
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก ำหนดกำรด ำเนินกิจกำรทำงนิวเคลียร์ 

ที่ต้องแจ้งต่อเลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
พ.ศ. .... 

 
หลักการ 

 
ก าหนดการด าเนินกิจกำรทำงนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งต่อเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
เหตุผล 

 
โด ยที่ ม าต รา  ๕  ว รรคห นึ่ งป ระกอบ ม าต รา  ๘  (๑ ๗ ) แล ะมาต รา ๙ ๐  

แห่ งพระราชบัญญั ติพลังงานนิวเคลียร์ เพ่ือสันติ  พ .ศ . ๒๕๕๙ บัญญั ติ ให้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  
มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดกิจกำรทำงนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งต่อเลขาธิการส านักงานปรมาณู 
เพ่ือสันติ จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดกำรด ำเนินกิจกำรทำงนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งต่อเลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
พ.ศ. .... 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๘ (๑๗) และ 
มาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ. ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังนี้ 

 
ผู้ใดด าเนินกิจการทางนิวเคลียร์ดังต่อไปนี้ ต้องแจ้งต่อเลขาธิการ 
(๑) การผลิตกระบอกตัวหมุนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง ๗๕ - ๔๐๐ มิลลิเมตร 

และมีผนังหนาเท่ากับ ๑๒ มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า หรือการประกอบเครื่องหมุนเหวี่ยงก๊าซเพ่ือเสริม
สมรรถนะยูเรเนียม ที่ประกอบขึ้นจากวัสดุ ดังต่อไปนี้ 

(ก) เหล็กกล้าชุบแข็ง (maraging steel) ที่มีความต้านทานแรงดึง (ultimate 

tensile strength) ตั้งแต ่๒.๐๕  ๑๐๙ นิวตันต่อตารางเมตรขึ้นไป 
(ข) โลหะผสมอลูมิ เนียม (aluminium alloys) ที่มีความต้านทานแรงดึง 

(ultimate tensile strength) ตั้งแต ่๐.๔๖  ๑๐๙  นิวตันต่อตารางเมตรขึ้นไป 
(ค) วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์ที่มีค่ามอลดูลัสจ าเพาะ (specific modulus) 

ตั้งแต่ ๑๒.๓  ๑๐๖ เมตรขึ้นไป และมีค่าความต้านทานแรงดึงจ าเพาะ (specific ultimate tensile 

strength) ตั้งแต ่๐.๓  ๑๐๖ เมตรขึ้นไป 
(๒) การผลิตวัสดุตัวกั้นที่จัดท าขึ้นเป็นพิเศษส าหรับกระบวนการแยกไอโซโทป 

ด้วยวิธีการแพร่ของก๊าซ (diffusion barriers) เพ่ือเสริมสมรรถนะยูเรเนียม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(ก) วัสดุกรองต้องท าจากโลหะ โพลิเมอร์ หรือเซรามิกที่ทนต่อการกัดกร่อน 

ของก๊าซยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF6) 
(ข) วัสดุกรองรูปทรงกระบอกที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ เกิน ๒๕ มิลลิเมตร 

มีความหนาไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร และมีรูพรุนขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ถึง ๑๐๐๐ อังสตรอม  
(๓) การผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนของระบบเลเซอร์  (laser-based systems) 

ที่ออกแบบจัดท าเป็นพิเศษส าหรับใช้ในโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแบบใช้เลเซอร์ 
(๔) การผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนที่ออกแบบหรือจัดท าขึ้นเป็นพิเศษส าหรับ 

เครื่องแยกไอโซโทปยูเรเนียมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 
(๕) การผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์หรือหอสกัดส าหรับแยกสกัดสาร 

ที่จัดท าข้ึนเป็นพิเศษส าหรับกระบวนการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมด้วยวิธีแลกเปลี่ยนทางเคมี 



 ๒ 

(๖) การผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนที่ออกแบบหรือจัดท าขึ้นเป็นพิเศษส าหรับ
กระบวนการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมด้วยวิธีทางอากาศพลศาสตร์  

(๗) การผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนที่จัดเตรียมเป็นพิเศษส าหรับระบบผลิตยูเรเนียม
พลาสมา ที่มีปืนยิงล าอิเล็กตรอนที่ส่งก าลังให้เป้าโลหะได้มากกว่า ๒.๕ กิโลวัตต์ต่อเซนติเมตรเป็น 
ส่วนประกอบ 

(๘) การผลิตท่อเซอร์โคเนียมที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(ก) โลหะและโลหะผสมของเซอร์โคเนียมที่ได้ขึ้นรูปเป็นท่อ หรือท่อที่ประกอบรวมเป็นชุด  
(ข) มีก าลังการผลิตมากว่า ๕๐๐ กิโลกรัมในช่วงเวลา ๑๒ เดือน  
(ค) ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพ่ือใช้ในเครื่องปฏิกรณ์ 
(ง) มีสัดส่วนของแฮฟเนียมต่อเซอร์โคเนียม (Hf:Zr) น้อยกว่า ๑:๕๐๐ ส่วน    

โดยน้ าหนัก 
(๙) การผลิตหรือเพ่ิมความเข้มข้นของดิวเทอเรียมน้ ามวลหนัก (ดิวเทอเรียม

ออกไซด์) หรือสารประกอบของดิวเทอเรียมที่มีสัดส่วนของดิวเทอเรียมต่อไฮโดรเจนมากกว่า 
๑ : ๕๐๐๐ 

(๑๐) การผลิตแกรไฟต์คุณภาพส าหรับใช้ทางนิวเคลียร์ที่มีระดับความบริสุทธิ์
มากกว่า ๕ ส่วนในล้านส่วนโบรอนสมมูล (boron equivalent) และมีความความหนาแน่นมากกว่า 
๑.๕ กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

(๑๑) การผลิตภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ผ่านการใช้งานแล้วโดยภาชนะบรรจุ
ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเพ่ือป้องกันสารเคมี ความร้อน รังสี ในระหว่างการใช้งาน หรือขนส่ง 

(๑๒) การผลิตแท่งควบคุมของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(๑๓) การผลิตภาชนะกักหรือเก็บ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ เตรียมขึ้นเป็นพิเศษ         

เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะคงก าลัง 
(๑๔) การผลิตเครื่องตัดชิ้นส่วนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
(๑๕) การผลิตตู้ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงานทางรังสีหรือนิวเคลียร์       

(hot cell) โดยมีลักษณะเฉพาะดังนี้ 
(ก) ตู้เด่ียวหรือตู้ท่ีเช่ือมต่อกันซ่ึงมีปริมาตรตั้งแต ่๖ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป 
(ข) สามารถก าบังรังสีที่เทียบเท่ากับหรือมากกว่าคอนกรีตหนา ๐.๕ เมตร  
(ค) ความหนาแน่นคอนกรีต ตั้งแต่ ๓.๒ กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป 
(ง) ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีท างานโดยการควบคุมจากระยะไกล 
 

ให้ไว้ ณ วันที่              พ.ศ..... 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


