เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ในสถานที่จดั เก็บ
ในระหว่างการใช้งาน ในระหว่างการขนส่งหรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร์
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และมาตรา ๙ (๓) (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และข้อ ๑๓ (๒) ของกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับ
ใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง วัสดุพลอยได้หรือพลังงาน
ปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
บัญ ญัติใ ห้กระทําได้ โ ดยอาศัย อํ านาจตามบทบัญ ญั ติแ ห่ง กฎหมาย คณะกรรมการพลั งงานปรมาณู
เพื่อสันติจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ในสถานที่จัดเก็บ ในระหว่างการใช้งาน ในระหว่างการขนส่งหรือ
ในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๑ ประเภทที่ ๒ หรือประเภทที่ ๓” หมายความว่า วัสดุนิวเคลียร์
ซึ่งมีสภาพและปริมาณดังตารางการจัดประเภทวัสดุนิวเคลียร์ในบัญชี ๑ แนบท้ายระเบียบนี้
“วัสดุนิวเคลียร์ประเภทอื่น” หมายความว่า วัสดุนิวเคลียร์ที่ไม่จัดอยู่ในวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๑
ประเภทที่ ๒ หรือประเภทที่ ๓
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานปฏิบัติการหรือสถานที่ผลิต มีไว้ในครอบครอง
ใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์หรือกระทําด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุต้นกําลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ
ในทางเคมี
“การเคลื่อนย้ายโดยมิได้รับอนุญาต” หมายความว่า การโจรกรรมหรือการกระทําอันมิชอบ
ด้วยกฎหมายต่อวัสดุนิวเคลียร์ เช่น การลักขโมย การยักยอก เป็นต้น
“วินาศกรรม” หมายความว่า การจงใจกระทําการใด ๆ ต่อวัสดุนิวเคลียร์หรือสถานที่ซึ่งมี
วัสดุนิวเคลียร์ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคคล ประชาชน และสิ่งแวดล้อม
จากการได้รับรังสีหรือการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

“พื้นที่หวงห้าม” หมายความว่า พื้นที่ภายใต้การตรวจตราซึ่งมีวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๑
หรือประเภทที่ ๒ อยู่ในพื้นที่ ทั้งนี้ มีการล้อมรอบพื้นที่ด้วยรั้ว กําแพง หรือสิ่งกีดขวางใด ๆ ซึ่งใช้
ป้องกันการบุกรุก และมีการควบคุมทางเข้าออก
“พื้นที่หวงห้ามชั้นใน” หมายความว่า พื้นที่ภายในพื้นที่หวงห้ามซึ่งมีการใช้งานหรือจัด เก็บ
วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๑
“การประเมิน” หมายความว่า การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือจากระบบ
เตือนภัย เพื่อระบุสาเหตุของการเกิดสัญญาณเตือนภัย การบุกรุก และขอบเขตของภัยคุกคาม
“หน่วยกําลังตอบโต้” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในหรือนอกสถานประกอบการซึ่งมี
อาวุธและอุปกรณ์เพื่อตอบโต้ที่เหมาะสม พร้อมทั้งได้รับการฝึกฝนเพื่อต่ อต้านการเคลื่อนย้ายวัส ดุ
นิวเคลียร์โดยมิได้รับอนุญาตหรือการก่อวินาศกรรม
ข้อ ๔ ผู้ยื่นคําขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์กระทําด้วยประการใด ๆ
แก่วัสดุต้นกําลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี นําหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร
นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิว เคลีย ร์พิเศษหรือวัสดุต้น กําลัง ต้องนําเสนอวิธีการรักษา
ความมั่ น คงปลอดภั ย ของวั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ โดยต้ อ งแน่ ใ จว่ า วั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ ไ ด้ รั บ การควบคุ ม ดู แ ล
และสามารถป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าหรือออกสถานประกอบการได้ โดยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในข้อ ๕ และข้อ ๖
ข้อ ๕ สถานประกอบการต้ อ งมี วิ ธี ก ารรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของวั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์
เพื่อป้องกันมิให้มีการเคลื่อนย้ายโดยมิได้รับอนุญาตและการก่อวินาศกรรมต่อวัสดุนิวเคลียร์ และหรือ
สถานประกอบการ ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องดําเนินการไม่ต่ํากว่ามาตรฐานที่ปรากฏในบัญชี ๒ แนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖ การขนส่ ง วั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ดู แ ลและรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
เพื่อป้องกันมิให้มีการเคลื่อนย้ายโดยมิได้รับอนุญาตและการก่อวินาศกรรมต่อวัสดุนิวเคลียร์ ซึ่งผู้ขออนุญาต
ต้องดําเนินการไม่ต่ํากว่ามาตรฐานที่ปรากฏในบัญชี ๓ แนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗ ข้อ มู ลที่ ไ ด้ จากข้อ ๔ ต้อ งเก็บ ไว้เ พื่ อ การตรวจสอบของพนัก งานเจ้ าหน้ าที่ ข อง
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

๑

๑
บัญชี ๑
ตารางการจัดประเภทวัสดุนิวเคลียร์
วัสดุ
๑. พลูโตเนียม

สภาพ
(ก)

ยังไม่ได้ใช้งาน

(ข)

ประเภท

๑
ตั้งแต่ ๒ กิโลกรัมขึ้นไป

๒. ยูเรเนียม ๒๓๕ ยังไม่ได้ใช้งาน (ข)
- ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะด้วย ตั้งแต่ ๕ กิโลกรัมขึ้นไป
ยู เ รเนี ย ม ๒๓๕ ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ
๒๐ ขึ้นไป
- ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะด้วย
ยู เ รเนี ย ม ๒๓๕ ตั้ ง แต่ ร้ อยละ
๑๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๒๐

