
 

 

  
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงมาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการก่อสร้าง 

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี  
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการก่อสร้าง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
 

เหตุผล 
 

โดยที่มาตรา ๘ (๙) มาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมโดยคำแนะนำของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติมีอำนาจออกกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการก่อสร้างสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เพื่อให้ ผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์หรือผู้ขอรับใบอนุญาตสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี มีมาตรฐาน
เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และ
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 



ร่าง 

กฎกระทรวงมาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการก่อสร้าง 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี  

พ.ศ. .... 
   

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร์

เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๒  มาตรา ๘ (๙) มาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี ้
“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการ

ทางนิวเคลียร์ หรือผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี แล้วแต่กรณี 
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการทางนิวเคลียร์หรือสถานที่

ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี แล้วแต่กรณี 
“ขอบเขตแรงด ันน ้ำหล ่อเย ็นเคร ื ่ องปฏ ิกรณ์ ” (reactor coolant pressure 

boundary, RCPB) หมายความว่า ขอบเขตของระบบทั้งหมดที่อยู่ภายใต้แรงดันของน้ำระบายความ
ร้อนจากเครื่องปฏิกรณ์ ซึ่งเป็นขอบเขตที่กักกันวัสดุกัมมันตรังสี ในน้ำระบายความร้อน  

“คอนเทนเมนต์” (containment) หมายความว่า อาคารหรือสิ่งก่อสร้างกักอากาศ 
(air-tight) ล้อมรอบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อกักเก็บวัสดุกัมมันตรังสีที ่อาจออกสู่สิ ่งแวดล้อม
ภายนอกในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ โดยมากมักเป็นรูปโดมและทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก 

“คอนไฟน์เมนต์”(confinement) หมายความว่า อาคารหรือสิ่งก่อสร้างล้อมรอบ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อจำกัดวัสดุกัมมันตรังสีที่ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 
โดยผ่านกระบวนการหรือช่องทางที่กำหนดไว้  

“โครงสร้าง ระบบ และส่วนประกอบที่สำคัญต่อความปลอดภัย” (structure system 
and component important to safety) หมายความว่า โครงสร้าง ระบบ และส่วนประกอบใด ๆ ที ่มี
ความสำคัญต่อฟังก์ชันความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ ซึ่งหากมีการทำงานที่ผิดปกติหรือเกิดการล้มเหลว 
จะส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของกัมมันตรังสีสู่ผู้ปฏิบัติงานหรือประชาชน  

“สถาบันที ่เช ื ่อถือได้” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐหรือบริษัทจำกัดที ่มี
วัตถุประสงค์ในการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรม ซึ่งมีวิศวกรประเภทวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรม



๒ 
 

  
 

ควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ และลงลายมือชื่อรับรองผล
การตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม  

“การต่อประสานระหว่างคนและเครื ่องจักรกล” (human-machine interface) 
หมายความว่า การใช้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ผู ้ปฏิบัติงานใช้เพื่อควบคุมเครื่องจักรกลต่าง ๆ ซึ่ง
ครอบคลุมตั้งแต่แผงควบคุมทางกายภาพที่มีปุ่มและไฟแสดงสถานะ ไปจนถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
ซอฟต์แวร์และหน้าจอแสดงกราฟฟิกในการควบคุม  

 
ข้อ ๒ นอกจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้แล้ว เรื ่องดังต่อไปนี้ให้เป็นไปตามที่

กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยอนุโลม 
(๑) การรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะ และคุณสมบัติของ

วัสดุที่ใช้ 
(๒) การรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับอาคาร 
(๓) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื่องกล ความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอ่ืน และการป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย 
(๔) แบบและจำนวนของห้องน้ำและห้องส้วม 
(๕) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการจัดแสงสว่าง 

การระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

(๖) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
(๗) ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย 

ทางเท้า ทาง หรือที่สาธารณะ 
(๘) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

สำหรับอาคารบางชนิด หรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที ่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
ดังกล่าว 

(๙) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร 
(๑๐) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือ

ผู ้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก  

 
ข้อ ๓ นอกจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้แล้ว เรื ่องดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามที่

กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรงงานสำหรับโรงงานจำพวกที่ ๓ โดยอนุโลม 
(๑) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะอาคารของโรงงานหรือลักษณะภายในของ

โรงงาน 



๓ 
 

  
 

(๒) กำหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งที่ต้อง
นำมาใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน 

(๓) กำหนดหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดให้มีอุปกรณ์หรือ
เครื่องมืออ่ืนใด เพ่ือป้องกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนที่อาจเกิด
แก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน 

 
หมวด ๑ 

หลักความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
   

 
ข้อ ๔ สถานประกอบการต้องได้รับการออกแบบให้ทำงานตามหน้าที่พื ้นฐานด้าน

ความปลอดภัย (main safety function) ดังนี้ 
(๑) ควบคุมอันตรกริิยานิวเคลียร์และรังสี 
(๒) ระบายความร้อนที่เกิดขึ้น จากอันตรกิริยานิวเคลียร์หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 

ภายในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
(๓) กักเก็บวัสดุกัมมันตรังสีและการกำบังรังสี 
 
ข้อ ๕ สถานประกอบการต้องได้รับการออกแบบให้มีการป้องกันการได้รับรังสีของ

ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ บุคลากรอื่น ๆ และประชาชนโดยรอบมิให้ได้รับรังสี
เกินกว่าขีดจำกัดตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยทางรังสี 

 
ข้อ ๖ สถานประกอบการต้องได้รับการออกแบบให้ป้องกันการรั ่วไหลของวัสดุ

กัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ทั้งในสภาวะปกติ และกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ตามที่ระบุใน
รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยฉบับเบื้องต้น และมีมาตรการรองรับอุบัติเหตุที่รุนแรงกว่าที่ออกแบบ
รองรับไว้ (beyond design basis accident) 

 
ข้อ ๗ การออกแบบสถานประกอบการต้องปรากฏหลักการป้องกันเชิงลึก (defense 

in depth) และหลักความปลอดภัยแม้ในภาวะล้มเหลว (fail safe) โดยการออกแบบให้มีระบบทำงาน
สำรอง (redundancy) ทำงานต่างกัน (diversity) และทำงานอย่างเป็นอิสระต่อกัน (independence)  

 
ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องทำตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้โดยพิจารณาตาม

หลักความปลอดภัยตามลำดับขั้น (graded approach) ซึ่งอาจแตกต่างกันตามประเภทของสถาน
ประกอบการ โดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ตามแต่กรณี  



๔ 
 

  
 

(๑) กำลังของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(๒) รายการและปริมาณรังสีที่เกิดขึ้น (source term) 
(๓) ปริมาณและการเสริมสมรรถนะของวัสดุนิวเคลียร์พิเศษและวัสดุนิวเคลียร์ที่

