
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดกำรด ำเนินกิจกำรทำงนวิเคลียรท์ี่ต้องแจง้ต่อเลขำธกิำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสนัติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ เ พ่ือสันติ   (ฉบับที่   ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  และมำตรำ  ๘  (๑๗)  แห่งพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ   พ.ศ.  ๒๕๕๙   
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึ กษำ  วิทยำศำสตร์   วิจัยและนวัตกรรม  โดยค ำแนะน ำ 
ของคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ผู้ใดด ำเนินกิจกำรทำงนิวเคลียร์ดังต่อไปนี้  ต้องแจ้งต่อเลขำธิกำร 
(๑) กำรประกอบเครือ่งหมุนเหวีย่งก๊ำซเพ่ือเสรมิสมรรถนะยูเรเนียม  ซึ่งภำยในเป็นสุญญำกำศบรรจุ 
 (ก) กระบอกตัวหมุนตำม  (๒)  ที่หมุนด้วยควำมเร็วรอบแกนกลำงในแนวตั้งได้ตั้งแต่    

๓๐๐  เมตรต่อวินำที 
 (ข) แผ่นกั้นทรงกลมหมุนได้ภำยในกระบอกตัวหมุนตำม  (๒)  และท ำจำกวัสดุตำม  (๒)  

(ก)  (ข)  หรือ  (ค) 
 (ค) ท่อซึ่งติดตั้งอยู่กับที่และท ำจำกโลหะ  โพลิเมอร์  หรือเซรำมิกที่ทนต่อกำรกัดกร่อน 

จำกก๊ำซยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์  (UF6)  จ ำนวนอย่ำงน้อยสำมท่อ  โดยมีสองท่อยื่นจำกแกนกลำงกระบอก 
ตัวหมุนตำม  (๒)  ไปยังขอบกระบอกตัวหมุน  ส ำหรับกำรแยกก๊ำซยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ 

(๒) กำรผลิตกระบอกตัวหมุนที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงตั้งแต่  ๗๕  มิลลิเมตร  ถึง  ๔๐๐  มิลลิเมตร   
และมีผนังหนำไม่เกิน  ๑๒  มิลลิเมตร  จำกวัสดุดังต่อไปนี้ 

 (ก) เหล็กกล้ำชุบแข็งที่มีควำมต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดไม่น้อยกว่ำ  ๒.๐๕    ๑๐๙  นิวตัน 
ต่อตำรำงเมตร 

 (ข) โลหะผสมอะลูมิเนียมที่มีควำมต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดไม่น้อยกว่ำ  ๐.๔๖    ๑๐๙  นิวตัน 
ต่อตำรำงเมตร 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



 (ค) วัสดุเส้นใยที่มีค่ำมอลดูลัสจ ำเพำะไม่น้อยกว่ำ  ๑๒.๓    ๑๐๖  เมตร  และมีค่ำ
ควำมต้ำนทำนแรงดึงสูงสุดจ ำเพำะไม่น้อยกว่ำ  ๐.๓    ๑๐๖  เมตร 

(๓) กำรผลิตวัสดุตัวกั้นที่จัดท ำขึ้นเป็นพิเศษส ำหรับกระบวนกำรแยกไอโซโทปด้วยวิธีกำรแพร่ 
ของก๊ำซเพ่ือเสริมสมรรถนะยูเรเนียม  ที่ท ำจำกโลหะ  โพลิเมอร์  หรือเซรำมิกที่ทนต่อกำรกัดกร่อนจำก 
ก๊ำซยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์  (UF6)  และมีรูพรุนขนำดตั้งแต่  ๑๐๐  ถึง  ๑,๐๐๐  อังสตรอม  หนำไม่เกิน   
๕  มิลลิเมตร  กรณีที่อยู่ในรูปทรงกระบอก  ต้องมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เกิน  ๒๕  มิลลิเมตร 

(๔) กำรผลิตหรือประกอบระบบเลเซอร์ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษส ำหรับแยกสกัด
ไอโซโทปของยูเรเนียมในระบบหนึ่งระบบใด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ระบบเลเซอร์ส ำหรับกระบวนกำรแยกสกัดไอโซโทปของไออะตอมยูเรเนียม 
โดยกำรใช้เลเซอร์  (AVLIS  หรือ  SILVA)   

 (ข) ระบบเลเซอร์ส ำหรับกระบวนกำรแยกสกัดไอโซโทปของสำรประกอบยูเรเนียม 
โดยกำรใช้เลเซอร์  (MLIS  หรือ  MOLIS) 