๓. ยูเรเนียม ๒๓๓
๔. เชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว

- ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะด้วย
ยูเรเนียม ๒๓๕ สูงกว่าธรรมชาติ
แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐
(ข)
ตั้งแต่ ๒ กิโลกรัมขึ้นไป
ยังไม่ได้ใช้งาน

๒

๓ (ค)

น้อยกว่า ๒ กิโลกรัม
แต่มากกว่า ๕๐๐ กรัม

๕๐๐ กรัม หรือน้อยกว่า
แต่มากกว่า ๑๕ กรัม

น้อยกว่า ๕ กิโลกรัม
แต่มากกว่า ๑ กิโลกรัม

๑ กิโลกรัม หรือน้อยกว่า
แต่มากกว่า ๑๕ กรัม

ตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป ๑๐ กิโลกรัม หรือน้อยกว่า
แต่มากกว่า ๑ กิโลกรัม
ตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป

น้อยกว่า ๒ กิโลกรัม
แต่มากกว่า ๕๐๐ กรัม

๕๐๐ กรัม หรือน้อยกว่า
แต่มากกว่า ๑๕ กรัม

ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ
หรือยูเรเนียมธรรมชาติ
ธอเรียมหรือเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์เสริมสมรรถนะ
ต่ํา
(มีวัสดุแตกตัวได้น้อยกว่า
(ง) (จ)
ร้อยละ ๑๐)

(ก) พลูโตเนียมทั้งหมด ยกเว้นพลูโตเนียมที่มีไอโซโทป ๒๓๘ เกินร้อยละ ๘๐
(ข) วัสดุที่ยังไม่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูหรือวัสดุที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูแล้วแต่มีระดับรังสีน้อยกว่าหรือเท่ากับ
๑ เกรย์/ชั่วโมง ณ ระยะหนึ่งเมตร โดยไม่มีวัสดุกําบัง
(ค) สําหรับวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๓ ที่ไม่ได้ระบุปริมาณในตาราง รวมถึง ยูเรเนียมธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะและธอเรียมควร
ได้รับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเช่นกันโดยการปฏิบัติด้วยความรอบคอบ
(ง) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจกําหนดประเภทของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ให้แตกต่างจากตารางนี้ได้ตามการประเมิน
สภาวการณ์เฉพาะ
(จ) เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อื่นซึ่ง เมื่อยั งไม่ได้ ใช้งานถูกกําหนดให้เป็นวัสดุนิวเคลีย ร์ประเภทที่ ๑ หรื อที่ ๒ ตามนั ยวัสดุ แตกตัวได้ที่มี อยู่เดิ ม
อาจลดระดับประเภทลงได้หนึ่งระดับ เมื่อเชื้อเพลิงนิวเคลียร์นั้นมีระดับรังสีเกิน ๑ เกรย์/ชั่วโมง ณ ระยะหนึ่งเมตรโดยไม่มีวัสดุกําบัง