สามารถเกิดการแตกตัวได้ 
(๔) เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้ว ระบบแรงดันสูง ระบบทำความร้อน และการจัดเก็บ

วัสดุที่ติดไฟได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(๕) ประเภทของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
(๖) ชนิดและมวลของตัวหน่วงนิวตรอน ตัวสะท้อนนิวตรอน ( reflector) และ 

สารหล่อเย็น 
(๗) ปริมาณของรีแอกทิวิตี้ (reactivity) ที่เกิดขึ้นได้และอัตราการเกิด การควบคุม 

รีแอกทิวิตี้ และคุณลักษณะด้านความปลอดภัย (safety feature) 
(๘) คุณภาพของโครงสร้างกักกันรังสีหรือวิธีการกักกันอ่ืน ๆ 
(๙) การใช้ประโยชน์จากสถานประกอบการ 
(๑๐) การประเมินสถานที่ตั ้ง รวมถึงอันตรายภายนอกที่เกี ่ยวข้องกับสถานที่ตั้ง 

และกลุ่มประชากร 
 
ข้อ ๙ สถานประกอบการต้องได้รับการออกแบบให้รองรับการทำงานประสานและ

สอดคล้องกันระหว่างความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และการพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ 

 
ข้อ ๑๐ สถานประกอบการต้องมีโครงสร้าง ระบบ และส่วนประกอบที่สำคัญต่อความ

ปลอดภัยที่ผ่านการทดสอบโดยหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางวิศวกรรมเฉพาะจากสถาบนัที่
เชื่อถือได้ 

 
ข้อ ๑๑ สถานประกอบการต้องติดตั้งและใช้อุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัย

ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทยซึ่งไม่ต่ำกว่ามาตรฐานสากล หากไม่มีมาตรฐานของประเทศ
ไทยให้ใช้มาตรฐานสากลที่สำนักงานประกาศกำหนด รวมทั้งต้องระบุมาตรฐานที่ใช้สำหรับอุปกรณ์แต่
ละชนิดให้ชัดเจน และคำนึงการเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานด้วย  

 
ข้อ ๑๒ การออกแบบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องใช้ผลการวิเคราะห์ความ

ปลอดภัยแบบดีเทอมินิสติก (deterministic safety analysis)  



๕ 
 

  
 

สำหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงาน นอกจากต้องใช้ผล
วิเคราะห์ตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องใช้ผลการวิเคราะห์ความปลอดภัยแบบความน่าจะเป็น (probabilistic 
safety analysis) ด้วย 

 
ข้อ ๑๓ อุปกรณ์ท่ีมีความสำคัญต่อความปลอดภัยที่ติดตั้งและใช้ในสถานประกอบการ

ต้องเป็นไปตามแบบในแผนการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ โดยสามารถประกอบ ขึ้นรูป สร้างและติดตั้ง
ได้ตามกระบวนการที่จัดทำขึ้น พร้อมกับปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าวในการก่อสร้าง เพ่ือให้อุปกรณ์
นั้นมีคุณลักษณะและระดับความปลอดภัยตามที่ออกแบบไว้ 
 

ข้อ ๑๔ การออกแบบของสถานประกอบการต้องรองรับการจัดการความเสื่อมสภาพ 
(ageing) โดยให้สามารถ ตรวจสอบ ปรับเทียบ ทดสอบสมรรถนะ ซ่อมบำรุง ซ่อมแซม และเปลี่ยน
ทดแทนของระบบอุปกรณ์ท่ีสำคัญต่อความปลอดภัยได้ 

 
ข้อ ๑๕ การออกแบบของสถานประกอบการต้องจัดให้มีระบบอุปกรณ์เครื่องมือ 

ต่าง ๆ ให้มีคุณลักษณะที่รองรับงานจัดการกากกัมมันตรังสีและกิจกรรมการเลิกดำเนินกิจการใน
อนาคต รวมทั้งรองรับกรณีการหยุดเดินเครื่องระยะยาว หรือในระหว่างรอการรื้อถอนเลิกใช้งานถาวร  

  
ข้อ ๑๖ การออกแบบสถานประกอบการต้องปรากฏหลักการต่อประสานระหว่างคน

และเครื่องจักรกล (human-machine interface) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมความปลอดภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
ข้อ ๑๗ การออกแบบสถานประกอบการต้องรองรับกรณีการเกิดอุบัติเหตุและการ

แก้ไขสถานการณ์ โดยให้มีระบบต่าง ๆ ดังนี้  
(๑) ระบบการหนีภัยทีเ่พียงพอ  
(๒) มีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน

ภายนอกที่จะมาช่วยบรรเทาเหตุ  
(๓) มีระบบไฟฟ้าและน้ำระบายความร้อนสำรอง 

 
 

หมวด ๒ 
อาคารและโครงสร้าง 

   
 



๖ 
 

  
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อกำหนดทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 

   
 

ข้อ ๑๘ ผู ้ขอรับใบอนุญาตต้องออกแบบโครงสร้าง ระบบ และส่วนประกอบที่มี
ความสำคัญต่อความปลอดภัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การคำนวณออกแบบโครงสร้างอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานทาง
วิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
รวมทั้งสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ได้กำหนดขึ้นฉบับปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(๒) โครงสร้าง ระบบ และส่วนประกอบที่สำคัญต่อความปลอดภัยต้อง ได้รับการ
ออกแบบให้สามารถทำงานตามหน้าที่ ทั้งในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเกิดอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติและ
ภัยจากการกระทำของบุคคล ตามลักษณะของอุบัติเหตุที่นำมาใช้เป็นพื้นฐานการออกแบบที่ระบุไว้ใน
รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ รายงานวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น และรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์ โดยต้องสามารถทดสอบหรือพิสูจน์ได้ด้วยวิธ ีการ  

ที่น่าเชื่อถือ  
(๓) วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงสร้าง ระบบ และส่วนประกอบที่สำคัญต่อความ

ปลอดภัยต้องมีระดับคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นำวิธีการ
จัดลำดับขั้นความสำคัญ (Graded approach) มาประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกให้เหมาะสม สำหรับแต่ละ
ระบบและประเภทของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานให้บริการจัดกากกัมมันตรังสี 

(๔) ทั้งนี้แบบโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลของโครงสร้าง ระบบ และ
ส่วนประกอบที่สำคัญต่อความปลอดภัย ต้องผ่านการรับรองโดยวุฒิวิศวกร ที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพถูกต้องจากสภาวิศวกรของประเทศไทย 

