
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
  ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
 

เหตุผล 
 
  โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๑๖) และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และวิธีการการเก็บรักษาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  ซึ่งประกอบด้วยการป้องกันภาวะวิกฤต  
การระบายความร้อน และรวมถึงการส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 



 

 

๒ 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
พ.ศ. .... 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๑๖) และมาตรา ๘๗  
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“การจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว” หมายความว่า การเก็บรักษาเชื้อเพลิง

นิวเคลียร์ใช้แล้ว การส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วให้แก่หน่วยงานของรัฐ การส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้
แล้วไปจัดการนอกราชอาณาจักรและการส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วกลับคืนแก่ประเทศผู้ขายหรือ
ผู้ให้เช่า 

“ภาวะวิกฤต” หมายความว่า ภาวะที่ปฏิกิริยาการแยกนิวเคลียสสามารถสืบเนื่อง
อยู่ได้โดยอัตราการเกิดนิวตรอนจากปฏิกิริยาเท่ากับอัตราการสูญเสียนิวตรอน 

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๒ ผู้ รับใบอนุญาตต้องมีการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ใช้แล้วในสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ตลอดอายุใบอนุญาตของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  โดยค านึงถึง
ขนาดและประเภทของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  และวิธีการนั้นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดที่
ระบุไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๓  วิธีการเก็บรักษาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วมี ๒ วิธี คอื 
(๑) การเก็บแบบเปียก ที่ใช้น้ าในการระบายความร้อนจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
(๒) การเก็บแบบแห้ง ที่ใช้อากาศในการระบายความร้อนจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
 
ข้อ ๔  ผู้รับใบอนุญาตต้องเก็บรักษาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วที่เพ่ิงน าออกจากแกน

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยใช้วิธีการเก็บแบบเปียกเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี ก่อนที่จะใช้วิธีการเก็บ



 

 

๓ 

แบบแห้งได ้ และสระน้ าที่ใช้เก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วซึ่งอยู่ภายในอาคารต้องลึกอย่างน้อยเท่ากับ
ความยาวของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วที่ยาวที่สุดและบวกอีก ๑๒ เมตร  เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
จะต้องถูกเก็บห่างจากก้นสระเป็นระยะอย่างน้อย ๔ เมตร และห่างจากปากขอบสระเป็นระยะอย่าง
น้อย ๘ เมตร  หรือหากไม่สามารถปฏิบัติได้ ผู้รับใบอนุญาตต้องจ ากัดอัตราปริมาณรังสีที่ปากขอบ
สระให้ไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมง 

 
ข้อ ๕  สระน้ าเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้วต้องใช้น้ าบริสุทธิ์ (demineralized water) และ

มีสารโบรอนในปริมาณท่ีเหมาะสมในการป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตตลอดเวลาที่เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้
แล้วอยู่ในสระน้ า รวมทั้งมีระบบกรองน้ าที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ สภาพทางเคมีของน้ าต้องไม่ท า ให้
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและวัสดุอุปกรณ์อ่ืนที่ส าคัญต่อความปลอดภัยเกิดการผุกร่อนและ
เสื่อมสภาพ 

 
ข้อ ๖  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน

การสะสมของก๊าซที่ติดไฟได้ เช่น ไฮโดรเจนที่เกิดจากปฏิกิริยาแยกตัวของน้ าโดยมีเปลือกหุ้มเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว (cladding) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกรณีการเก็บแบบเปียก  นอกจากนี้ ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลาในสถานที่
เก็บรักษาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

 
ข้อ ๗  หลังจากที่ผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วโดยใช้วิธีการ

เก็บแบบเปียกเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี  ผู้รับใบอนุญาตอาจเก็บรักษาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วโดยใช้
วิธีการเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วแบบแห้งก็ได้  โดยการเก็บแบบแห้งจะต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่
สามารถเก็บรักษาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลาอย่างน้อยยี่สิบปี 

หมวด ๒  
การเก็บรักษาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

   
 

ส่วนที่ ๑  
การป้องกันการเกิดภาวะวิกฤต 

   
 