๒
บัญชี ๒
วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ในสถานที่จัดเก็บ
ในระหว่างการใช้งาน ในระหว่างการขนส่งหรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร์
วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๑
วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๑ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. จัดเก็บหรือใช้งานวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๑ ภายในพื้นที่หวงห้ามชั้นในเท่านั้น โดยเพดาน
ผนัง และพื้นของพื้นที่ดังกล่าวต้องสามารถยับยั้งการเคลื่อนย้ายโดยมิได้รับอนุญาตได้ อีกทั้งพื้นที่เช่นว่านั้นต้อง
ไม่อยู่ใกล้กับทางสาธารณะ
๒. จํากัดทางเข้าออกของพื้นที่ห วงห้ามและพื้นที่หวงห้ามชั้นในให้มีช่องทางเข้าออกน้อ ยที่สุด
และควบคุม การเข้าออกพื้นที่ดังกล่าวได้เ ฉพาะผู้รับอนุญาต และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชื่อ ถือ ได้และได้รับการ
อนุญาตจากผู้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น บุคคลผู้ซึ่งเข้าออกพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่หวงห้ามชั้นในต้องติดบัตรอนุญาต
ผ่านเข้าออกไว้กับตัวในลักษณะที่ให้เห็นได้เด่นชัดตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
ส่วนผู้ซึ่ง เข้าออกพื้นที่ห วงห้ามและพื้นที่หวงห้ามชั้นในเป็นครั้ง คราวต้อ งมีก ารลงทะเบียน
ประวัติบุคคลและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้พานําเข้าตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
๓. ตรวจบุคคลหรือสิ่งของที่นําเข้าหรือออกจากพื้นที่หวงห้ามชั้นในโดยใช้เ ครื่องตรวจจับ วัส ดุ
นิวเคลียร์และเครื่องตรวจจับโลหะ เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายวัสดุนิวเคลียร์โดยมิได้รับอนุญาต
๔. จํ า กั ด การนํ า ยานพาหนะส่ ว นบุ ค คลให้ เ ข้ า ไปในพื้ น ที่ ห วงห้ า มได้ น้ อ ยที่ สุ ด และให้ จ อด
ยานพาหนะในบริ เ วณซึ่ ง จั ด เตรีย มไว้ ตรวจค้น ยานพาหนะทุก คัน ที่เ ข้ าไปหรื อ ออกมาจากพื้น ที่ ห วงห้ า ม
ทั้งนี้ห้ามยานพาหนะส่วนบุคคลเข้าไปในเขตพื้นที่หวงห้ามชั้นในโดยเด็ดขาด
๕. มีการเฝ้าตรวจตราพื้นที่หวงห้ามชั้นในอย่างสม่ําเสมอเมื่อมีบุคคลอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยอาจใช้
วิธีการเฝ้าสังเกตระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป (Two-man rule) หรือการเฝ้าสังเกตจากระบบโทรทัศน์
วงจรปิด
๖. แจ้ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คนทราบถึ ง ความสํ า คั ญ ของการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของ
วัสดุนิวเคลียร์อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี และจัดฝึกอบรมด้านขั้นตอนการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม
๗. ผู้รับผิดชอบการเคลื่อนย้ายวัสดุนิวเคลียร์ต้องปฏิบัติงานตามวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติตาม
ที่ได้รับมอบหมาย และหากมีเหตุอันสงสัยว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ให้แจ้งผู้รับอนุญาตทราบโดยทันที
๘. ต้องจัดทําบัญชีร ายการผู้เ ข้าถึงหรือ ครอบครองกุญ แจ หรือบัตรผ่านเข้าออกอิเล็กทรอนิก ส์
(key card) ของอาคารหรือสถานที่จัดเก็บวัสดุนิวเคลียร์ รวมทั้งดําเนินการควบคุมการจัดเก็บกุญแจ ดังนี้
๘.๑ ตรวจสอบดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้มีโอกาสทํากุญแจหรือบัตรผ่านเข้าออกอิเล็กทรอนิกส์
(key card) สํารองโดยไม่ได้รับอนุญาต
๘.๒ เปลี่ ย นรหั ส กุ ญ แจหรื อ บั ตรผ่ า นเข้า ออกอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (key card) ตามช่ว งเวลา
ที่เหมาะสม
๘.๓ เปลี่ยนชุดกุญแจหรือบัตรผ่านเข้าออกอิเล็กทรอนิกส์ (key card) เมื่อมีหลักฐานหรือเหตุ
สงสัยว่าการเก็บรักษาวัสดุนิวเคลียร์อาจจะไม่มีความมั่นคงปลอดภัยอีกต่อไป
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๙. การเคลื่อนย้ายวัสดุนิวเคลียร์ภายในพื้นที่หวงห้าม ต้องดําเนินการโดยผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ซึ่งดําเนินการด้วยความรอบคอบ และปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ หากเคลื่อนย้ายออกหรือในบริเวณระหว่างพื้นที่หวงห้ามด้วยกัน ต้องดําเนินการให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ระหว่างการขนส่ง หลังจากพิจารณาถึง
ระยะทางการขนส่งและสถานการณ์แวดล้อมเรียบร้อยแล้ว
๑๐. ติดตั้ง อุป กรณ์เ ตื อนภั ยบุก รุ ก หรื อ จัด เจ้าหน้าที่ รัก ษาความปลอดภัย ตรวจตราบริเ วณรั้ ว
กําแพง หรือสิ่งกีดขวางอื่นในพื้นที่หวงห้าม โดยให้บริเวณทั้งสองข้างของรั้ว กําแพง หรือสิ่งกีดขวางดังกล่าว
ต้องเป็นพื้นที่โล่งพร้อมติดตั้งโคมไฟที่มีแสงสว่างเพียงพอในการตรวจตรา ทั้งนี้ ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษ
แก่บริเวณที่มีโอกาสถูกบุกรุกได้ง่าย
หากใช้ผนัง ของอาคารเป็นขอบเขตของพื้นที่หวงห้ามโดยไม่มีการก่อสร้างรั้ว กําแพงหรือ
สิ่ง กีดขวางอื่นป้อ งกันไว้เ ป็นด่านแรก ผนัง อาคารดังกล่าวต้อ งผ่านการพิจ ารณาและเห็นชอบจากพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มเติมไว้ได้
๑๑. ทางออกฉุก เฉิ นของพื้ นที่ ห วงห้ ามชั้ นใน ผู้รั บ อนุญ าตต้ อ งติด ตั้ง อุป กรณ์ เ ตื อ นภัย บุก รุ ก
และสัญญาณเตือนเมื่อมีการเปิดออก พร้อมทั้งปิดกั้นบริเวณที่มีโอกาสใช้เป็นช่องทางบุกรุกได้
๑๒. บริเ วณที่จัดเก็บ วัส ดุนิวเคลียร์ต้อ งเป็นห้อ งซึ่ง มีความแข็ง แรงและอยู่ภายในบริเ วณพื้นที่
หวงห้ามชั้นใน มีการปิดทางเข้าออกและเปิดระบบสัญญาณเตือนภัยทุกครั้งเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน และให้มีการจัดเก็บ
กุญแจหรือบัตรผ่านเข้าออกอิเล็กทรอนิกส์ (key card) ไว้เฉพาะภายในบริเวณพื้นที่หวงห้าม พร้อมทั้งต้อ ง
ดําเนินการควบคุมการเข้าถึงบริเวณที่จัดเก็บวัสดุนิวเคลียร์อย่างเข้มงวด
เมื่อนําวัสดุนิวเคลียร์ออกมาใช้งาน และจําเป็นต้องวางไว้ในบริเวณที่ปราศจากผู้ปฏิบัติงานเป็น
การชั่ วคราว ผู้ รับ อนุ ญ าตต้อ งมี ม าตรการเป็ นกรณี พิ เ ศษเพื่อ คุ้ม ครองวั ส ดุ นิว เคลี ยร์ ในช่ว งเวลาดัง กล่ า ว
เช่น ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยบุกรุกและการประเมินสัญญาณ หรือมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราอย่าง
สม่ําเสมอ
๑๓. จั ด ตั้ ง สถานี เ ตื อ นภั ย กลางภายในบริ เ วณพื้ น ที่ ห วงห้ า ม หรื อ บริ เ วณพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งอื่ น
หากสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพดีกว่า โดยสถานีเตือนภัยกลางนี้ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะ
เป็นศูนย์เฝ้าระวัง ประเมินสัญญาณเตือนภัยบุกรุก และดําเนินการประสานงานในเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ผู้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับอนุญาต และหน่วยกําลังตอบโต้เมื่อมีสถานการณ์
ภัยคุกคามต่อวัสดุนิวเคลียร์
หน่วยแสดงผลอุปกรณ์เตือนภัยบุกรุกทั้งหมด ต้องติดตั้ง ณ สถานีเตือนภัยกลาง และบันทึก
ข้อมูลการแสดงผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพร้อมที่จะประสานงานกับบุคคลตามวรรคแรก
ได้ตลอดเวลา
๑๔. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง และดําเนินการตรวจลาดตระเวน
พื้นที่หวงห้ามอย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดังกล่าว ต้องผ่านการฝึกอบรมและมีอุปกรณ์
เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
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ในระหว่างนอกเวลาปฏิบัติง านให้เ จ้าหน้าที่รัก ษาความปลอดภัยหรือ เจ้าหน้าที่เ ฝ้าระวัง
ในสถานีเตือนภัยกลางรายงานข้อมูลสถานการณ์ให้หน่วยกําลังตอบโต้ทราบเป็นระยะ รวมทั้งต้องดําเนินการ
ซักซ้อมประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับหน่วยกําลังตอบโต้อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี เพื่อให้
กําลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยกําลังตอบโต้มาช่วยเหลือได้ทันท่วงที หากมีความจําเป็น
๑๕. จัดให้มีระบบสายส่งสํารองและระบบไฟฟ้าสํารองระหว่างอุปกรณ์เตือนภัยบุกรุกกับสถานี
เตือนภัยกลาง และเมื่อมีสัญญาณเตือนภัยเกิดขึ้นต้องตรวจสอบหาสาเหตุและดําเนินการเท่าที่จําเป็นโดยทันที
๑๖. จั ด ให้ มี ร ะบบวิ ท ยุ สื่ อ สารสองทางระหว่ า งสถานี เ ตื อ นภั ย กลางกั บ หน่ ว ยกํ า ลั ง ตอบโต้
เพื่อประสานงานด้านการตรวจจับการบุกรุก การประเมินผลสัญญาณและการตอบโต้ รวมทั้ง จัดให้มีอุปกรณ์
สื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับสถานีเตือนภัยกลาง
๑๗. จัดทําแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดการเคลื่อนย้ายวัสดุนิวเคลียร์โดยมิได้รับอนุญาตและดําเนินการ
ฝึก อบรมแผนฉุกเฉินป้อ งกันการบุก รุกเข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ห วงห้ามชั้นใน ให้กับเจ้าหน้าที่รัก ษาความ
ปลอดภัยและหน่วยกําลังตอบโต้
จัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยกําลังตอบโต้ บุคคลากรของสถานประกอบการ และหน่วยปฏิบัติงานฉุกเฉิน
ด้านความปลอดภัย
๑๘. ในกรณีมีเหตุจําเป็นต้องอพยพฉุกเฉินหรือกรณีซ้อมแผนฉุกเฉิน ต้องควบคุมดูแลไม่ให้ใช้โอกาสนี้
ทําการเคลื่อนย้ายวัสดุนิวเคลียร์โดยมิได้รับอนุญาต
๑๙. ประเมิน ประสิท ธิภ าพและความน่า เชื่ อ ถือ ของระบบการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภั ยของ
วัสดุนิวเคลียร์ ขั้นตอนการปฏิบัติ และระยะเวลาตอบโต้ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและหน่วยกําลังตอบโต้
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี พร้อมจัดทํารายงานสรุปเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
๒๐. ทดสอบ ประเมินประสิทธิภาพ ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ เตือนภัยบุกรุก และอุปกรณ์สื่อสารอย่าง
สม่ําเสมอ หากมีการพบความผิดปกติของอุปกรณ์ดงั กล่าวต้องดําเนินการแก้ไขโดยด่วน
วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๒
วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๒ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๒๑. จัดเก็บหรือใช้งานวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๒ ภายในพื้นที่หวงห้ามเท่านั้น
๒๒. จํากัดทางเข้าออกของพื้นที่หวงห้ามให้มีช่องทางเข้าออกน้อยที่สุด และควบคุมการเข้าออก
พื้นที่ดังกล่าวได้เฉพาะผู้รับอนุญาต และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชื่อถือได้และได้การรับอนุญาตจากผู้รับอนุญาตแล้ว
เท่านั้น บุคคลผู้ซึ่งเข้าออกพื้นที่หวงห้ามต้องติดบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกไว้กับตัวในลักษณะที่ให้เห็นได้เด่นชัด
ตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
ส่วนผู้ซึ่งเข้าออกพื้นที่หวงห้ามเป็นครั้งคราวต้องมีการลงทะเบียนประวัติบุคคลและอยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของผู้พานําเข้าตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
๒๓. ตรวจบุคคลหรือสิ่งของที่นําเข้าหรือออกจากพื้นที่หวงห้าม
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๒๔. จํากัดการนํายานพาหนะส่วนบุคคลโดยให้เ ข้าไปในพื้นที่ห วงห้ามได้น้อ ยที่สุดและให้จ อด
ยานพาหนะในบริเวณที่จัดเตรียมไว้
๒๕. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี และจัดฝึกอบรมด้านขั้นตอนการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม
๒๖. แจ้งผู้รับผิดชอบการเคลื่อนย้ายวัสดุนิวเคลียร์ต้องปฏิบัติงานตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามที่ได้รับมอบหมาย และหากมีเหตุอันสงสัยว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตทราบโดยทันที
๒๗. ต้อ งมีแ ผนการจัดทํา บัญ ชีร ายการผู้เ ข้าถึง หรือ ครอบครองกุ ญ แจ หรือ บัต รผ่านเข้าออก
อิเล็กทรอนิกส์ (key card) ของอาคารหรือสถานที่เก็บวัสดุนิวเคลียร์ รวมทั้งดําเนินการควบคุมการจัดเก็บกุญแจ
ดังนี้
๒๗.๑ ตรวจสอบดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้มีโอกาสทํากุญแจหรือบัตรผ่านเข้าออกอิเล็กทรอนิกส์
(key card) สํารองโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒๗.๒ เปลี่ ย นรหั ส กุ ญ แจหรื อ บั ต รผ่ า นเข้ า ออกอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (key card) ตามช่ ว งเวลา
ที่เหมาะสม
๒๗.๓ เปลี่ยนชุดกุญแจหรือบัตรผ่านเข้าออกอิเล็กทรอนิกส์ (key card) เมื่อมีหลักฐานหรือเหตุ
สงสัยว่าการเก็บรักษาวัสดุนิวเคลียร์อาจจะไม่มีความมั่นคงปลอดภัยอีกต่อไป
๒๘. การเคลื่อนย้ายวัสดุนิวเคลียร์ภายในพื้นที่หวงห้าม ต้องดําเนินการโดยผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ซึ่งดําเนินการด้วยความรอบคอบและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ หากเคลื่อนย้ายออกหรือในบริเวณระหว่างพื้นที่หวงห้ามด้วยกัน ต้องดําเนินการให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ระหว่างการขนส่ง หลังจากพิจารณาถึง
ระยะทางการขนส่งและสถานการณ์แวดล้อมเรียบร้อยแล้ว
๒๙. ติ ดตั้ง อุป กรณ์เ ตื อนภัยบุ ก รุก หรือ จัดเจ้าหน้า ที่รัก ษาความปลอดภั ยตรวจตราบริ เ วณรั้ ว
กําแพง หรือสิ่งกีดขวางอื่นในพื้นที่หวงห้าม โดยให้บริเวณทั้งสองข้างขอบรั้วของพื้นที่หวงห้ามต้องเป็นพื้นที่โล่ง
พร้อมติดตั้งโคมไฟที่มีแสงสว่างเพียงพอในการตรวจตรา ทั้งนี้ ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษแก่บริเวณที่มีโอกาส
ถูกบุกรุกได้ง่าย
หากใช้ผนัง ของอาคารเป็นขอบเขตของพื้นที่หวงห้ามโดยไม่มีการก่อสร้างรั้ว กําแพงหรือ
สิ่ง กีดขวางอื่นป้อ งกันไว้เ ป็นด่านแรก ผนัง อาคารดังกล่าวต้อ งผ่านการพิจ ารณาและเห็นชอบจากพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มเติมไว้ได้
๓๐. จัดตั้ง สถานี เ ตือ นภัย กลาง ภายในบริเ วณพื้นที่ ห วงห้ าม หรือ บริเ วณพื้นที่ใ กล้เ คี ยงอื่ น
หากสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพดีกว่า โดยสถานีเตือนภัยกลางนี้ ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะเป็น
ศูนย์เฝ้าระวัง ประเมินสัญญาณเตือนภัยบุกรุก และดําเนินการประสานงานในเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ผู้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับอนุญาต และหน่วยกําลังตอบโต้ เมื่อมีสถานการณ์ภัย
คุกคามต่อวัสดุนิวเคลียร์
หน่วยแสดงผลอุปกรณ์เตือนภัยบุกรุกทั้งหมด ต้องติดตั้ง ณ สถานีเตือนภัยกลาง และบันทึก
ข้อมูลการแสดงผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพร้อมที่จะประสานงานกับบุคคลตามวรรคแรก
ได้ตลอดเวลา
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๓๑. จัดให้มีระบบสายส่งสํารองและระบบไฟฟ้าสํารองระหว่างอุปกรณ์เตือนภัยบุกรุกกับสถานี