ข้อ ๑๙ วัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารที่เกี่ยวกับการรับน้ำหนักบรรทุก ความแข็งแรง ความ
คงทน หรือความปลอดภัย ต้องมีลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่กำหนดในแบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน และรายการคำนวณ รวมทั้งส่วนประกอบการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน 

(๑) สารผสมเพ่ิมหรือน้ำยาผสมคอนกรีต (concrete admixture) 
(๒) มอร์ต้าและคอนกรีตพิเศษ (special mortars and concrete) 
(๓) ลวดอัดแรง และ ลวดอัดแรงตีเกลียว (prestressing tendons) 
(๔) ระบบอัดแรง (prestressing systems) 



๗ 
 

  
 

(๕) อุปกรณ์สำหรับการถ่ายแรงของชิ ้นส่วนโครงสร้างและสมอยึดฝังคอนกรีต 
(load-transferring metal parts and lifting anchors) 

(๖) วัสดุอุดรอยต่อและแผ่นคอนกรีตปิดอาคาร ( joint sealing composites and 
strips for concrete facades) 

(๗) เหล ็กเส ้น ตาข ่ ายเหล ็กเ สร ิมแรง และเหล ็กสำหร ับเสร ิมคอนกรีต
(reinforcement steels, mesh reinforcements and concrete reinforcements) 

(๘) ข้อต่อเหล็กเส้น (special couplers for reinforcing steel bars) 
(๙) สมอยึดเหล็กเส้น (special anchors for reinforcing steel bars) 
(๑๐) วัสดุรองรับจุดเชื่อมต่อ (bearings used in support joints) 

ข้อ ๒๐ คอนกรีต เหล็ก หรืออุปกรณ์การก่อสร้างที่นำมาใช้ในการก่อสร้างสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ ต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเป็นไปตามการประกันคุณภาพอย่าง
น้อย ISO 9001 

 
ข้อ ๒๑ ในกรณีสถานที่ก่อสร้างสถานประกอบการมีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยหรือ

มีน้ำท่วมทั้งสถานที่และอาคารต้องจัดให้มีมาตรการและระบบการป้องกันเหตุดังกล่าวที่มีความแข็งแรง
และเหมาะสม มีความสูงเพียงพอจากระดับน้ำที่ประเมินสูงสุดจากการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์เทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและเมื่อก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  

 
ข้อ ๒๒ น้ำหนักบรรทุกปกติ (normal load) น้ำหนักบรรทุกรุนแรงจากธรรมชาติ 

(severe environmental loads) น ้ำหน ักบรรท ุกร ุนแรงจากธรรมชาต ิแบบสุ ดข ีด (extreme 
environmental loads) และน้ำหนักบรรทุกที่เกิดจากเหตุไม่ปกติ (abnormal loads) ของอาคารที่ใช้
จัดเก็บหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เชื ้อเพลิงนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้วให้คำนวณ ดังต่อไปนี้ 

(๑) น้ำหนักบรรทุกปกติ (normal load) คำนวณจากผลรวมของน้ำหนักบรรทุกคงที่
ของอาคาร (dead loads) น้ำหนักบรรทุกจร (live load) น้ำหนักพิกัดของเครน (rated capacity of 
crane) แรงที่เกิดจากน้ำหนักและแรงดันของของเหลว (loads due to weight and pressures of 
fluids) แรงที ่เกิดจากน้ำหนักและแรงดันของดิน น้ำในดิน หรือวัสดุปริมาณมวล ( loads due to 
weight and pressure of soil, water in soil, or bulk materials) น้ำหนักบรรทุกจรหลังคา (roof 
live load) น้ำหนักบรรทุกจากน้ำฝนและอ่ืนๆ (rain load) แรงที่เกิดจากปฏิกิริยาของระบบท่อระหว่าง
การใช้งานปกติ (pipe reactions during normal operating) ผลจากอุณหภูมิและน้ำหนักบรรทุก
ระหว่างการใช้งานปกติ (thermal effects and loads during normal operating) 



๘ 
 

  
 

(๒) น้ำหนักบรรทุกรุนแรงจากธรรมชาติ (severe environmental loads) คำนวณ
จากผลรวมของน้ำหนักบรรทุกปกติ แรงที่เกิดจากการทำงานเมื่อเกิดแผ่นดินไหว (loads generated 
by the operating basis earthquake) และแรงลม (wind load) 

(๓) น้ำหนักบรรทุกรุนแรงจากธรรมชาติแบบสุดขีด (extreme environmental 
loads) คำนวณจากผลรวมของน้ำหนักบรรทุกรุนแรงจากธรรมชาติ และแรงที่เกิดจากการดับเครื่อง
ปฏิกรณ์หรือการหยุดทำงานจากแรงแผ่นดินไหว (loads generated by the safe shutdown, or 
design basis earthquake) 

(๔) น้ำหนักบรรทุกที่เกิดจากเหตุไม่ปกติ (abnormal loads) คำนวณจากผลรวมของ
น้ำหนักบรรทุกรุนแรงจากธรรมชาติแบบสุดขีด ความแตกต่างของแรงดันสูงสุดเมื ่อเกิดอุบัติเหตุ 
(maximum differential pressure load generated by the postulated accident) แรงปฏิกิริยา
ที่เกิดจากท่อหรืออุปกรณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ (pipe and equipment reactions generated by the 
postulated accident) แรงจากอุณหภูมิเมื ่อเกิดอุบ ัติเหตุ (thermal loads generated by the 
postulated accident) แรงจากลำของไหลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ( jet impingement load generated 
by the postulated accident) แรงกระแทกจากวัสดุพุ่งกระแทก (missile impact load) และแรงที่
เกิดจากการแตกของท่อพลังงานสูงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (loads on the structure generated by the 
reaction of the broken high-energy pipe during the postulated accident) 
 

ส่วนที่ ๒ 
ฐานราก 

   
 

ข้อ ๒๓ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณสถานประกอบการทางนิวเคลียร์แบ่ง
ประเภทการออกแบบเพื ่อรองรับแผ่นดินไหว (seismic design category) ออกเป็น ๕ ประเภท  
ตามผลกระทบทางรังสี หากมีการทำงานที่ล้มเหลวของโครงสร้าง ระบบ และส่วนประกอบที่สำคัญ  
ต่อความปลอดภัย ดังนี้  

(๑) อาคารประเภท ๑  หมายถึง อาคารที่ทำการ อาคารทั่วไป ที่พักอาศัย หรืออาคาร
อ่ืน ที่ไม่มีการเก็บหรือใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ 

(๒) อาคารประเภท ๒ หมายถึง อาคารที่มีการเก็บหรือใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีหรือ
วัสดุนิวเคลียร์ 

(๓) อาคารประเภท ๓ หมายถึง อาคารที่ติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยไม่เกิน 
๕๐๐ กิโลวัตต์ (ความร้อน) และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี (pre-disposal facility) 