ข้อ ๘  ผู้รับใบอนุญาตต้องป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตในกระบวนการทุกอย่างที่
เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ตลอดการด าเนินการปกติและเมื่อเกิดอุบัติเหตุใด ๆ กับสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์  ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุ การขนย้าย และการเก็บรักษา  ทั้งนี้ ตัวประกอบ
พหุคูณยังผล (keff) ต้องไม่เกิน ๐.๙  โดยต้องมีระบบอุปกรณ์ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาณ



 

 

๔ 

นิวตรอนอย่างน้อยสองชุดที่ท างานเป็นอิสระจากกัน ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องก าหนดส่วนเผื่อเพ่ือ
ความปลอดภัย (safety margins) ในการออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่ใช้ในกระบวนการทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

 
ข้อ ๙  ผู้รับใบอนุญาตต้องป้องกันการเกิดภาวะวิกฤต ดังนี้ 
(๑) การค านวณการจัดวางเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
(๒) การติดตั้งวัสดุดูดจับนิวตรอนที่มีประสิทธิภาพตลอดเวลาในการเก็บรักษา

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
(๓) การป้องกันไม่ให้มีสารหน่วงนิวตรอนในพื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วใน

กรณใีช้วิธีการเก็บแบบแห้ง 
 
ข้อ ๑๐  ผู้รับใบอนุญาตต้องติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยเพื่อตรวจจับการเกิดภาวะ

วิกฤตในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่มีเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และระบบเตือนภัยต้องมีการสอบเทียบและ
ตรวจสอบการใช้งานเป็นระยะ ๆ 

 
ส่วนที่ ๒  

ความปลอดภัยทางรังสี 
   

 
ข้อ ๑๑  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัย

ทางรังสีซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ข้อ ๑๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีปริมาณรังสีมากเกิน

กว่าที่ก าหนดไว้ในพื้นที่ท่ีบุคลากรปฏิบัติงานอยู่และระบบเตือนภัยต้องมีการสอบเทียบและตรวจสอบ
การใช้งานเป็นระยะ ๆ 

ทั้งนี้  ผู้ รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการดูแลรักษาระบบสัญญาณเตือนภัยและ
ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 

 
ข้อ ๑๓  ผู้รับใบอนุญาตต้องติดตั้ งระบบตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีและผู้รับ

ใบอนุญาตต้องมีเครื่องมือที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิหรืออัตราการไหลของน้ าหรืออากาศด้วย  อีกทั้ง
ต้องมีการสอบเทียบและตรวจสอบการใช้งานของระบบและเครื่องมือเป็นระยะ ๆ 

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการดูแลรักษาติดตั้งระบบตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี
และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 

 
ข้อ ๑๔  ผู้รับใบอนุญาตต้องควบคุมการปลดปล่อยวัสดุกัมมันตรังสี  โดยปริมาณ

วัสดุกัมมันตรังสีในอากาศหรือในน้ าต้องมีปริมาณน้อยที่สุดเท่าท่ีจะน้อยได้ในช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุ 
เมื่อไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการยึดจับ การบรรจุ การขนย้าย 

และการเก็บรักษา ต้องไม่ปล่อยให้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วเกิดการกระแทก 



 

 

๕ 

ส่วนที่ ๓ 
การระบายความร้อน 

   
 
ข้อ ๑๕  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการระบายความร้อนจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้

แล้วอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  ไม่ว่าจะ
เป็นการบรรจุ การขนย้าย และการเก็บรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายความร้อนจากเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้วที่เพ่ิงน าออกจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

 
ข้อ ๑๖  การระบายความร้อนจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วตามข้อ ๑๕ ต้องสามารถ

ใช้การได้ตลอดเวลาทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ โดยอาจออกแบบให้ระบบระบายความร้อนมีระบบ       
การท างานส ารอง (redundancy) และมีหลักการท างานต่างกัน (diversity) ทั้งนี้ ระบบระบายความร้อน
ต้องสามารถท างานได้แม้อุปกรณ์เครื่องจักรตัวใดตัวหนึ่งช ารุดบกพร่อง (single failure criterion) 

