
หลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่อใบรับรอง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

หัวข้อ: การตรวจสอบ ประเมินความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางรังสี 
ในสถานปฏิบัติการทางรังสีที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี

พีระศักดิ์ สุนทรนนท์
กองตรวจสอบความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ



• เนื้อหา
- ประเมินความปลอดภัยทางรังสี

- ประเมินความมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี

- การเขียนแผน



หลัการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น

วัตถุประสงค์ของการป้องกันอันตรายจากรังสี
• ป้องกันการเกิด Deterministic Effect ( Non- Stochastic Effect)

• ลดการเหนี่ยวน า Stochastic Effect



หลัการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น (ต่อ)

ประเภทของการได้รับรังสี 
การได้รับรังสีของบุคคล แบ่งได้ ๓ ประเภท

• Occupational Exposure
• Medical Exposure
• Public Exposure



หลัการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น (ต่อ)

ระบบของการป้องกันอันตรายจากรังสี
เพื่อจ ากัดการได้รับปริมาณรังสี  ประกอบด้วย

* Justification

**    Limitation 

***   Optimization



หลัการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น (ต่อ)

วิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี
หลักส่าคัญเพื่อควบคุมการได้รับรังสีให้ต่่าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
มีดังนี้
๑  โดยกฎระเบียบ
๒  โดยการบริหารจัดการ
๓  โดยการปฏิบัติ



หลัการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น (ต่อ)

แนวทางการป้องกันอันตรายจากรังสี
มี ๒ อย่างดังนี้
๑ เมื่อต้นก่าเนิดรังสีอยู่จากภายนอกร่างกาย (External Exposure)

๒ เมื่อต้นก าเนิดรังสีสามารถเข้าสูร่่างกาย (Internal Exposure) 



หลัการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น (ต่อ)

การรับรังสีจากภายนอกร่างกาย (External Exposure)
เพื่อลดการรับรังสี โดยอาสัยหลักดังนี้

๑  ระยะทาง (Distance)
๒  เวลา  (Time)
๓  เครื่องก าบัง (Shielding)



หลัการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น (ต่อ)

การรับรังสีจากภายในร่างกาย (Internal Exposure)
วิธีการท่ีดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ต้นก่าเนิดรังสีเข้าสู่ร่างกาย มีหลักดังนี้
๑  ควบคุมเส้นทางเดินชองต้นก่าเนิดรังสีที่จะเข้าสุ่ร่างกาย

๑.๑  การหายใจ
๑.๒ การกิน
๑.๓ ทางผิวหนัง
๑.๔ ทางบาดแผล



หลัการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น (ต่อ)

๒ การตรวจสอบและช าระความเปรอะเปื้อน
โดยใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม



การส ารวจความเปรอะเปื้อนทางรังสี
(Contamination Survey)

• การส ารวจความเปรอะเปื้อนทางรังสีนั้นสามารถท า
ได้โดยใช้เครื่องส ารวจรังสี หรือใช้วิธีเช็ดบริเวณที่
สงสัยว่าจะเปรอะเปื้อน (wiping) ประมาณ 100 ตาราง
เซนติเมตร ด้วยกระดาษกรอง แล้วน าไปตรวจวัด
รังสีด้วยเครื่องวัดรังสี เช่น กรณีเปรอะเปื้อนต้น
ก าเนิดรังสีบีตา เช่น H-3, C-14, หรือ S-35 นั้นวิธีที่ดีที่สุด
ก็คือ การท า wiping แล้ววัดรังสีด้วย LSC ส่วนมากรังสี
บีตาพลังงานต่ าไม่สามารถวัดได้โดยเครื่องวัดรังสี
แบบเคลื่อนที่ได้โดยเฉพาะ H-3 นั้นไม่สามารถวัดใช้



เกณฑ์การเปรอะเปื้อนทางรังสีพื้นผิว

• 3.7  เบคเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร ส าหรับวัสดุ
กัมมันตรังสีที่แผ่
รังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาที่มีความพิษ

ต่ า
• 0.37 เบคเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร ส าหรับวัสดุ
กัมมันตรังสีที่
แผ่รังสีแอลฟา