๙ 
 

  
 

(๔) อาคารประเภท ๔ หมายถึง อาคารที่ติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตั้งแต่ 
๕๐๐ กิโลวัตต์ (ความร้อน) ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๒ เมกะวัตต์ (ความร้อน) และสถานที่ให้บริการขจัดกาก
กัมมันตรังสี (disposal facility) 

(๕) อาคารประเภท ๕ หมายถึง อาคารที่ติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยมากกว่า ๒ 
เมกะวัตต์ (ความร้อน) และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงาน  

 
ข้อ ๒๔ การออกแบบโครงสร้าง อาคารประเภท ๑ และ อาคารประเภท ๒ ให้ผู้

คำนวณออกแบบคำนึงถึงการจัดรูปแบบเรขาคณิตให้มีเสถียรภาพในการต้านทานการสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว การกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยชิ้นส่วนโครงสร้าง รวมทั้งบริเวณรอยต่อระหว่างปลาย
ชิ้นส่วนโครงสร้างต่าง ๆ และการให้โครงสร้างทั้งระบบอย่างน้อยให้มีความเหนียวเทียบเท่าความเหนียว
จำกัด (limited ductility) ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 
ข้อ ๒๕ การออกแบบโครงสร้างอาคารประเภท ๓ อาคารประเภท ๔ และ อาคาร

ประเภท ๕ ให้ใช้ค่าการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว (annual frequency of exceeding) อย่างน้อย
ตามค่าที่กำหนดในตารางที่ ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้ ค่าตามรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมสถานที่ตั้ง
สถานประกอบการทางน ิวเคล ียร ์  หร ือค ่าตามกฎหมายว ่าด ้วยการควบคุมอาคารแล ้วแต่  
ค่าใดจะมากกว่ากัน  

ทั้งนี้ อาคารที่ติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้ใช้ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง
ของโลกไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ g 
 

ข้อ ๒๖ ฐานรากของอาคารประเภท ๓ อาคารประเภท ๔ และอาคารประเภท ๕ ต้อง
สามารถต้านทานแรงที่ถ่ายลงมาจากโครงสร้างส่วนบนจากการคำนวณน้ำหนักบรรทุก (load) และ
น้ำหนักบรรทุกรวม (load combinations) 

  
ข้อ ๒๗ ความคงตัวเชิงดัด (flexural rigidity) ความคงตัวของแรงเฉือน (shear 

rigidity) และความคงตัวของแรงตามแนวแกน (axial rigidity) ของคาน (beams) เสา (columns) และ
ผนัง (walls) ของอาคารประเภท ๓ อาคารประเภท ๔ และ อาคารประเภท ๕  ให้เป็นไปตามที่กำหนด
ตารางที่ ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้  

 
ส่วนที่ ๓ 
โครงสร้าง 

   
 



๑๐ 
 

  
 

ข้อ ๒๘  ข้อกำหนดในข้อ ๒๙ ถึงข้อ ๓๓ ให้ใช้กับอาคารประเภท ๓  อาคารประเภท 
๔ และ อาคารประเภท ๕ ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

 
ข้อ ๒๙ การออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างต้องใช้ว ิธ ี LRFD (Load and 

Resistance Factor Design) 
 
ข้อ ๓๐ การวิเคราะห์แบบเชิงเส้น (linear analysis) ผลรวมปัจจัยที่ต้องการทั้งหมด 

(demand acting on element) ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับความสามารถของส่วนต่างๆที่ได้ออกแบบ 
(element’s capacity)  

 
ข้อ ๓๑ ในการวิเคราะห์แบบไม่เป็นเชิงเส้น (nonlinear analysis) ใช้ค่าตัวคูณลด 

(capacity reduction factor ; ) คูณกับค่าความสามารถในการรับแรงดัด (bending) แรงเฉือน 
(shear) และแรงตามแนวแกน (axial load) แล้วแต่กรณี โดยค่าตัวคูณลดเป็นไปตามที่กำหนดในตาราง
ที่ ๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๓๒ จุดเชื่อมต่อต่าง ๆ  ในโครงสร้างต้องมีกำลังสูงเพียงพอที่จะต้านทานแรง และ

โมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นทั้งในกรณีเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปกติและกรณีผิดปกติ 
 
ข้อ ๓๓ ค่าความแข็งแรงของคอนกรีตในโครงสร้างโดยทดสอบจากตัวอย่างคอนกรีต

รูปทรงกระบอกต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า ๒๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และค่าสูงสุด (Fy) แรงดึงสูงสุดที่
จุดครากของเหล็ก ๔,๒๑๘ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  

 
หมวด ๓ 

ระบบสนับสนุน 
   

 
ข้อ ๓๔  ในหมวดนี้ “อาคาร” ให้หมายความว่า อาคารที ่ใช้จัดเก็บหรือใช้วัสดุ

กัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
ระบบป้องกันเพลิงไหม้ 

   



๑๑ 
 

  
 

 
ข้อ ๓๕ อัตราการทนไฟของโครงสร้างและวัสดุในสถานประกอบการให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด 
 

ข้อ ๓๖  อาคารต้องมีการอุดปิดกั้นช่องเปิดด้วยวัสดุทนไฟทั้งหมด 
 
ข้อ ๓๗ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติต้องมีปริมาณการจ่ายน้ำจากสายฉีดน้ำดับเพลิงด้วย

อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๓๑.๕๕ ลิตรต่อวินาที และสามารถฉีดดับเพลิงติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
๒ ชั่วโมง สำหรับสถานประกอบการที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงาน และไม่น้อยกว่า 
๑ ชั่วโมง สำหรับสถานประกอบการอื่น  

ปริมาณน้ำสำรองต้องมีการจัดเตรียมให้เพียงพอสำหรับจ่ายน้ำแก่ระบบดับเพลิง
ทั้งหมด โดยสามารถใช้น้ำจากแหล่งน้ำจากภายนอกได้ และให้คำนึงปริมาณน้ำอยู่ภายในท่อน้ำและที่
เก็บน้ำซึ่งอาจเสียหายจากเพลิงไหม้ได้  

 
ข้อ ๓๘ การออกแบบระบบระบายน้ำของอาคาร และอาคารอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ระบายน้ำต้องสามารถรองรับ  
(๑) การหกของของเหลวติดไฟหรือเผาไหม้ได้ซึ ่งบรรจุอยู ่ในภาชนะที่ใหญ่ที ่สุด  

ที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้น 
(๒) ปริมาณน้ำตามข้อ ๓๗ ที่ใช้ในการดับเพลิง 
(๓) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมอ่ืน เช่น ฝน เป็นต้น 
 