เตือนภัยกลาง และเมื่อมีสัญญาณเตือนภัยเกิดขึ้นต้องตรวจสอบหาสาเหตุและดําเนินการเท่าที่จําเป็นโดยทันที
๓๒. จัดให้มีระบบวิทยุสื่อ สารสองทางระหว่างสถานีเ ตือนภัย กลางกับ หน่วยกําลัง ตอบโต้เ พื่อ
ประสานงานด้านการตรวจจับการบุกรุก การประเมินผลสัญญาณและการตอบโต้ รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับสถานีเตือนภัยกลาง
๓๓. จัดทําแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดการเคลื่อนย้ายวัสดุนิวเคลียร์โดยมิได้รับอนุญาตและดําเนินการ
ฝึกอบรมแผนฉุกเฉินป้องกันการบุกรุกเข้าพื้นที่หวงห้ามให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและหน่วยกําลังตอบโต้
จัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย หน่วยกําลังตอบโต้ บุคคลากรของสถานประกอบการ และหน่วยปฏิบัติงานฉุกเฉินด้านความ
ปลอดภัย
๓๔. ในกรณีมีเหตุจําเป็นต้องอพยพฉุกเฉินหรือกรณีซ้อมแผนฉุกเฉิน ต้องควบคุมดูแลไม่ให้ใช้โอกาสนี้
ทําการเคลื่อนย้ายวัสดุนิวเคลียร์โดยมิได้รับอนุญาต
๓๕. ประเมินประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ
นิวเคลียร์ ขั้นตอนการปฏิบัติ และระยะเวลาตอบโต้ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและหน่วยกําลังตอบโต้
พร้อมจัดทํารายงานสรุปเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
๓๖. ทดสอบ ประเมินประสิทธิภาพ ซ่อมบํารุงอุปกรณ์เ ตือนภัยบุกรุก และอุปกรณ์สื่อ สารอย่าง
สม่ําเสมอ หากมีการพบความผิดปกติของอุปกรณ์ดังกล่าวต้องดําเนินการแก้ไขโดยด่วน
วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๓
วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุของนิวเคลียร์ประเภทที่ ๓ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓๗. จัดเก็บหรือใช้งานวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๓ ภายในพื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกเท่านั้น
๓๘. แจ้ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คนทราบถึ ง ความสํ า คั ญ ของการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของ
วัสดุนิวเคลียร์และจัดฝึกอบรมในด้านขั้นตอนการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่เป็นประจํา
๓๙. การเคลื่อนย้ายวัสดุนิวเคลียร์ต้องดําเนินการโดยผู้รับผิดชอบซึ่งดําเนินการด้วยความรอบคอบ
และปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์
๔๐. มีมาตรการตรวจสอบการบุกรุก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและหน่วยกําลัง
ตอบโต้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในกรณีมีบุคคลพยายามบุกรุก
๔๑. จัดทําแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดการเคลื่อนย้ายวัสดุนิวเคลียร์โดยมิได้รับอนุญาตและดําเนินการ
ฝึกอบรมแผนฉุกเฉินป้องกันการบุกรุกให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และหน่วยกําลังตอบโต้ เพื่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๔๒. ประเมินประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ
นิวเคลียร์ และระยะเวลาตอบโต้ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและหน่วยกําลังตอบโต้ พร้อมจัดทํารายงาน
สรุปเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ และหากพบความผิดปกติควรดําเนินการแก้ไขทันที
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วัสดุนิวเคลียร์ประเภทอื่น
๔๓. วัสดุนิวเคลียร์ประเภทอื่น เช่น ยูเรเนียมธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ หรือธอเรียม ซึ่งมี
ปริมาณวัสดุนิวเคลียร์น้อยกว่าที่จะจัดอยู่ในตารางจําแนกวัสดุนิวเคลียร์ ผู้ยื่นคําขออนุญาตต้องดําเนินการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์บางประการดังกล่าวข้างต้น โดยนําข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ มาบังคับใช้
โดยอนุโลม
วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์เพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรม
ในกรณี วั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละปริ ม าณอั น น่ า จะก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายทางรั ง สี
แก่ป ระชาชนหากเกิดวินาศกรรม ให้ดําเนินการป้อ งกันการก่อ วินาศกรรม โดยนําวิธีการรัก ษาความมั่นคง
ปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ มาใช้โดยอนุโลม ซึ่งต้องพิจารณาครอบคลุมไปถึงการ
ตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิด การติดตั้งสิ่งกีดขวางยานพาหนะ และการก่อวินาศกรรมระบบอุปกรณ์ที่สําคัญ
ซึ่งอาจจะส่งผลโดยตรงหรือโดยทางอ้อมให้เกิดอุบัติภัยทางรังสีได้ เป็นต้น รวมทั้ง จัดให้มีแผนฉุกเฉินในกรณี
เกิดวินาศกรรม และดําเนินการฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ําเสมอ
รายละเอียดการดําเนินงานให้ เป็นไปตามความตกลงร่วมกันกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละ
กรณี ทั้งนี้ ตามมาตรการสากล
บัญชี ๓
วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ในระหว่างการขนส่ง
วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๑
๑. ผู้ขนส่งต้อ งแจ้ง ผู้รับ ให้ท ราบล่วงหน้าถึง แผนการขนส่ง โดยระบุวิธีการขนส่ง (Mode of
Transport) กําหนดเวลาที่คาดว่าจะมาถึง และจุดถ่ายโอนความรับผิดชอบก่อนถึงปลายทาง ทั้งนี้ ผู้รับต้องยืนยัน
ความพร้อมที่จะรับวัสดุนิวเคลียร์ก่อนที่จะมีการขนส่ง
๒. การขนส่งวัส ดุนิวเคลียร์ต้องได้รับการพิจ ารณาเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน ทั้ง นี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเสนอรายละเอียดการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยจัดส่งข้อมูลในลักษณะ
เอกสารปกปิด ได้แก่ ผู้ขนส่ง ชนิดและปริม าณรวมทั้ง ระดับ กัม มันตภาพรัง สีของวัส ดุนิวเคลียร์ที่จ ะขนส่ง
คุณสมบัติของภาชนะขนส่ง เส้นทางขนส่งรวมถึงเส้นทางสํารองหากมีความจําเป็น สถานที่หยุดพัก การถ่ายโอน
ความรับผิดชอบในการขนส่ง ข้อมูลประวัติเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบในการขนส่ง ผู้รับผิดชอบในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง หน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติในระหว่างการขนส่ง ขั้นตอนปฏิบัติและการแจ้ง
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
ทั้ง นี้ พนัก งานเจ้าหน้า ที่อาจกําหนดเงื่อ นไขเพิ่ม เติม ให้ ผู้ยื่นคําขออนุญ าตรายงานการจั ด
เตรียมการขนส่งล่วงหน้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ขนส่ง ผู้รับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และการดําเนินมาตรการ
ขนส่งอื่นๆ ที่จําเป็นได้
๓. เลือกใช้เส้นทางขนส่งที่มีความปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง หลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านพื้นที่
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือมีความวุ่นวายทางสังคม และสามารถขอกําลังเสริมจากหน่วยกําลัง
ตอบโต้ได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุร้ายในระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ เลือกใช้วิธีการขนส่งที่ใช้เวลาและเปลี่ยนถ่าย
วัส ดุนิวเคลียร์ใ นระหว่ างขนส่ ง ให้น้อ ยที่สุด รวมทั้ง มีก ารประสานงานการรัก ษาความมั่น คงปลอดภัยของ
วัสดุนิวเคลียร์กับผู้ขนส่งไว้เป็นการล่วงหน้า