ต าแหน่งการส ารวจการเปรอะเปื้อนทางรังสีบริเวณ
ล าตัว



PPE แบ่งได้หลายชนิดตามส่วนของร่างกายที่สวมใส่หรือได้รับ
การป้องกันที่ส าคัญ คือ

1. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
2. อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา
3. อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน
4. อุปกรณ์ป้องกันขาและเท้า
5. อุปกรณ์ป้องกันล าตัว
6. อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
7. อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง
8. อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง



หลักการเบื้องต้นของการรักษาความมัน่คงของวัสดุกัมมนัตรังสี

1. วัสดุกัมมันตรังสีจะต้องได้รับการป้องกันมิให้ถูกน าไปใช้ในทางท่ีผิดกฎหมาย
2. รัฐควรต้องระบุและประเมินภัยคุกคาม
3. รัฐต้องประเมินความเสี่ยงของวัสดุกัมมันตรังสี
4. วัสดุกัมมันตรังสีที่หลุดรอดจากการควบคุมดูแล สามารถก่อให้เกิดผลกระทบ
ที่ร้ายแรงได้
5. การก ากับดูแล (การอนุญาตและการตรวจสอบ) จะต้องมีข้อก าหนดพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาความม่ันคงของวัสดุกัมมันตรังสี
6. จะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์พื้นฐานการบริหารจัดการความม่ันคง

Office of Atoms for Peace
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ระบบรักษาความมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี

ระบบรักษาความมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี คือระบบที่เป็นการ
ผสมผสานระหว่าง “คน” “ขั้นตอนปฏิบัติ” และ “เครื่องมือ
อุปกรณ์”เพื่อปกป้องทรัพย์สิน ( วัสดุกัมมันตรังส/ีสถาน
ประกอบการ) ให้รอดพ้นจากการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม
หรือการกระท าที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

Office of Atoms for Peace
Ministry of Science and Technology
THAILAND



SECURITY FUNCTIONS

• A security system to protect radioactive sources from an 
adversary intent on committing a malicious act should be 
designed to perform basic security functions: deterrence, 
detection, delay, response, and security management



วัตถุประสงค์การรักษาความมั่นคง: ป้องกันการโจรกรรม/วินาศกรรม

Office of Atoms for Peace
Ministry of Science and Technology
THAILAND



การยับยั้ง (deterrence)

การยับยั้ง หมายถึง การกระท าหรือกระบวนการซึ่งส่งผลยับยั้งหรือบั่นทอนแรงจูงใจ หรือ
ป้องกันเหตุ ด้วยท าให้เกิดความกลัว ความสงสัย หรือความวิตกกังวล
- องค์ประกอบในระบบรักษาความมั่นคงที่ส่งผลให้เกิดการยับยั้ง ได้แก่

 การบังคับใช้และบทลงโทษของกฎหมาย
 ก าแพงกั้นหรือเครื่องกีดขวาง
 ระบบควบคุมการเข้าถึง
 ป้ายเตือน/ข้อความเตือน
 ระบบกล้องวงจรปิด
 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ
 ระบบการตรวจสอบประวัติผู้ปฏิบัติงาน
 การรักษาความมั่นคงของข้อมูล

Office of Atoms for Peace
Ministry of Science and Technology
THAILAND



กลไกในระบบรักษาความมั่นคง

Office of Atoms for Peace
Ministry of Science and Technology
THAILAND



การตรวจจับ (Detection)

เป็นกลไกท่ีใช้ในการตรวจจับการ
กระท าใด ๆ เพื่อเข้าถึงเครื่องมือ/
อุปกรณ์ พื้นที่หรือสถานท่ีซึ่งเกี่ยวข้อง
กับวัสดุกัมมันตรังสี

Office of Atoms for Peace
Ministry of Science and Technology
THAILAND



วิธีการท่ีใช้ในกลไกการตรวจจับ

 การตรวจจับสามารถกระท าได้ด้วยวิธีการ เช่น
 อุปกรณ์ตรวจจับระบบอิเล็กทรอนิกส์
 การตรวจตราอย่างต่อเนื่อง – อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย

ตรวจจับความเคลื่อนไหว ด้วยระบบกล้อง
วงจรปิด

Office of Atoms for Peace
Ministry of Science and Technology
THAILAND



การประเมินสัญญานการตรวจจับ (Assessment)

 ทุกคร้ังที่ปรากฏสัญญานการตรวจจับ จะต้องมีการประเมินสัญญาน 
เพื่อหาสาเหตุ/ต้นต้อของสัญญานนั้น
 การประเมินสัญญานอาจท าได้ โดย:

 ผู้มีหน้าที่ในการเผชิญเหตุ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุฉุกเฉิน
 ประเมินจากภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้โดยระบบกล้องจงจร
ปิด
 การตรวจตราอย่างต่อเนื่อง

Office of Atoms for Peace
Ministry of Science and Technology
THAILAND



การหน่วงเวลา (Delay)

 การหน่วงเวลามีวัตถุประสงค์เพื่อประวิงเวลานับจากที่ปรากฎสัญญานการ
ตรวจจับและการประเมินสัญญานให้นานที่สุด เพื่อท าให้เจ้าหน้าที่ผู้เผชิญเหตุ
สามารถเข้าขัดขวางหรือยับยั้งการด าเนินการของปรปักษ์ได้ส าเร็จ

 การหน่วงเวลาจะต้องได้รับการออกแบบให้มีความสมดุล (balanced protection) 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดจุดอ่อนที่ปรปักษ์อาจใช้เป็นเส้นทางเข้าโจมตีได้

Office of Atoms for Peace
Ministry of Science and Technology
THAILAND

Provide Obstacles to Increase 
Adversary Task Time

Physical Barriers Protective Force (Guards)



วิธีการหน่วงเวลา (Delay measures)

 การหน่วงเวลาอาจท าได้หลายวิธีการ เช่น
 รั้วกั้น (fences)
 กรงขังหรือก าแพง (cages/wall)
 ตู้เก็บความมั่นคงสูง
 ห้องที่มีความมั่นคงแข็งแรง
 ล่ามอุปกรณ์ติดกับผนังหรือพื้น

Office of Atoms for Peace
Ministry of Science and Technology
THAILAND



การเผชิญเหตุ (Response)

 การเผชิญเหตุเป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วยการด าเนินการภายหลังจากการตรวจจับเพื่อ
ขัดขวางหรือยับยั้งปรปักษ์มิให้ประสบผลส าเร็จในการด าเนินการตามที่ต้องการ

 การเผชิญเหตุ ประกอบไปด้วย:
 การสื่อสาร/ประสานงานที่ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพกับหน่วยเผชิญเหตุ
 การรวมพลและเคลื่อนก าลังไปยังจุดเกิดเหตุของหน่วยเผชิญเหตุที่ทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ

 การเผชิญเหตุ/การตอบสนองต่อเหตุอย่างเพียงพอ

Office of Atoms for Peace
Ministry of Science and Technology
THAILAND



วิธีการเผชิญเหตุ (Response measures)

 ระยะเวลาที่ใช้ในการเผชิญเหตุจะต้องน้อยกว่าเวลาที่ใช้ในการทะลุผ่านเครื่องกีด
ขวางและเข้าถึงเป้าหมายเพื่อเคลื่อนย้ายหรือก่อวินาศกรรมต่อวัสดุกัมมันตรังสีหรือ
สถานที่เก็บรักษา ติดตั้ง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี

 หน่วยเผชิญเหตุจะต้องมีก าลังพลและความสามารถเพียงพอในการขัดขวางหรือ
ยับยั้งปรปักษ์

 เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินจะต้องมีส่วนร่วมในแผนและ
ขั้นตอนการเผชิญเหตุ

 จะต้องมีการก าหนดว่าขั้นตอนการเผชิญเหตุเท่าใดถึงจะเพียงพอต่อเหตุ โดยก าหนด
ร่วมกันกับหน่วยงานก ากับดูแล

 จะต้องมีการฝึกปฏิบัติและทดสอบแผนและขั้นตอนการเผชิญเหตุเป็นประจ า โดย
สอดคล้องกับระดับของภัยคุกคาม

Office of Atoms for Peace
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หลักพื้นฐานของการตรวจจับที่ทันท่วงที (timely detection)