ข้อ ๓๙ ถังน้ำสำรองของอาคารต้องได้รับการออกแบบให้สามารถเติมน้ำแบบ

อัตโนมัติ พร้อมจ่ายน้ำให้ระบบดับเพลิงตามความต้องการของระบบได้ ภายในเวลาไม่เกิน ๘ ชั่วโมง   
 
ข้อ ๔๐ อาคารต้องมีปั๊มสูบน้ำดับเพลิงทั้งแบบไฟฟ้าและแบบเครื่องยนต์ดีเซล โดยแต่

ละตัวต้องสามารถส่งน้ำได้ในอัตราการไหลที่ต้องการของระบบดับเพลิงที่ระบุในข้อ ๓๗ ร้อยละ ๑๐๐ 
ในกรณีท่ีมีปั๊มตัวหนึ่งไม่ทำงาน 

สถานประกอบการที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงานต้องเพิ่มปั๊มน้ำ
ดับเพลิงสำรองที่จ่ายน้ำได้ร้อยละ ๑๐๐ แบบดีเซลจำนวน ๑ เครื่อง หรือแบบไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง 
ที่ใช้ไฟฟ้าจากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าดีเซล 

 
ข้อ ๔๑ อาคารต้องมีการระบายน้ำหรือการกักเก็บน้ำโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทางระบายน้ำในชั้น (floor drain) 



๑๒ 
 

  
 

(๒) คูระบายน้ำในชั้น (floor trench) 
(๓) ประตูทางเข้าออกหรือช่องเปิดในกำแพง 
(๔) ขอบบังคับ (curb) สำหรับการจำกัดหรือการควบคุมการระบายน้ำ 
(๕) ฐานรองอุปกรณ์เครื่องมือ (equipment pedestal) 
(๖) แอ่ง (pit) บ่อ (sump) และเครื่องสูบน้ำแบบแช่ (sump pump) 
 
ข้อ ๔๒ อาคารต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะวิกฤติจากน้ำที่ใช้ดับเพลิง 
 
ข้อ ๔๓ อาคารต้องใช้วัสดุป้องกันการปนเปื้อนทางรังสีที่ทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟได้หรือ

วัสดุทนไฟได้ 
 
ข้อ ๔๔ อาคารต้องไม่ใช้ที่กำบังรังสีจากวัสดุที่ติดไฟได้ เว้นแต่มีมาตรการป้องกันเพลิง

ไหม้เพ่ิมเติมมารองรับ 
 
ข้อ ๔๕ ส่วนของอาคาร หากมีท่อลม (ductwork) เชื่อมต่อไปยังส่วนอื่นของอาคาร 

ท่อลมดังกล่าวต้องทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ และต้องทนไฟได้อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง 
 
ข้อ ๔๖ ระบบป้องกันเพลิงไหม้ของอาคารต้องสามารถกักเก็บวัสดุกัมมันตรังสีที่อาจ

รั่วไหลจากการเกิดเพลิงไหม้และควันไฟที่ปนเปื้อนด้วยวัสดุกัมมันตรังสี นอกจากนี้ระบบระบายอากาศ
ต้องสามารถคัดอากาศท่ีปนเปื้อนด้วยวัสดุกัมมันตรังสีที่อาจรั่วไหลจากการเกิดเพลิงไหม้ออกจากระบบ
หรือปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมภายใต้เกณฑ์ปลอดภัยได้ 

 
ข้อ ๔๗ ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซทางระบายน้ำในชั้น (floor drain) ของอาคาร ต้องมีที่

กันรั่ว (seal) หรือระบบดับเพลิงด้วยก๊าซดังกล่าวต้องมีขนาดเหมาะสมที่สามารถชดเชยก๊าซดับเพลิงที่
หายไปทางระบายน้ำในชั้น (floor drain) 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบระบายอากาศ ระบบกรองอากาศ และระบบน้ำทิ้ง 

   
 
ข้อ ๔๘ อาคารต้องได้รับการออกแบบให้รองรับการจัดการระบบระบายอากาศ ระบบ

กรองอากาศ และระบบน้ำทิ้ง ให้กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางนิวเคลียร์ที่ปลดปล่อยออกสู่
สิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้ค่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี 



๑๓ 
 

  
 

 
ข้อ ๔๙ อาคารต้องได้รับการออกแบบให้สามารถจัดแบ่งพ้ืนที่สำหรับพื้นที่ภายในตาม

ระดับการปนเปื้อนของกัมมันตรังสี (radioactive contamination) พิจารณาจากทั้งรังสีบนพ้ืนผิวและ
ในอากาศ (airborne) เพ่ือกำหนดมาตรการสำหรับการระบายอากาศ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้แบ่งพ้ืนที่ภายในอาคารเป็น ๔ กลุ ่ม โดยใช้เกณฑ์ของระดับปริมาณรังสี
ปนเปื้อนและกำหนดให้มีการปรับความดันอากาศในพื้นที่แต่ละพ้ืนที ่ดังนี้  

(ก) พื้นที่สีขาว คือ พื้นที่ส่วนที่ไม่มีการใช้วัสดุกัมมันตรังสีและไม่ควรมีการ
ปนเปื้อนทางรังสี เช่น พื้นที่ต้อนรับ สำนักงาน ห้องควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ และห้องน้ำ โดยไม่ต้องมี
การปรับระดับความดันของห้อง 

(ข) พ้ืนที่สีเขียว คือ พ้ืนที่การทำงานในเครื่องปฏิกรณ์และส่วนปฏิบัติการที่จะไม่
มีการเปรอะเปื้อนทางรังสีในกรณีการเดินเครื่องปกติ ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรืออุบัติเหตุอาจมี
การปนเปื้อนทางรังสีเพียงเล็กน้อย ระดับรังสีบนพื้นผิวที่เกิดจากอัลฟาน้อยกว่า ๐.๔ เบคเคอเรลต่อ
ตารางเซนติเมตร หรือที่เกิดจากบีตาหรือแกมมาน้อยกว่า ๔ เบคเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร และ
กำหนดให้มีความดันลบระหว่าง ๘๐ ถึง ๑๐๐ ปาสคาล (Pa) 

(ค) พื้นที่สีเหลือง คือ พื้นที่การทำงานในเครื่องปฏิกรณ์และส่วนปฏิบัติการที่มี
รังสีค่อนข้างสูงและอาจมีการปนเปื ้อนทางรังสีในระดับปานกลาง ระดับรังสีบนพื้นผิวที ่เกิดจาก  
อัลฟามากกว่า ๐.๔ แต่น้อยกว่า ๔ เบคเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร หรือที่เกิดจากบีตาหรือแกมมา
มากกว่า ๔ แต่น้อยกว่า ๔๐ เบคเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร และกำหนดให้มีความดันลบระหว่าง ๑๒๐ 
ถึง ๑๔๐ ปาสคาล  

