน ผู้รับอนุญาตต้องดาเนินการทดสอบเพื่อ
ยืนยันจุดประสงค์การออกแบบและความปลอดภัยของการเพิ่มกาลังเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ผู้รับ
อนุญาตต้องทบทวนข้อมูลและผลการทดสอบที่ได้ และความแตกต่างระหว่างค่าที่คาดการณ์ไว้และ
ค่าที่วัดได้จริงต้องมีข้อยุติก่อนทีจ่ ะเพิ่มกาลังเครือ่ งปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในระดับต่อไป
ข้อ ๕๑ ในช่วง ค๒ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการทดสอบต่อไปนี้
(๑) การทดสอบว่า อัตราปริมาณรังสีในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เป็นอย่างที่
คาดไว้ และการทดสอบว่ามีการกาบังรังสีอย่างเพียงพอ
(๒) การทดสอบว่ า ก๊ า ซ ของเหลว และสารที่ ร ะบายทิ้ ง ออกมาอยู่ ใ นระดั บ ที่
คาดการณ์ไว้และยอมรับได้

๑๔
(๓) การทดสอบว่ า ค่ า ตั ว เลขและลั ก ษณะเครื่ อ งปฏิ ก รณ์ นิ ว เคลี ย ร์ เช่ น ค่ า
สัมประสิทธิ์ รีแอคติวิตี และผลกระทบของซีน อนและสารดูดจับนิวตรอน (poison) อื่น ๆ เป็น ไป
ตามที่คาดการณ์ไว้และยอมรับได้
ข้อ ๕๒ เมื่อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สามารถเดินเครื่องเต็มกาลังได้ ผู้รับอนุญาตต้อง
จัดให้มีการทดสอบและการตรวจสอบเพื่อให้ได้ค่าตัวเลขหรือตรวจสอบค่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สาหรับสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ นั้น ภายใต้กรอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ได้รับการอนุมั ติ การ
ทดสอบและการตรวจสอบดังกล่าวอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย
(๑) การพิ จ ารณาว่าสิ่งต่า ง ๆ เป็น ไปตามสัญ ญาระหว่างผู้รับ อนุญ าตกับผู้รับจ้าง
ดาเนินการในส่วนต่าง ๆ (ถ้ามี)
(๒) การวัดผลกระทบจากอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการทดลองซึ่งไม่ได้ดาเนินการทดสอบ
ไปแล้วก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)
(๓) การวัดค่าการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (fuel management parameters)
(๔) การประเมินผลวัดปริมาณรังสีขั้นสุดท้ายสาหรับการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
สิ่งแวดล้อม และการทดลอง
(๕) การหาค่าฟลักซ์นิวตรอนและสนามแกมมาสาหรับท่อลาแสง (beam tube) และ
สถานที่ฉายรังสี
ข้อ ๕๓ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลังจากช่วง ค เพื่อยืนยันว่า
(๑) การเบี่ยงเบนใด ๆ ได้รับการระบุและการแก้ไข
(๒) การทดสอบที่ผ่านมาทั้งหมดเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า สถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์สามารถดาเนินการได้อย่างปลอดภัย
(๓) การเริ่มดาเนินการในช่วง ค เสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นที่น่าพอใจและมีการรายงานผล
การตรวจสอบตามวรรคหนึ่งต้องยืนยันว่า ตัวแปรและตัวบ่งชี้ภาวะทั้งหมดที่วัดได้อยู่
ในขีดจากัดที่ยอมรับได้ รวมถึงขีดจากัดและภาวะเงื่อนไขในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (OLCs)
ที่ต้องมีอย่างเพียงพอ หากจาเป็นผู้รับอนุญาตต้องระบุ ข้อจากัดใหม่อันเกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของสถานประกอบการทางนิ ว เคลี ย ร์ นอกจากนี้ ผู้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งทบทวนและแก้ ไขแผนการ
ฝึก อบรมและขั้น ตอนการเดิ น เครื่ องปฏิ กรณ์ นิ ว เคลีย ร์ ตามที่ จาเป็ น เมื่อ พิ จ ารณาจากผลการเริ่ม
ดาเนินการ
ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ. ....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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[เอกสารแนบท้าย]
เลขที่รับ………………………....
วันที่…....……................………
รหัสหน่วยงาน…………..……..
ผู้รับคาขอ………………………..
(สาหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

แบบ ปส. ..............

คำขออนุญำต

 ขออนุญาตบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และทดสอบการ
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 ขออนุญาตบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ในกระบวนการเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์
 ขออนุญาตบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในกระบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว
วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ..................
๑. ประเภทสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ขออนุญาต
 สถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงาน
 สถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
 สถานที่เปลี่ยนรูปหรือเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์
 สถานที่เก็บหรือแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
๒. ชื่อนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนที่........................................................................
ชื่อสถานที่ทาการ (ที่ติดต่อได้ ณ ปัจจุบัน)
…………………………………………………………………......….…......……….
ที่ตั้งเลขที่………..........……หมู่ที่.............ตรอก/ซอย….................................…..
ถนน…….................................….ตาบล/แขวง…………............………..…อาเภอ/
เขต………………………………....จังหวัด……………..........……….……………รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................…… หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……….............................................................. เว็บไซต์ ...........……..........
โดยมี (ผู้มีอานาจขอรับใบอนุญาต) ชื่อ
............................................................................................................... ตาแหน่ง
................................................................................. อายุ.........................…ปี สัญชาติ
...............…...... เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ.............................
เลขประจาตัวประชาชน

๑๖
บ้านเลขที่……….......……หมู่ที่.............ตรอก/ซอย…...................................…..
ถนน……...............................….... ตาบล/แขวง………....…....………..…อาเภอ/
เขต…………………........………..
จังหวัด……………..........……….…………… รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................…… หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……….........................................................................……
๓. ชื่อผู้ยื่นขออนุญาต
ชื่อ............................................................... อาชีพ ......................................................................
อายุ....................…ปี สัญชาติ..........…...... เกิดวันที่ ........เดือน..................พ.ศ.............................
เลขประจาตัวประชาชน
บ้านเลขที่……….......……หมู่ที่.............ตรอก/ซอย…...................................…..
ถนน……...............................….... ตาบล/แขวง………....…....………..…อาเภอ/
เขต…………………........………..
จังหวัด……………..........……….…………… รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................…… หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……….........................................................................……
๔. รายละเอียดสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ชื่อสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ..............................................................................................
ชื่อสากล ........................................................................................................................................
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตั้งอยู่ที่ .......................................................................................
........................................................................................................................................................
ละติจูดที่ .................... ลองติจูดที่ ................... พื้นที่ ............ ไร่ .......... งาน ............... ตารางวา
กรรมสิทธิ์ที่ดินเลขที่ ................. เล่มที่ .............. ออกโดย ............................................................
วัตถุประสงค์การดาเนินงานของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์โดยสังเขป …….……………………..
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยดังนี้
 (๑) คาขออนุญาต
 (๒) แผนการเริ่มดาเนินการเพื่อทดสอบโครงสร้าง ระบบและส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 (๓) เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล

๑๗
 (๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการและผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล
 (๕) หนังสือมอบอานาจตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
 (๖) ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ยังไม่สิ้นอายุ
 (๗) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ที่ยังไม่สิ้นอายุ
 (๘) รายงานการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ
 (๙) เอกสารหลักฐานอื่น (โปรดระบุ)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้เป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .................................................................... ผู้ยื่นคาขออนุญาต
(
)