ระบบระบายความร้อนอาจเป็นได้ทั้งระบบที่อาศัยแหล่งพลังงานในการท างาน 
(active system) หรือระบบที่สามารถท างานได้เองตามธรรมชาติ (passive system) 

 
ข้อ ๑๗  ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่ให้อุณหภูมิที่เปลือกหุ้มเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วสูง

เกินไปจนท าให้เปลือกนั้นเสื่อมสภาพลงจนท าให้เกิดการปริแตกของเปลือกนั้น 
 
ข้อ ๑๘  การเก็บรักษาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วแบบแห้งไม่จ าเป็นต้องมีระบบที่

อาศัยแหล่งพลังงานในการท างาน  หากพิสูจน์ได้ว่าระบบที่ท างานได้เองตามธรรมชาติสามารถระบาย
ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วได้ 

 
หมวด ๓  

การส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
   

 
ข้อ ๑๙  ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์ของตน ต้องกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดการ

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
(๒) ส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วไปจัดการนอกราชอาณาจักร 
(๓) ส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วกลับคืนแก่ประเทศผู้ขายหรือผู้ให้เช่าซึ่งเชื้อเพลิง

นิวเคลียร์ใช้แล้ว 
 
 
 



 

 

๖ 

ข้อ ๒๐  ผู้รับใบอนุญาตที่กระท าการตามข้อ ๑๙ ต้องมีสัญญาระหว่างผู้รับใบอนุญาต
กับหน่วยงานของรัฐ ผู้จัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วนอกราชอาณาจักร หรือผู้ขายหรือผู้ให้เช่า 
แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่จัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  
ซึ่งประสงค์จะส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วให้แก่หน่วยงานของตน 

สัญญาตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรหัสหมายเลขบนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วหรือ
สิ่งอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพ่ือให้สามารถระบุถึงเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วนั้นได้ หน้าที่ความ
รับผิดชอบของคู่สัญญา และวันที่จะท าการจัดส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วนั้น 

กรณีที่ไม่ใช่การเช่าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สัญญาตามวรรคหนึ่งต้องระบุถึงการจัดการ
กรรมสิทธิ์ในเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว รวมถึงวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ในกรณีที่มีการแปร
สภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วนั้นด้วย 

 
ข้อ ๒๑  ผู้ รับใบอนุญาตต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ส านักงานไม่น้อยกว่า 

หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่จะจัดส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วตามข้อ ๑๙ 
(๑) แบบ (scale drawing) ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
(๒) วัสดุที่ใช้ประกอบขึ้นเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุ

นิวเคลียร์ในเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ก่อนเริ่มการใช้งาน หลังจากการเผาผลาญ (burn-up) เชื้อเพลิง
นิวเคลียร์แล้ว และก่อนการจัดส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

(๓) ประวัติการใช้งานของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เช่น วันแรกบรรจุและวันเลิกใช้งานใน
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การเผาผลาญเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อัตราก าลังการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(reactor power rating) ความร้อนจากการสลายตัว (decay heat)  

(๔) รหัสหมายเลขของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว (ถ้ามี) 
(๕) สภาพการช ารุดบกพร่องของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ในวันที่จัดส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งส านักงานทราบ

ถึงการจัดส่งด้วย 
 
ข้อ ๒๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วตามข้อ ๑๙ ก่อนจะ

เลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  เว้นแต่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจะเห็นชอบกับแผนการเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ของผู้รับ
ใบอนุญาตที่ระบุถึงรายละเอียดการจัดการตามข้อ ๑๙ แก่เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วทั้งหมดที่มีอยู่ใน
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วทั้งหมดที่มีอยู่ในสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ต้องได้รับการจัดการตามข้อ ๑๙ ก่อนการเลิกด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์จะ
เสร็จสิ้นลง 

 
 
 
 
 



 

 

๗ 

ข้อ ๒๓  กรณีท่ีไม่เป็นไปตามข้อ ๒๒ ให้ส านักงานใช้หลักประกันของผู้รับใบอนุญาต
ในการจัดส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
ใช้แล้วตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการวางหลักประกัน 

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่                                    พ.ศ. .... 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