(ง) พ้ืนที่สีแดง คือ พ้ืนที่ที่มีรังสีสูงมากและอาจมีการปนเปื้อนทางรังสีปริมาณสูง 
เช่น พื้นที่สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องปฏิกรณ์ ห้องหรือตู้ปฏิบัติการกับวัสดุกัมมันตรังสี (hot cell หรือ 
glove box) ระดับรังสีบนพื้นผิวที่เกิดจากอัลฟามากกว่า ๔ เบคเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร หรือที่เกิด
จากบีตาหรือแกมมามากกว่า ๔๐ เบคเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร และกำหนดให้มีความดันลบระหว่าง 
๒๒๐ ถึง ๓๐๐ ปาสคาล  

(๒) ต้องมีการกั้นผนังหรือประตูระหว่างแต่ละพ้ืนที่ ไม่ให้อากาศผ่านเข้าออกโดยมิได้
ควบคุม 

(๓) การจัดแบ่งพ้ืนที่ต้องไม่ขัดขวางระบบป้องกันอัคคีภัย 
(๔) การจัดแบ่งพื้นที่สามารถปรับได้ชั่วคราว ตามลักษณะการใช้งานของพื้นที่นั้น  

เช่น พื้นที่ส่วนทำการซ่อมบำรุงตามปกติอยู่ในพื้นที่สีเหลือง หากมีการถอดชิ้นส่วนที่มีรังสีสูงมาซ่อม
บำรุง ก็อาจปรับเป็นสีแดงได้ 

 
ข้อ ๕๐ การระบายอากาศภายในอาคาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



๑๔ 
 

  
 

(๑) การระบายอากาศภายในอาคาร ต้องทำให้อากาศไหลจากพื้นที่ที่ไม่มีรังสีหรือมี
รังสีน้อยกว่า ไปสู่พื้นที่ที่มีรังสีมากกว่าเสมอ โดยการปรับระดับความดันลบของแต่ละพ้ืนที่ดังที่กำหนด
ไว้ และความแตกต่างของความดันในแต่ละพ้ืนที่ต้องต่างกันอย่างน้อย ๔๐ ปาสคาล 

(๒) ต้องควบคุมพื้นที่ที่มีรังสีให้มีแรงดันเป็นลบ เพื่อทำให้มั่นใจว่าอากาศที่มี วัสดุ
กัมมันตรังสีจะไม่ไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากช่องทางระบายอากาศที่ออกแบบไว้ 

(๓) อัตราการไหลของอากาศระหว่างพ้ืนที่ต้องไม่เกิน ๑.๐ เมตรต่อนาที เนื่องจากจะ
ทำให้เกิดลมหมุน (eddy) แล้วทำให้อากาศที่มวีัสดุกัมมันตรังสีย้อนกลับได้ 

(๕) ทางเข้าของอากาศสำหรับพ้ืนที่ที่มีรังสี ต้องมีเครื่องกรองอากาศเพ่ือป้องกันไม่ให้
ฝุ่นสะสม ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมปริมาณรังสีได้ 

(๖) การออกแบบระบบระบายอากาศต้องทำให้สามารถตรวจสอบระบบหมุนเวียน
อากาศได้ และมีแผนการตรวจสอบ เฝ้าตรวจ และซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ 

 
ข้อ ๕๑ ระบบระบายอากาศของห้องควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  และ

พ้ืนที่ควบคุมการเข้าออก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) ต ้องมีการตรวจว ัดระดับร ังส ีในอากาศ (airborne radioactivity) ภายใน

ห้องควบคุม 
(๒) การระบายอากาศในห้องควบคุมที่มีการปรับภาวะอากาศด้วยระบบการปรับ

ภาวะอากาศ ต้องมีการนำอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายใน
พ้ืนที่ปรับภาวะอากาศออกไปในอัตราไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร  

(๓) ในกรณีที่เครื่องปฏิกรณ์เกิดอุบัติเหตุ ระบบระบายอากาศของห้องควบคุมต้อง
สามารถทำงานได้และสามารถกันไม่ให้อากาศที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีเข้ามาในห้องควบคุม เพื่อให้
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเครื่องได้อย่างปลอดภัย 

(๔) สำหรับเครื่องปฏิกรณ์กำลัง ระบบระบายอากาศของห้องควบคุมต้องสามารถ
ทำงานได้แม้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ภายนอกที่รุนแรง เช่น แผ่นดินไหว ไฟฟ้าดับ เป็นต้น  

 
ข้อ ๕๒ การนำอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร 
(๑) ตำแหน่งของช่องนำอากาศภายนอกเข้า ต้องห่างจากช่องระบายอากาศทิ้งเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้ดูดอากาศที่อาจปนเปื้อนกัมมันตรังสีกลับเข้าไป ระยะห่างจากท่อระบายอากาศทิ้งและ
ความสูงจากพ้ืนดินขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ถูกปลดปล่อยออกมา  

(๒) ระบบดูดอากาศภายนอกเข้าสู่อาคารต้องมีการกรองอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้ดูด
ฝุ่นเข้ามา ซึ่งอาจทำปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์และก่อให้เกิดเป็นวัสดุกัมมันตรังสีได้ 

(๓) ต้องติดตั้งห้องล็อกอากาศ (air lock chamber) ในบริเวณทางเข้าจากภายนอกสู่
พ้ืนที่ที่อาจมีการปนเปื้อนทางรังสี 



๑๕ 
 

  
 

 
ข้อ ๕๓ การปล่อยอากาศออกภายนอกอาคาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องติดตั้งระบบตรวจวัดรังสีที่ส่วนท้ายของท่อก่อนปล่อยอากาศออกภายนอก

อาคาร 
(๒) ต้องติดตั้งชุดแผ่นปรับลม (dampers) หรือวาล์วในท่อทางออก เพ่ือปิดกั้นอากาศ

ในท่อไม่ให้ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมในกรณีที่ระบบกรองทำงานผิดปกติ หรือในสภาวะเกิดอุบัติเหตุ 
(๓) ต้องจัดให้ทางออกของอากาศจากพื้นที่ที่ไม่มีรังสีและพื้นที่ที่มีรังสีแยกจากกัน 

และอากาศที่ระบายออกจากพื้นที่ที่มีรังสีจะต้องได้รับการกรองอย่างมีประสิทธิภาพก่อนปล่อยออกสู่
สิ่งแวดล้อม 
 

ข้อ ๕๔ การบำบัดอากาศที่ออกสู ่สิ ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบการที ่มี วัสดุ
กัมมันตรังสีปนเปื้อนในอากาศที่จะปลดปล่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมีระบบกรองวัสดุกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนในอากาศที่ระบายออกจากพ้ืนที่ที่มี
รังสี และระบบกรองอากาศต้องถูกต้องตามประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อน ได้แก่ ชนิดที่เป็น
ละอองอนุภาค (particulate aerosols) ชนิดที่ระเหยได้ (volatile) และชนิดกึ่งระเหยได้ (semi-
volatile)  

