
 

 

ร�าง 
ประกาศสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการแจ"งกิจการทางนิวเคลียร� 
หรือการวิจัยและพัฒนาวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร�ท่ีไม�ใช"วัสดุนิวเคลียร�  

พ.ศ. .... 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐ แห�งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร�

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ออกประกาศไว" ดังต�อไปนี้ 
 
ข"อ ๑  ในประกาศนี้  
“ผู"แจ"ง” หมายความว�า  
(๑)  ผู"วิจัยและพัฒนาวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร�ท่ีไม�ใช"วัสดุนิวเคลียร� 
(๒)  ผู"ดําเนินกิจการทางนิวเคลียร�ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดกิจการทางนิวเคลียร�ท่ีต�องแจ�ง 
 
ข�อ ๒  ให�ผู�แจ�งยื่นแบบแจ�งการดําเนินการวิจัยและพัฒนาวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร�ท่ีไม)ใช�

วัสดุนิวเคลียร� หรือการดําเนินกิจการทางนิวเคลียร� พร�อมเอกสารประกอบการแจ�ง ต)อสํานักงานอย)างน�อย
สามสิบวันก)อนดําเนินการ 

 ท้ังนี้ แบบแจ�งเป-นไปตามท่ีกําหนดท�ายประกาศนี้ 
 
ข�อ ๓  หลักเกณฑ�ในการแจ�ง อย)างน�อยต�องมีข�อมูลดังต)อไปนี้ 
(๑) ข�อมูลของผู�แจ�ง 
(๒) ข�อมูลของสถานท่ีติดต)อ สถานท่ีใช�ในการดําเนินกิจการ วัตถุประสงค� รายละเอียด 

ข้ันตอน และผลผลิตของการประกอบกิจการ  
(๓) รายการและจํานวนเครื่องมือและอุปกรณ� พร�อมรายละเอียดท่ีสามารถบ)งชี้เครื่องมือและ

อุปกรณ�ได� เช)น หมายเลขเครื่อง  
(๔) ระยะเวลาท่ีคาดว)าจะดําเนินกิจการทางนิวเคลียร�และแผนจัดการเม่ือเลิกใช�งาน 
(๕) รายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาตนําเข�า ส)งออก หรือ นําผ)าน (ถ�ามี) 
 
ข�อ ๔ หากมีการเปลี่ยนแปลงข�อมูลท่ีเคยแจ�งไว�ก)อนหน�า ให�ผู�แจ�งแจ�งข�อมูลท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงดังกล)าวต)อเจ�าหน�าท่ีภายในสิบห�าวันนับแต)วันท่ีทราบถึงการเปลี่ยนแปลง 
 
ข�อ ๕  เม่ือเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบแบบแจ�งพร�อมเอกสารหลักฐานประกอบการแจ�งว)าถูกต�อง

ครบถ�วนแล�ว เลขาธิการออกใบรับแจ�งเพ่ือเป-นหลักฐาน  
ในกรณีท่ีเจ"าหน"าท่ีเห็นว�าข"อมูลประกอบการพิจารณาไม�เพียงพอหรือเอกสารหลักฐานไม�

ถูกต"องครบถ"วน ให"เจ"าหน"าท่ีแจ"งผู"แจ"งให"ส�งข"อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให"ถูกต"องครบถ"วน หากผู"แจ"ง
ไม�อาจดําเนินการได"ในขณะนั้น ให"เจ"าหน"าท่ีบันทึกความบกพร�องและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะต"องยื่น



 

 

เพ่ิมเติมภายในสิบห"าวันนับแต�วันท่ีได"รับแจ"ง และให"เจ"าหน"าท่ีและผู"แจ"งลงนามไว"ในบันทึกนั้น ในการนี้ ให"
เจ"าหน"าท่ีมอบสําเนาบันทึกดังกล�าวให"แก�ผู"แจ"งไว"เปBนหลักฐาน 

ในกรณีท่ีแจ"งไม�ดําเนินการตามท่ีเจ"าหน"าท่ีแจ"งตามวรรคสอง ให"เจ"าหน"าท่ีสั่งไม�รับแบบแจ�ง
และแจ"งคําสั่งดังกล�าวพร"อมส�งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแจ"งคืนให"แก�ผู"แจ"ง 

ท้ังนี้ ใบรับแจ�งเป-นไปตามท่ีกําหนดท�ายประกาศนี้ 
 
ข�อ ๖ ประกาศนี้ให"ใช"บังคับนับแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต"นไป 
 
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี                                    พ.ศ. .... 