๘
๔. วัสดุนิวเคลียร์ต้องบรรจุในภาชนะที่คํานึงถึงความปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง และต้อ ง
ขนส่งในยานพาหนะที่ปิดมิดชิด หรือห้องเก็บสินค้า หรือตู้บรรทุกสินค้าซึ่งมีการปิดล็อคไว้ สําหรับการขนส่ง
ภาชนะบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ที่มีน้ําหนักรวมกันมากกว่า ๒ ตัน ให้บรรทุกบนยานพาหนะที่เปิดโล่งได้ หากตัว
ภาชนะนั้นเองได้รับการปิดล็อคและมีการผูกหรือตรึงไว้กับยานพาหนะหรือตู้บรรทุกสินค้าเพื่อความปลอดภัย
อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของล็อคต่าง ๆ ก่อนที่จะดําเนินการขนส่ง
๕. ตรวจค้นยานพาหนะที่ใช้ขนส่งเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมอย่างละเอียดก่อนการบรรทุก
และก่อนการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์
๖. เมื่อวัส ดุนิวเคลียร์ส่ง มาถึงผู้รับต้องรับวัสดุนิวเคลียร์ทันที พร้อมทั้ง ตรวจสอบสภาพความ
เรียบร้อยของภาชนะบรรจุ การปิดผนึก การปิดล็อค แล้วแจ้งการมาถึงของวัสดุนิวเคลียร์ให้ผู้ขนส่งทราบโดยเร็ว
หรือในกรณีที่วัสดุนิวเคลียร์ยังมาไม่ถึงตามกําหนดเวลาที่คาดหมายไว้ต้องรีบแจ้งให้ผู้ขนส่งทราบทันที
นอกจากนี้ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวิทยุแจ้งศูนย์ควบคุมการขนส่งทราบถึงการมาถึง
ปลายทาง การถึงสถานที่หยุดพักและการส่งมอบความรับผิดชอบในการขนส่ง
๗. จัดตั้งศูนย์ควบคุมการขนส่งเพื่อตรวจสอบติดตามการดําเนินการขนส่งและประสานงานกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิทยุสื่อสารสองทางใช้ติดต่อระหว่างศูนย์ควบคุมการขนส่งกับเจ้าหน้าที่ประจํายานพาหนะ
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
๘. จัดให้ มีเ จ้า หน้า ที่รักษาความปลอดภัย ซึ่ง มี อุป กรณ์และผ่านการฝึ ก อบรมอย่ างเพี ยงพอ
ดําเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ตลอดเวลาระหว่างการขนส่งรวมถึงช่วงหยุดพักการขนส่ง
และพร้อมประสานงานกับหน่วยกําลังตอบโต้เพื่อให้ความช่วยเหลือตามคําร้องขอเมื่อมีเหตุการณ์จําเป็น
๙. จัดเตรียมแผนฉุกเฉินโดยมีจํานวนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมและอุปกรณ์ที่เพียงพอ พร้อมที่
จะปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายวัสดุนิวเคลียร์โดยมิได้รับอนุญาตหรือ
ก่อวินาศกรรม
๑๐. หากจําเป็นต้องหยุดพักการขนส่งและจัดเก็บวัสดุนิวเคลียร์ไว้ชั่วคราว ต้องจัดเก็บไว้ภายใน
พื้นที่ห วงห้ามซึ่ง มีก ารควบคุม การเข้าออก และอยู่ภายใต้ก ารตรวจตราของเจ้าหน้าที่รัก ษาความปลอดภัย
ที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยตอบโต้ได้ทันท่วงที
๑๑. ในกรณีการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องจัดให้มีหนังสือสัญญาหรือข้อตกลงสําหรับการขนส่ง
โดยมีการระบุเนื้อหาดังนี้
(๑๑.๑) กําหนดจุดถ่ายโอนความรับผิดชอบของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์
ให้ชัดเจน และ
(๑๑.๒) หากใช้ยานพาหนะของประเทศผู้ขนส่งจนถึงปลายทาง ต้องกําหนดให้มีการจัดส่ง
ข้อมูลที่จําเป็นให้ผู้รับทราบเป็นการล่วงหน้าในระยะเวลาที่ผู้รับสามารถจะจัดเตรียมดําเนินการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ได้เพียงพอ
วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๒
๑๒. ผู้ขนส่งต้อ งแจ้ง ผู้รับ ให้ท ราบล่วงหน้าถึง แผนการขนส่ง โดยระบุวิธีการขนส่ง (Mode of
Transport) กําหนดเวลาที่คาดว่าจะมาถึง และจุดถ่ายโอนความรับผิดชอบก่อนถึงปลายทาง