(๒) ต ัวกรองอากาศคุณภาพสูง (High Efficiency Particulate Air filter; HEPA) 
สำหรับใช้กรองละอองอนุภาค ต้องมีประสิทธิภาพในการกรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๙.๙๙ ที่อนุภาคขนาด 
๐.๓ ไมโครมิเตอร์ สำหรับเครื่องปฏิกรณ์กำลัง และไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๙.๙๕ ที่อนุภาคขนาด ๐.๓ 
ไมโครมิเตอร์ สำหรับเครื่องปฏิกรณ์วิจัย สำหรับสถานประกอบการประเภทอื่นให้ประเมินจากปริมาณ
รังสีในอากาศที่จะปลดปล่อย โดยพิจารณาทั้งในกรณีการทำงานปกติและกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ  

(๓) สำหรับสถานประกอบการทางที่มีไอโอดีนปนเปื้อนในอากาศที่จะปลดปล่อย  ต้อง
ติดตั้งระบบดักจับไอโอดีน (Iodine adsorption) เช่นเดียวกับระบบดักจับทรเิทียม (tritium) หรือก๊าซ
รทีูเนียม (gaseous ruthenium) 

 
ข้อ ๕๕ สถานประกอบการต้องได้รับการออกแบบให้ระบบน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนวัสดุ

กัมมันตรังสีแยกออกจากระบบน้ำทิ้งที่ไม่ปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี และไม่ให้ทางน้ำทิ้งของระบบที่
ปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีไหลลงสู่ระบบอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม รวมทั้งให้มีการประเมินและตรวจสอบ
การปนเปื้อนในระบบสุขาภิบาลและน้ำดื่ม 

 
ส่วนที่ ๓ 

คอนเทนเมนต์ (containment) และคอนไฟน์เมนต์ (confinement) 
   



๑๖ 
 

  
 

 
ข้อ ๕๖ คอนเทนเมนต์ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือการผลิตพลังงาน มีรายละเอียดตามที่กำหนดในข้อ ๕๗ ถึงข้อ ๖๓  
 
ข้อ ๕๗ โครงสร้างของคอนเทนเมนต์ รวมทั้งทางเข้าออก จุดเชื่อมต่อ และระบบ

ระบายความร้อนของอาคาร ต้องออกแบบให้สามารถรองรับแรงดันและอุณหภูมิที่สูงจากอุบัติเหตุการ
สูญเสียน้ำหล่อเย็น ไม่ก่อให้เกิดการรั่วไหลของสารรังสีเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมกับต้องให้มี  
ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดที่เพียงพอด้วย 

 
ข้อ ๕๘ การออกแบบคอนเทนเมนต์ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการแตกร้าวภายใต้สภาวะ

การทำงานปกติ การซ่อมบำรุง การทดสอบ และการเกิดอุบัติเหตุที ่คาดการณ์ไว้ (postulated 
accident) พร้อมกับต้องมีค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดที่เพียงพอด้วย  

 
ข้อ ๕๙ การออกแบบคอนเทนเมนต์และอุปกรณ์อื่นที่มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดการ

รั่วไหลของวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมต้องได้รับการออกแบบให้ 
(๑) สามารถตรวจสอบอัตราการรั่วไหลภายใต้ความดันที่ได้รับการออกแบบไว้ได้  
(๒) สามารถทำการตรวจสอบตามกำหนดระยะเวลาในจุดที่เสี่ยงต่อการรั่วไหล เช่น 

จดุมีการเจาะทะลุเข้ามาในอาคาร 
(๓) สามารถติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับเฝ้าระวังการรั่วไหล 
 
ข้อ ๖๐ ระบบท่อที่ผ่านเข้าไปในคอนเทนเมนต์ ต้องออกแบบให้มีระบบตรวจจับการ

รั่วไหล การเก็บกักที่มีประสิทธิภาพและมีระบบท่อสำรอง ทั้งนี้ ต้องสามารถจำกัดการรั่วไหลโดยแยก
ส่วนที่มีการรั่วไหลออกจากระบบท่อทั้งหมด เช่น ติดตั้งวาล์วตัดตอน (isolation valve)  

 
ข้อ ๖๑ ท่อทุกเส้นที่เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตแรงดันน้ำหล่อเย็นเครื่องปฏิกรณ์

นิวเคลียร์ที่มีการผ่านเข้าไปในคอนเทนเมนต์ปฐมภูมิจะต้องติดตั้งวาล์วตัดตอน (isolation valve) ชนิด
ที่เหมาะสมทั้งด้านในและด้านนอกของคอนเทนเมนต์ ทั้งนี้ ต้องติดตั้งวาล์วตัดตอนด้านนอกให้ใกล้กับ
ผนังอาคารมากที่สุด  

 
ข้อ ๖๒ ทุกช่องทางที่มีการเชื่อมต่อเข้าสู่อากาศภายในคอนเทนเมนต์ (containment 

atmosphere) โดยตรง จะต้องติดตั้งวาล์วตัดตอนชนิดที่เหมาะสมทั้งด้านในและด้านนอกของคอนเทน
เมนต์ นอกจากจะมีวิธีการสำหรับท่อที่ใช้งานเฉพาะแบบ เช่น ท่อร้อยสายไฟ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องติดตั้ง
วาล์วตัดตอนด้านนอกให้ใกล้กับผนังอาคารมากท่ีสุด  



๑๗ 
 

  
 

 
ข้อ ๖๓ ระบบท่ออื่น ๆ นอกจากข้อ ๖๑ และข้อ ๖๒ แล้วที่มีการเชื่อมต่อเข้าไปใน

คอนเทนเมนต์ปฐมภูมิ ต้องมีระบบวาล์วตัดตอนอย่างน้อยหนึ่งตัว โดยอาจเป็นวาล์วตัดตอนแบบปิด 
แบบอัตโนมัติ หรือแบบที่สามารถควบคุมได้จากระยะไกลก็ได้ โดยวาล์วตัดตอนที่ด้านนอกต้องติดตั้งให้
ใกล้กับผนังอาคารมากท่ีสุด  

 
ข้อ ๖๔ ถังหรือบ่อปฏิกรณ์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์ ประเภทที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือการวิจัย ต้องเป็นส่วนหนึ่งของคอนไฟน์เมนต์และมี
รายละเอียดตามที่กำหนดในข้อ ๖๕ ถึงข้อ ๗๒ 