“เพื่อขัดขวางหรือยังยั้งปรปักษ์ ก่อนที่คนหรือกลุ่มคนเหลา่นี้จะ
กระท าการโจรกรรมหรือก่อวินาศกรรมได้ประสบผลส าเร็จ
ระยะเวลาของระบบรักษาความมั่นคง (ในการขัดขวางหรือยังยั้ง
ปรปักษ์) จะต้องน้อยกว่าระยะเวลาในการด าเนินการที่เหลืออยู่
ของปรปักษ์นับจากเวลาที่ปรากฎสัญญานการตรวจจับ”

Office of Atoms for Peace
Ministry of Science and Technology
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การก าหนดระยะเวลาของระบบรักษาความมั่นคง

 เวลานับตั้งแต่ปรากฎสัญญานการตรวจจับจนถึงเวลาที่หน่วยเผชิญ
เหตุเคลื่อนก าลังเข้าถึงพื้นที่เพื่อขัดขวางหรือยับยั้งปรปักษ์

 ระยะเวลาของระบบรักษาความมั่นคงประกอบไปด้วย เวลาที่ใช้ในการ
ตรวจจับ การประเมินสัญญาน การติดต่อประสานงาน การเดินทาง/การ
เคลื่อนก าลังและการรวมพล

 การเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพ หน่วยเผชิญเหตุจะต้องมาถึงจุดเกิด
เหตุได้ทันเวลาที่จะขัดขวางหรือยับยั้งปรปักษ์ได้ส าเร็จ

Office of Atoms for Peace
Ministry of Science and Technology
THAILAND



การเขียนแผน (Planning)

คือ การด าเนินการหรือกระบวนการที่ใช้ประเมินแนวโน้มของสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับแนะแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้

ประเด็นส าคัญประการหนึ่งของการ เขียนแผนคือ การ
คาดการณ์สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การด าเนินการเพื่อเขียนแผน
มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง แต่การน าแผนนั้นไปปฏิบัติมักเกิดขึ้นใน
อนาคต ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าการเขียนแผนจะเป็นการเพิ่มความ
น่าเชื่อถือของสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคต แต่ก็ไม่สามารถรับรอง
ได้ว่าเมื่อถึงเวลาที่น าแผนนั้นไปปฏิบัติจริง ผลที่ได้และเวลาช่วงเวลา
ด าเนินการจะตรงตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่



กระบวนการเขียนแผนการขนส่ง

• การก าหนดเป้าหมาย

• การระบุความจ าเป็นของการด าเนินการ

• การพัฒนาวิธีการส าหรับแต่ละทางเลือกการด าเนินการ

• การประเมินวิธีการส าหรับแต่ละทางเลือกการด าเนินการ

• กระบวนการตัดสินใจ



๑. รายละเอียดหน่วยงานที่ขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรงัสี
๒. รายละเอียดวัสดุกัมมันตรังสี และกากกัมมันตรังสี
๓. รายละเอียดหีบห่อ
๔. ข้อมูลการขนส่งวัสดุกัมมันตรงัสีและกากกัมมันตรงัสี
๕. เส้นทางการขนส่ง
๖. รายชื่อผู้ปฏิบัติงานขนส่งวัสดุกัมมนัตรังสีและกากกัมมันตรังสี
๗. หลักฐานแนบท้าย

องค์ประกอบหลัก ๆ ของแผนฯ มีอยู่ ๗  หัวข้อ



๑. รายละเอียดหน่วยงานที่ขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรงัสี

๑.๑ ผู้ใช้หรือครอบครองวัสดุกัมมนัตรังสีและกากกัมมันตรังสี
๑.๒ ผู้ควบคุมการขนส่ง
๑.๓ ใบอนุญาตน าเข้า-ส่งออกฯ (พปส ๖) เลขท่ีอะไร
๑.๔ ใบอนุญาตผลิต  มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ฯ (พปส. ๔) เลขท่ีอะไร



๒. รายละเอียดวัสดุกัมมันตรังสี และกากกัมมันตรังสี

ข้อมูลวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี [  ]  วัสดุกัมมันตรังสี          [  ] กากกัมมันตรังสี

ไอโซโทป (Isotope)