๙
๑๓. การขนส่ ง วั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ ต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ก่ อ น
ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเสนอรายละเอียดการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยจัดส่งข้อมูล
ในลักษณะเอกสารปกปิด ได้แก่ ผู้ขนส่ง ชนิดและปริมาณรวมทั้งระดับกัมมันตภาพรังสีของวัสดุนิวเคลียร์ที่จะ
ขนส่ง คุณสมบัติของภาชนะขนส่ง เส้นทางขนส่งรวมถึงเส้นทางสํารองหากมีความจําเป็น สถานที่ห ยุดพัก
การถ่ายโอนความรับผิดชอบในการขนส่ง ข้อมูล ประวัติเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบในการขนส่ง ผู้รับผิดชอบในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง หน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติในระหว่างการขนส่ง ขั้นตอนปฏิบัติ
และการแจ้งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
ทั้ ง นี้ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อ าจกํ า หนดเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตรายงาน
การจัดเตรียมการขนส่ง ล่วงหน้า ขั้น ตอนการปฏิบัติง านของผู้ขนส่ง ผู้รับ และผู้ที่เกี่ยวข้อ ง และการดําเนิน
มาตรการขนส่งอื่นๆ ที่จําเป็นได้
๑๔. เลือกใช้เส้นทางขนส่งที่มีความปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง หลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านพื้นที่
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือมีความวุ่นวายทางสังคม และสามารถขอกําลังเสริมจากหน่วยกําลัง
ตอบโต้ได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุร้ายในระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ เลือกใช้วิธีการขนส่งที่ใช้เวลาและเปลี่ยนถ่าย
วัสดุนิวเคลียร์ในระหว่างขนส่งให้น้อยที่สุด รวมทั้งมีการประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์
กับผู้ขนส่งไว้เป็นการล่วงหน้า
๑๕. วัสดุนิวเคลียร์ต้องบรรจุในภาชนะที่คํานึงถึงความปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง และต้อ ง
ขนส่งในยานพาหนะที่ปิดมิดชิด หรือห้องเก็บสินค้า หรือตู้บรรทุก สินค้าซึ่งมีการปิดล็อคไว้ สําหรับการขนส่ง
ภาชนะบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ที่มีน้ําหนักรวมกันมากกว่า ๒ ตัน ให้บรรทุกบนยานพาหนะที่เปิดโล่งได้ หากตัว
ภาชนะนั้นเองได้รับการปิดล็อคและมีการผูกหรือตรึงไว้กับยานพาหนะหรือตู้บรรทุกสินค้าเพื่อความปลอดภัยอีก
ทางหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของล็อคต่าง ๆ ก่อนที่จะดําเนินการขนส่ง
๑๖. ตรวจค้นยานพาหนะที่ใช้ขนส่งเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมอย่างละเอียดก่อนการบรรทุก
และก่อนการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์
๑๗. เมื่อวัส ดุนิวเคลียร์ส่ง มาถึงผู้รับต้องรับวัสดุนิวเคลียร์ทันที พร้อมทั้ง ตรวจสอบสภาพความ
เรียบร้อยของภาชนะบรรจุ การปิดผนึก การปิดล็อค แล้วแจ้งการมาถึงของวัสดุนิวเคลียร์ให้ผู้ขนส่งทราบโดยเร็ว
หรือในกรณีที่วัสดุนิวเคลียร์ยังมาไม่ถึงตามกําหนดเวลาที่คาดหมายไว้ต้องรีบแจ้งให้ผู้ขนส่งทราบทันที
๑๘. ตรวจสอบติดตามการดําเนินการขนส่ง โดยติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ประจํายานพาหนะ
ผู้ขนส่ง ผู้รับ หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอในระหว่างการขนส่ง
๑๙. ในกรณีการขนส่งเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ ให้หนังสือสัญญาหรือข้อตกลงการขนส่งโดยมี
การระบุเนื้อหาดังนี้
(๑๙.๑) กําหนดจุดถ่ายโอนความรับผิดชอบของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์
ให้ชัดเจน และ
(๑๙.๒) หากใช้ยานพาหนะของประเทศผู้ขนส่งจนถึงปลายทางต้องกําหนดให้มีการจัดส่ง
ข้อมูลที่จําเป็นให้ผู้รับทราบเป็นการล่วงหน้าในระยะเวลาที่ผู้รับสามารถจะจัดเตรียมดําเนินการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ได้เพียงพอ