 
ข้อ ๖๕ ถังหรือบ่อปฏิกรณ์ต้องมีขนาด ความหนา และโครงสร้างสนับสนุน 

(supporting structure) ให้มีความแข็งแรงที่สามารถรับแรงเชิงกล แรงดันของสารหล่อเย็นที่บรรจุไว้ 
และแรงเค้นที่เกิดขึ้นได้ตลอดอายุการใช้งาน 

 
ข้อ ๖๖ วัสดุที่ใช้สร้างถังหรือบ่อปฏิกรณ์ต้องทนทานต่อการเกิดปฏิกิริยากับสารหล่อ

เย็น และเข้ากันได้ทางเคมีกับวัสดุที่เป็นส่วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
 
ข้อ ๖๗ ถังหรือบ่อปฏิกรณ์ต้องมีขนาด ตำแหน่ง และทำจากวัสดุที่จะทำให้เกิดความ

เสื่อมสภาพที่เกิดจากรังสีน้อยที่สุดตลอดอายุการใช้งาน 
 
ข้อ ๖๘ ผู ้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการกัดกร่อนถังหรือบ่อ

ปฏิกรณ์ตลอดอายุการใช้งาน โดยเฉพาะในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก 
 
ข้อ ๖๙ ถังหรือบ่อปฏิกรณ์ต้องได้ร ับการออกแบบให้สามารถตรวจสอบความ

เสื่อมสภาพที่เกิดจากรังสีหรือเคมีสำหรับถังหรือบ่อปฏิกรณ์ได้ รวมทั้งให้สามารถบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมได้โดยเฉพาะในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก  

 
ข้อ ๗๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลหรือความเสียหาย

ที่อาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุจากการสูญเสียน้ำหล่อเย็น สำหรับทุกช่องทางที่มีการเชื่อมต่อเข้าสู่ภายในถัง
หรือบ่อปฏิกรณ์ โดยเฉพาะในบริเวณที่ต่ำกว่าระดับของสารหล่อเย็น 

 
ข้อ ๗๑ ถังหรือบ่อปฏิกรณ์ต้องได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงและขนาดบรรจุสาร

หล่อเย็นที่สามารถหล่อเย็นและกำบังรังสีไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีเกินกว่าที่กำหนด  



๑๘ 
 

  
 

 
ข้อ ๗๒ ถังหรือบ่อปฏิกรณ์ต้องได้รับการออกแบบให้ความสูงของสารหล่อเย็นอยู่

เหน ือแกนปฏิกรณ์ พร ้อมทั ้งม ีอ ัตราการไหลและแรงด ันเพ ียงพอในการหล่อเย ็นตามหลัก  
เทอร์มัลไฮดรอลิก (thermal-hydraulic) 
 

 
 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่                              พ.ศ.   
 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 



ตารางที่ ๑  ค่าการออกแบบออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว  

ตัวแปร 
อาคาร 

ประเภท ๓ ประเภท ๔ ประเภท ๕ 
๑. ค่าเป้าหมายเชิงประสิทธิภาพ (PF) ๑x๑๐-๔ ๔x๑๐-๕ ๑x๑๐-๕ 

๒. สัดส่วนความน่าจะเป็น (RP) ๔ ๑๐ ๑๐ 
๓. ความน่าจะเป็นที่จะเกิดอันตราย (HD) ๔x๑๐-๔ ๔x๑๐-๔ ๑x๑๐-๔ 

๔. ค่าปัจจัยการออกแบบ DF ๐.๘ ๑.๐ ๑.๐ 

๕. ค่าตัวแปรการออกแบบ  ๐.๔ ๐.๘ ๐.๘ 

๖. ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (PGA) 
เป็นอย่างน้อย 

๐.๐๖ g ๐.๐๘ g ๐.๑๐ g 

๗. ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์มากกว่าค่าท่ี
กำหนด 

๐.๕%/๕๐ ป ี ๐.๒%/๕๐ ปี ๐.๐๕%/๕๐ ป ี

๘. คาบอุบัติซ้ำ (return period) ๑๐,๐๐๐ ป ี ๒๕,๐๐๐ ป ี ๑๐๐,๐๐๐ ป ี



ตารางที่ ๒ ความแข็งแรงของคอนกรีตเสริมแรง (reinforced concrete) 

คอนกรีตเสริมแรง 
(reinforced concrete) 

ความคงตัวเชิง
ดัด  

(flexural 
rigidity) 

ความคงตัวของ
แรงเฉือน 

(Shear rigidity) 

ความคงตัวตาม
แนวแกน 

(axial rigidity) 

คานคอนกรีตแบบไม่อัดแรง 
(nonprestressed) 

๐.๕ EcIg GcAw - 

คานคอนกรีตแบบอัดแรง (prestressed) EcIg GcAw - 
แรงอัดในเสา (columns in compression) ๐.๗ EcIg GcAw EcAg 
แรงดึงในเสา (columns in tension) ๐.๕ EcIg GcAw EcAs 
ผนังและไดอะแฟรม-ไม่มีรอยแยก (walls 
and diaphragms-uncracked) 

EcIg 
(fb < fcr) 

GcAw 
(V < Vc) 

EcAg 

ผนังและไดอะแฟรม-มีรอยแยก (walls and 
diaphragms-cracked) 

๐.๕ EcIg 
(fb > fcr) 

๐.๕ GcAw 
(V > Vc) 

EcAg 

 
หมายเหต ุ

Ag คือ พื้นที่รวมของคอนกรีต (gross area of the concrete section) 
As คือ พื้นที่รวมของเหล็กเสริม (gross area of the reinforcing steel) 
Aw คือ พื้นที่แผ่นตั้ง (web area) 
Ec คือ ค่าโมดูลัสของคอนกรีต (concrete modulus) 
Es คือ ค่าโมดูลัสของเหล็ก (steel modulus) 
fb คือ ความเค้นดัด (bending stress) 
fcr คือ ความเค้นการแตกร้าว (cracking stress) 
Gc คือ ค่าโมดูลัสเฉือนของคอนกรีต (concrete shear modulus = ๐.๔ Ec) 
Ig คือ ผลรวมโมเมนต์ความเฉื่อย (gross moment of inertia) 
V คือ แรงเฉือนในผนัง (wall shear) 
Vc คือ กำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีต (Nominal concrete shear capacity) 

 

  



 

 

 

  
 

๒๑ 

ตารางที่ ๓  ค่าตัวคูณลด 

 ค่าตัวคูณลด () 
แรงดัดและแรงเฉือน (bending and shear) ๐.๙๐ 
แรงอัดตามแนวแกน (axial compression) ๐.๘๕ 
แรงดึงตามแนวแกน (axial tension) - ความเค้นคราก (yield stress) ๐.๙๐ 
แรงดึงตามแนวแกน (axial tension) - ความเค้นสูงสุด (ultimate stress) ๐.๗๕ 

 
 