 (ค) ระบบเลเซอร์ส ำหรับกระบวนกำรคัดเลือกไอโซโทปด้วยปฏิกิริยำเคมี  (CRISLA) 
(๕) กำรผลิตหรือประกอบเครื่องแยกไอโซโทปยูเรเนียมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกสิ่งต่อไปนี้ 
 (ก) ต้นก ำเนิดไอออนที่ท ำจำกแกรไฟต์   เหล็กกล้ำไร้สนิม  ทองแดง  หรือวัสดุอื่น 

ที่เหมำะสม  และสำมำรถให้กระแสล ำไอออนทั้งหมดไม่ต่ ำกว่ำ  ๕๐  มิลลิแอมแปร์ 
 (ข) แผ่นเก็บไอออนที่ท ำจำกแกรไฟต์   เหล็กกล้ำไร้สนิม  หรือวัสดุอื่นที่เหมำะสม  

ประกอบด้วยช่องผ่ำตำมแนวยำวและช่องเก็บ  ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป 
 (ค) ถังสุญญำกำศที่ท ำจำกเหล็กกล้ำไร้สนิมหรือโลหะอื่นที่แม่เหล็กดูดไม่ติด  และท ำงำน

ที่ควำมดันไม่เกิน  ๐.๑  ปำสกำล 
 (ง) ชิ้นขั้วแม่เหล็กที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงมำกกว่ำ  ๒  เมตร 
(๖) กำรผลิตหรือประกอบคอลัมน์แลกเปลี่ยนระหว่ำงของเหลวกับของเหลวแบบไหลสวนทำงกัน   

ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษส ำหรับกำรเสริมสมรรถนะยูเรเนียม  ที่ท ำจำกหรือป้องกันด้วยแก้ว   
โพลิเมอร์ชนิดฟลูออโรคำร์บอน  หรือวัสดุประเภทพลำสติกอื่นที่เหมำะสม  และสำมำรถให้สำรละลำย 
กรดไฮโดรคลอริกไหลผ่ำนคอลัมน์ได้ในระยะเวลำไม่เกิน  ๓๐  วินำที 

(๗) กำรผลิตหรือประกอบเครื่องแยกสกัดของเหลวกับของเหลวด้วยแรงหนีศูนย์กลำง 
ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษส ำหรับกำรเสริมสมรรถนะยูเรเนียม   ที่ท ำจำกโพลิเมอร์ 
ชนิดฟลูออโรคำร์บอนหรือวัสดุประเภทพลำสติกอื่ นที่ เหมำะสม  หรือบุด้วยแก้ว  โพลิ เมอร ์
ชนิดฟลูออโรคำร์บอน  หรือวัสดุประเภทพลำสติกอื่นที่ เหมำะสม  และสำมำรถให้สำรละลำย 
กรดไฮโดรคลอริกไหลผ่ำนได้ในระยะเวลำไม่เกิน  ๓๐  วินำที 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



(๘) กำรผลิตหรือประกอบเซลล์รีดักชันแบบไฟฟ้ำเคมีที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษ
ส ำหรับรีดิวซ์ยูเรเนียมจำกสถำนะเวเลนซ์หนึ่งไปสู่อีกสถำนะหนึ่ง   โดยส่วนของเซลล์ที่ต้องสัมผัสกับ
สำรละลำยในกรรมวิธีสำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนของกรดไฮโดรคลอริกเขม้ข้นได้  ช่องแคโทดเซลล์อำจมี
เยื่อไดอะแฟรมท ำด้วยวัสดุแลกเปลี่ยนแคตไอออนชนิดพิเศษ  โดยมีแคโทดท ำจำกแกรไฟต์หรือตัวน ำไฟฟ้ำ
ชนิดของแข็งอื่นที่เหมำะสม 

(๙) กำรผลิตหรือประกอบระบบที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษส ำหรับกำรน ำผลผลิต
ของควอดริเวเลนต์ยูเรเนียม  (U4+)  ออกจำกส่วนของสำรละลำยอินทรีย์โดยกำรปรับควำมเข้มข้น 
ของกรดแล้วป้อนเข้ำสู่เซลล์ไฟฟ้ำเคมี  โดยส่วนของระบบที่สัมผัสกับสำรละลำยอินทรีย์  ท ำจำกหรือ 
ป้องกันด้วยแก้ว  โพลิเมอร์ชนิดฟลูออโรคำร์บอน  โพลิเฟนิลซัลเฟต  โพลิอีเทอร์ซัลโฟน  แกรไฟต ์
ชนิดซึมซับด้วยเรซิน  หรือวัสดุอื่นที่เหมำะสม 