๑๐
วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ ๓
๒๐. ผู้ขนส่งต้อ งแจ้ง ผู้รับ ให้ท ราบล่วงหน้าถึง แผนการขนส่ง โดยระบุวิธีการขนส่ง (Mode of
Transport) กําหนดเวลาที่คาดว่าจะมาถึง และจุดถ่ายโอนความรับผิดชอบก่อนถึงปลายทาง
๒๑. วัสดุนิวเคลียร์ต้องบรรจุในภาชนะที่คํานึงถึง ความปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง ปิดล็อ ค
ยานพาหนะหรือตู้บรรทุกสินค้าที่ใช้ขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ตามความเหมาะสม
๒๒. ตรวจค้นยานพาหนะที่ใช้ขนส่งเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมอย่างละเอียดก่อนการบรรทุก
และก่อนการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์
๒๓. เมื่อ วัส ดุนิวเคลียร์ส่ง มาถึง ผู้รับ ต้อ งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อ ยของวัส ดุนิวเคลียร์
และแจ้งการมาถึงของวัสดุนิวเคลียร์ให้ผู้ขนส่งทราบทันที หรือในกรณีที่วัสดุนิวเคลียร์ยังมาไม่ถึงตามกําหนดเวลา
ที่คาดหมายไว้ต้องรีบแจ้งให้ผู้ขนส่งทราบทันที
วัสดุนิวเคลียร์ประเภทอื่น
๒๔. การขนส่ง วัส ดุ นิว เคลี ยร์ ป ระเภทอื่น เช่ น ยู เ รเนีย มธรรมชาติ ยูเ รเนี ยมด้ อ ยสมรรถนะ
หรือธอเรียม ซึ่งมีปริมาณวัสดุนิวเคลียร์น้อยกว่าที่จะจัดอยู่ในตารางจําแนกวัสดุนิวเคลียร์ ผู้ยื่นคําขออนุญาตต้อง
ดําเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ในระหว่างการขนส่งบางประการดังกล่าวข้างต้น โดยนํา
ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

๑๑
เอกสารอ้างอิง
INFCIRC/225/Rev.4 (Corrected), “The Physical Protection of Nuclear Material and
Nuclear Facilities”, IAEA, June, 1999.