 
             เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ใบแจ�งเลขท่ี..................................................        แบบ 

 
แบบแจ�งการดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร�หรือ 

การวิจัยและพัฒนาวัฏจักรเช้ือเพลิงนิวเคลียร�ที่ไม#ใช�วัสดุนิวเคลียร� 

 วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
๑. ผู�แจ�ง 
1.๑ บุคคลธรรมดา 
(๑) ช่ือผู�ขออนุญาต  ตําแหน)ง  
 อายุ  ป@ สัญชาต ิ  เกิดวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

  

 เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   -  
 

   

 บ�านเลขท่ี  หมู)ท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน  
 ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  

       

 รหัสไปรษณีย�      
 

 
 

 หมายเลขโทรศัพท�  หมายเลขโทรสาร  
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส�   

(๒) สถานท่ีทําการ  
 ท่ีตั้งเลขท่ี  หมู)ท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน  
 ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  
       

 รหัสไปรษณีย�      
 

    
 หมายเลขโทรศัพท�  หมายเลขโทรสาร  

1.๒ นิติบุคคล 
(๑) ช่ือนิติบุคคล  
 จดทะเบียนเมื่อ  เลขท่ีทะเบียน  
 สถานท่ีทําการ  
 ท่ีตั้งเลขท่ี  หมู)ท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน  
 ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  
       

 รหัสไปรษณีย�      
 

 
 หมายเลขโทรศัพท�  หมายเลขโทรสาร  
 

(๒) ช่ือผู�อํานาจในการแจ�งของนิติบุคคล  ตําแหน)ง  
 อายุ  ป@ สัญชาต ิ  เกิดวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

  

เลขท่ีรับ………………………….. 
วันท่ี…………..............………… 
(สาํหรับเจา้หนา้ที�เป็นผูก้รอก) 



 

 

 เลขประจําตัวประชาชน  -     -      -   -  
 

   

 บ�านเลขท่ี  หมู)ท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน  
 ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  

       
 

 รหัสไปรษณีย�      
 

หมายเลขโทรศัพท�   
 หมายเลขโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส�  

          (กรณีมากกว)า ๑ คนสามารถใช�เอกสารแนบได�) 
 
 
2. ขอแจ�งการดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร�หรือการวิจัยและพัฒนาวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร�ท่ีไม*ใช�วัสดุนิวเคลียร� 
 [    ] เพ่ือจําหน)าย    
 [    ] มีไว�ในครอบครองหรือใช�          
 [    ] เพ่ือผลิตหรือประกอบ  
3. สถานท่ีเก็บรกัษา ติดต้ัง หรือดําเนินกิจกรรม 

 ช่ือสถานท่ีเก็บรักษา ติดตั้ง หรือดาํเนินกิจกรรม  
 ท่ีตั้งเลขท่ี  หมู)ท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน  
 ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  
       

 รหัสไปรษณีย�      
 

    
 

 หมายเลขโทรศัพท�  
 หมายเลขโทรสาร  
4. พร�อมกับคําแจ�งน้ี ข�าพเจ�าได�แนบเอกสารและหลักฐานต*าง ๆ ท่ีเกี่ยวข�องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด�วยดังน้ี 
[     ] ๑. สําเนาพร�อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให� ซ่ึงมี

เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ของผู�แจ�งผู�มอบอํานาจ หรือผู�รับมอบอํานาจ หรือสําเนาหนังสือเดนิทางในกรณี
ท่ีบุคคลข�างต�นเป-นคนต)างด�าว 

[     ] ๒. สําเนาใบอนุญาตทํางานของคนต)างด�าว ในกรณผีู�แจ�ง ผู�มอบอํานาจ หรือผู�รับมอบ เป-นคนต)างด�าว 
[     ] ๓. สําเนาพร�อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดงถึง

ความเป-นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
[     ] ๔. หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนกระทําการแทน พร�อมติดอากรแสตมปKจํานวน ๑๐ บาท สําหรับ

การกระทําการ ๑ อย)าง หรือ ๓๐ บาท สําหรับการกระทําการแทนมากกว)า ๑ อย)างสําหรับนิติบุคคลท่ีเป-น
หน)วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค�การมหาชน ไม)ต�องติดอากรแสตมปK 

[     ] 5. เอกสารแสดงข�อมูลของสถานท่ีติดต)อ สถานท่ีใช�ในการดําเนินกิจกรรม วัตถุประสงค� รายละเอียด ข้ันตอน และ
ผลผลิตของการประกอบกิจกรรม   

[     ] 6. เอกสารแสดงรายการและจํานวนเครื่องมือและอุปกรณ� พร�อมรายละเอียดท่ีสามารถบ)งช้ีเครื่องมือและอุปกรณ�
ได� เช)น หมายเลขเครื่อง 

[     ] 7. เอกสารแสดงระยะเวลาท่ีคาดว)าจะดําเนินกิจการทางนิวเคลียร�และแผนจัดการเมื่อเลิกใช�งาน 
[     ] 8. เอกสารแสดงหลักฐานการอนุญาตนําเข�า ส)งออก หรือ นําผ)าน (ถ�ามี) 
[     ] 9. เอกสารอ่ืน ๆ (ระบุ).............................................. 

 
 
  ลายมือช่ือผู�รายงาน   
  (  ) 
     
หมายเหตุ 



 

 

๑. เอกสารประกอบคําขอแจ�งทุกฉบับต�องลงช่ือรับรองสําเนาถูกต�องพร�อมวันท่ีโดยผู�ขอแจ�งหรือผู�รบัมอบอํานาจพร�อม
ประทับตราประจําหน)วยงาน 
๒. โปรดใส)เครื่องหมาย / ลงในช)อง [   ] หน�าข�อความท่ีต�องการหน�าข�อ ๖ 
๓. โปรดกรอกข�อมลูในตารางท่ี ๑ สําหรับรายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ�ท่ีใช�ในกิจกรรม 
 



 

 

รายการแสดงรายละเอียดกิจกรรม/อุปกรณ� สําหรับการดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร�หรือการวิจัยและพัฒนาวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร�ที่ไม*ใช�วัสดุนิวเคลียร� 
 

รายการกิจกรรม/อุปกรณ� ที่เกียวข�องตามคําขอแจ�ง/ใบแจ�งเลขที่........................................ 
ชื่อสถานประกอบการ...................................................................................................... 
 

วันที่ (วัน/เดือน/ป@).............................................. 
หน�าที่...................จากจํานวน......................หน�า  
ลงนาม............................................ 

ลําดับ รายละเอียดกิจกรรม/
อุปกรณ� 

หมายเลขเครื่อง/
อุปกรณ� 

จํานวน วัตถุประสงค�การใช�
ประโยชน� 

บริษัทผู�ผลิต บริษัทผู�แทน
จําหน)าย 

เจ�าหน�าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี (หากมี) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
(กรณีช�องว�างไม�พอให"ใช"เอกสารแนบได") 



 

 

๒

จัดทําและเผยแพร)โดย 
 

กองกฎหมายและสนธิสัญญา สํานักงานปรมาณเูพื่อสันต ิ
โทร 0 2596 7600 ต)อ 3414 โทรสาร 0 2562 0110 

Facebook : Atoms4Peace 
 

ธันวาคม 2559 