รุ่นวัสดุกัมมันตรังสี (Source Model)

ปริมาณ (Quantities)

หมายเลขวัสดุกัมมันตรังสี (Source S/N)

กัมมันตภาพ (Activity)

ลักษณะทางกายภาพ (Physical Form)



ลักษณะทางเคมี (Chemical Form)

รูปแบบวัสดุกัมมันตรังสี (Form)
[  ] รูปแบบพิเศษ (Special  Form)         
[  ] รูปแบบอื่น (Other than Special Form)

เอกสารการรับรองการออกแบบวัสดุกัมมันตรังสี 
(Source design approval Certificate)

รายละเอียดคุณลักษณะ (Source of Specification)

ภาพถ่าย [  ] มี เอกสารแนบที่ ………………….. [  ] ไม่มี



๓. รายละเอียดหีบห่อ

ข้อมูลหีบห่อ
เอกสารรับรองการออกแบบหีบห่อ           
(Package design approval Certificate)

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 
(Validation Of Approval)

รุ่นหีบห่อ (Package Model)

หมายเลขหีบห่อ (Package S/N)

ชนิดหีบห่อ (Type of Package) [  ] Excepted        [  ] IP-I      [  ] IP-II      [  ] IP-III              
[  ] A    [  ] B(U)          [  ] B(M) [  ] C



หมายเลขของสหประชาชาติ (UN Number)

ความจุสูงสุด (Maximum Capacity ; Bq )

จ านวนหีบห่อ (Number of Package)

จ านวนตู้คอนเทนเนอร์

ขนาดของหีบห่อ ( กว้าง , ยาว , สูง ) (Package 
Dimension)

กว้าง.........., ยาว............, สูง.......... เมตร หรือ
เส้นผ่านศูนย์กลาง.........., สูง.......... เมตร

น้ าหนักหีบห่อ ..................กิโลกรัม

น้ าหนักหีบห่อรวม ..................กิโลกรัม

ค่าดัชนีขนส่ง (Transport Index)



๔. ข้อมูลการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี

วันที่ขนส่ง ........................................ช่วงเวลาการขนส่ง.........................................
แบบการขนส่ง และพาหนะ
[ ] ทางบก    โปรดระบุรายละเอียด.............................................................
[ ] ทางอากาศ      โปรดระบุรายละเอียด.............................................................
[ ] ทางน้ า          โปรดระบุรายละเอียด.............................................................



๕.เส้นทางการขนส่ง

๕.๑ เส้นทาง (ต้นทาง-ปลายทาง)..........................................ระบุระยะทางรวม............................กม.
๑) .............................................. ระยะทาง ...................................................กม.
๒) ............................................... ระยะทาง ...................................................กม.
๓) ................................................ระยะทาง ...................................................กม.
๔) ................................................ระยะทาง ...................................................กม.
การหยุดพัก   [ ] ไม่มี [ ] มี โปรดระบุ  ..............................



๕.๒ เส้นทางส ารอง (ต้นทาง-ปลายทาง)..........................ระบุระยะทางรวม...............................กม.
๑) ................................................  ระยะทาง ...................................................กม.
๒).................................................  ระยะทาง ...................................................กม.
๓)................................................... ระยะทาง ...................................................กม.
๔)................................................... ระยะทาง ...................................................กม.

การหยุดพัก   [ ] ไม่มี [ ] มี โปรดระบุ......................



๖. รายชื่อผู้ปฏิบัติงานขนส่งวัสดุกัมมันตรังสแีละกากกัมมันตรังสี

ชื่อ-นามสกุล อายุ (ปี) หน้าที่ โทรศัพท์
ปริมาณรังสีที่
คาดว่าจะ

ได้รับ (Sv)

๑. พนักงานขับรถ ล าดับที่ ๑

๒. พนักงานขับรถ ล าดับที่ ๒

๓. ผู้ควบคุมการขนส่ง

๔.



หน่วยงานสนับสนุน กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี
๑)  ..................................................................................... โทรศัพท์ ........................................
๒)  ..................................................................................... โทรศัพท์ ........................................
๓) ..................................................................................... โทรศัพท์ ........................................
๔) ..................................................................................... โทรศัพท์ ........................................