(๑๐) กำรผลิตหรือประกอบระบบที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษส ำหรับกำรออกซิไดซ์ 
ไตรเวเลนต์ยูเรเนียม  (U3+)  ให้เป็นควอดริเวเลนต์ยูเรเนียม  (U4+) 

(๑๑) กำรผลิตหรือประกอบเรซินหรือสำรดูดซับส ำหรับแลกเปลี่ยนไอออนชนิดท ำปฏิกิริยำ
รวดเร็วที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษส ำหรับกำรเสริมสมรรถนะยูเรเนียม   ไม่ว่ำจะเป็นเรซิน 
ซึ่งมีกลุ่มขั้วขนำดใหญ่  (macroreticular  resin)  หรือวัสดุรูพรุนที่มีสำรเคลือบให้เกิดปฏิกิริยำบนเยือ่ผวิ   
โดยมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เกิน  ๐.๒  มิลลิเมตร  และทนต่อกำรกัดกร่อนจำกสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริก 
เข้มข้นได้  อีกทั้งสำมำรถเกิดปฏิกิริยำจลนพลศำสตร์ในกำรแลกเปลี่ยนไอโซโทปของยูเรเนียม 
โดยมีค่ำครึ่งเวลำของอัตรำกำรแลกเปลี่ยนน้อยกว่ำ  ๑๐  วินำที  และสำมำรถท ำงำนได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่   
๑๐๐  องศำเซลเซียส  ถึง  ๒๐๐  องศำเซลเซียส 

(๑๒) กำรผลิตหรือประกอบคอลัมน์แลกเปลี่ยนไอออนที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษ
ส ำหรับกำรเสริมสมรรถนะยูเรเนียม  และท ำจำกหรือป้องกันด้วยไทเทเนียม  พลำสติกชนิดฟลูออโรคำร์บอน  
หรือวัสดุอื่นที่ทนต่อกำรกัดกร่อนจำกสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น  โดยเป็นคอลัมน์รูปทรงกระบอก 
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงมำกกว่ำ  ๑,๐๐๐  มิลลิเมตร  และสำมำรถท ำงำนที่อุณหภูมิตั้งแต่  ๑๐๐  องศำเซลเซียส   
ถึง  ๒๐๐  องศำเซลเซียส  และควำมดันมำกกว่ำ  ๐.๗  เมกะปำสกำล 

(๑๓) กำรผลิตหรือประกอบระบบแลกเปลี่ยนไอออนแบบไหลกลับที่มีระบบรีดักชันและระบบ 
ออกซิเดชันแบบเคมีหรือเคมีไฟฟ้ำ  ซึ่งออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษ  ส ำหรับกำรคืนสภำพตัวรีดิวซ์   
เช่น  ไตรเวเลนต์ไทเทเนียม  (Ti3+)  และตัวออกซิไดซ์  เช่น  ไตรเวเลนต์ไอร์ออน  (Fe3+)  ที่ใช้ใน 
ชุดกลั่นเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแบบแลกเปลี่ยนไอออน 

(๑๔) กำรผลิตหัวฉีดแยกก๊ำซส ำหรับกระบวนกำรเสริมสมรรถนะยูเรเนียมด้วยวิธีทำงอำกำศ
พลศำสตร์ที่ประกอบด้วยช่องโค้งที่ผ่ำตำมแนวยำว  (slit-shaped)  โดยมีรัศมีส่วนโค้งน้อยกว่ำ   

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



๑  มิลลิเมตร  ซึ่งทนกำรกัดกร่อนจำกก๊ำซยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์   (UF6)  และมีส่วนที่มีลักษณะ 
เป็นปลำยมีดอยู่ภำยในหัวฉีด 

(๑๕) กำรผลิตท่อกระแสวนส ำหรับกระบวนกำรเสริมสมรรถนะยูเรเนียมด้วยวิธีทำงอำกำศ
พลศำสตร์   ซึ่งมีรูปทรงกระบอกหรือทรงเรียว   มี เส้นผ่ำนศูนย์กลำงตั้งแต่   ๐.๕  เซนติเมตร   
ถึง  ๔  เซนติเมตร  ซึ่งท ำจำกหรือป้องกันด้วยวัสดุทนกำรกัดกร่อนจำกก๊ำซยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์   
(UF6)  โดยอัตรำส่วนควำมยำวต่อเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เกิน  ๒๐  ต่อ  ๑  และมีช่องทำงไหลเข้ำของก๊ำซ
ในแนวสัมผัสตั้งแต่หนึ่งช่องขึ้นไป 

(๑๖) กำรผลิตหรือประกอบระบบผลิตพลำสมำยูเรเนียมที่อำจมีปืนยิงแถบพลังงำนสูงหรือ 
ล ำอิเล็กตรอนกรำดตรวจไปยังเป้ำหมำยด้วยก ำลังมำกกว่ำ  ๒.๕  กิโลวัตต์  ต่อเซนติเมตร 

(๑๗) กำรผลิตท่อเซอร์โคเนียมที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษส ำหรับใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์   
จำกโลหะเซอร์โคเนียมและโลหะผสมเซอร์โคเนียม  ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตมำกกว่ำ  ๕๐๐  กิโลกรัม   
ในระยะเวลำ  ๑๒  เดือน  โดยมีอัตรำส่วนแฮฟเนียมต่อเซอร์โคเนียม  น้อยกว่ำ  ๑  ต่อ  ๕๐๐  ส่วน   
โดยน้ ำหนัก 

(๑๘) กำรผลิตหรือเพ่ิมควำมเข้มข้นของน้ ำมวลหนัก  ดิวเทอเรียม  หรือสำรประกอบอื่นของ 
ดิวเทอเรียม  ที่มีอัตรำส่วนดิวเทอเรียมต่อไฮโดรเจนมำกกว่ำ  ๑  ต่อ  ๕,๐๐๐ 

(๑๙) กำรผลิตแกรไฟต์ที่มีระดับควำมบริสุทธิ์มำกกว่ำ  ๕  ส่วน  ใน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ส่วนของ
โบรอนสมมูลและมีควำมหนำแน่นมำกกว่ำ  ๑.๕๐  กรัม  ต่อลูกบำศก์เซนติเมตร 

(๒๐) กำรผลิตภำชนะบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วที่ให้กำรป้องกันทำงเคมี  ควำมร้อน   
และรังสี  รวมทั้งกำรระบำยควำมร้อนจำกกำรสลำยตัว  ระหว่ำงกำรจัดกำร  กำรขนส่ง  และกำรเก็บรักษำ 
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

(๒๑) กำรผลิตแท่งควบคุมที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษ
ส ำหรับใช้ในกำรควบคุมอัตรำปฏิกิริยำในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

(๒๒) กำรผลิตภำชนะกักหรือเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่เตรียมขึ้นเป็นพิเศษเพ่ือป้องกันกำรเกิด
ภำวะวิกฤติและสำมำรถควบคุมจำกระยะไกล  ที่ท ำจำกเหล็กกล้ำไร้สนิมชนิดคำร์บอนต่ ำ  ไทเทเนียม  
เซอร์โคเนียม  หรือวัสดุคุณภำพสูงอื่น ๆ  ซึ่งทนต่อกำรกัดกร่อนจำกกรดไนตริกและสำรกัดกร่อนอื่น 
ที่มีควำมร้อนได้  และต้องมีคุณลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ผนังหรือโครงสร้ำงภำยในมีปริมำณโบรอนอย่ำงน้อยร้อยละ  ๒ 
 (ข) เส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เกิน  ๑๗๕  มิลลิเมตร  ส ำหรับภำชนะรูปทรงกระบอก 
 (ค) ควำมกว้ำงสูงสุดไม่เกิน  ๗๕  มิลลิเมตร  ส ำหรับภำชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก 

หรือรูปทรงวงแหวน 
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(๒๓) กำรผลิตเครื่องสับหรือตัดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษ
ส ำหรับใช้ในกำรสับ  ตัด  หรือเฉือน  ชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  มัดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  หรือ
แท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  โดยกำรควบคุมจำกระยะไกล  ไม่ว่ำจะใช้เครื่องมือโลหะหรือเครื่องมือ
ชั้นสูง  เช่น  เลเซอร์  ก็ตำม 

(๒๔) กำรผลิตตู้ติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับงำนทำงรังสีหรือนิวเคลียร์ไม่ว่ำจะเป็นตู้เดี่ยวหรือ 
ตู้ที่เชื่อมต่อกัน  ซึ่งมีปริมำตรไม่น้อยกว่ำ  ๖  ลูกบำศก์เมตร  โดยติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ควบคุม 
กำรท ำงำนจำกระยะไกล  และมีควำมสำมำรถก ำบังรังสีเทียบได้กับคอนกรีตที่มีควำมหนำแน่นไม่น้อยกว่ำ   
๓.๒  กรัม  ต่อลูกบำศก์เซนติเมตร  และหนำไม่น้อยกว่ำ  ๕๐  เซนติเมตร 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

เอนก  เหล่ำธรรมทัศน ์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มำตรำ  ๘  (๑๗)  แห่งพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติมีอ ำนำจออกกฎกระทรวง
ก ำหนดกำรด ำเนินกิจกำรทำงนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งต่อเลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ   จึงจ ำเป็น 
ต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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