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี
[  ] Survey Meter

Model ………………………..………SN….……… Calibration date………………………
Model …………………… ………...SN….……… Calibration date………………………

[  ] Contamination Monitor
Model …………………..…………...SN….…………………Calibration date………………………………..
Model …………………..…………...SN….…………………Calibration date………………………………..

[  ] Digital Personal Dosimeter
Model…….…………………………SN….…………………Calibration date……………………………......
Model……………………………… SN….…………………Calibration date……………………………......

[  ] Other Personal Dosimeter
[  ] TLD [  ] OSL [  ] Other……………….



อุปกรณ์ป้องกันและระงับฉุกเฉินทางรังสี อื่นๆ

Spotlight [  ] มี จ านวน............... รายการ                                [  ] ไม่มี
ไฟฉาย                        [  ] มี จ านวน............... รายการ [  ] ไม่มี
ป้ายเตือนทางรังสี       [  ] มี จ านวน............... รายการ [  ] ไม่มี
เชือกกั้นบริเวณ [  ] มี จ านวน............... รายการ [  ] ไม่มี
ถังดับเพลิง                 [  ] มี จ านวน............... รายการ [  ] ไม่มี



๗. หลักฐานแนบท้าย

๑. ส าเนาเอกสารการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังส/ี                   
เอกสารการรับรองการขึ้นทะเบียน
๒. เอกสารการรับรองการออกแบบวัสดุกัมมันตรังสี
๓. อื่นๆ (ระบุ)



ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในการขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์    กากกัมมันตรังสี  
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์   และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว



- ข้อ ๔๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองวัสดุกัมมนัตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ 
กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ที่
ประสงค์จะให้มีการขนส่ง มีหน้าที่ต้องจัดท าแผนการขนส่งและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ส านักงานทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือนก่อนการขนส่ง แผนการขนส่ง
ตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



(๑) การแบ่งสรรหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างผู้มหีน้าที่และ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง โดยมีการก าหนดหน้าที่ให้กับบุคคลต่างๆ อย่าง
เหมาะสม

(๒) จัดท าบันทึกรายละเอียดของหีบห่อที่ท าการขนส่ง และประเภท
ของวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วท่ีท าการขนส่ง



(๓)  จัดให้มีการทบทวนและประเมินผลเพื่อหาช่องโหว่ของการด าเนินการที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งหมายความรวมถึง การถ่ายโอนระหว่างการขนส่ง การเก็บรักษา
ระหว่างการขนส่ง และการจัดการหรือการกระจายวัสดุที่ขนส่งอย่างเหมาะสม

(๔) การก าหนดกระบวนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ  ซึ่งหมายความ
รวมถึง การฝึกอบรม การก าหนดนโยบายตอบสนองต่อภัยคุกคามในระดับสูง การ
ตรวจสอบลูกจ้างใหม่ และการจ้างแรงงานใหม่  แนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน เช่น 
การเลือกก าหนดเส้นทาง และการใช้เส้นทาง การใช้ยาม การเข้าถึงหีบห่อที่บรรจุวัสดุ
กัมมันตรังสี การก ากับช่องโหว่ในการด าเนินงาน รวมถึงการก าหนดเครื่องมือ และ
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการป้องกันความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น



(๕) ก าหนดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และเครื่องมือที่จ าเป็น
ส าหรับการรายงานที่ทันต่อเวลา และการจัดการภัยคุกคามต่อความ
ปลอดภัยในการขนส่ง

(๖) วิธีการในการประเมินผลและการทดสอบแผนความปลอดภัยในการ
ขนส่ง และกระบวนการในการทบทวนแผนตามระยะเวลา รวมถึงการ
ปรับปรุงแผนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

(๗) ก าหนดมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลความปลอดภัยในการขนส่ง
ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนความปลอดภัยในการขนส่ง



(๘) ก าหนดมาตรการให้เป็นที่แน่ใจว่า จะไม่มีการแพร่หลายของข้อมูล
เก่ียวกับการขนส่งที่มีความอ่อนไหว ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย
ของการขนส่ง

(๙) ก าหนดมาตรการในการติดตามต าแหน่งของยานพาหนะ 



ขอบคุณครับ


