เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ว่าด้วย วิธีการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนวิ เคลียร์
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และมาตรา ๙ (๓) (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และข้อ ๑๓ (๑) ของกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขวิธีการ
ขอรับใบอนุญ าต และการดําเนินการเกี่ย วกับวัสดุนิวเคลีย ร์พิเศษ วัสดุต้น กําลัง วัสดุพลอยได้หรือ
พลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการพิทักษ์
ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานปฏิบัติการ สถานที่จัดเก็บ สถานที่ผลิต มีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ หรือสถานที่กระทําด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุต้นกําลังให้พ้นจากสภาพ
ที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี
“บริเวณทํางบดุลบัญ ชีวัสดุ” หมายความว่า บริเวณภายในหรือนอกสถานประกอบการ
ที่แสดงถึงปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ทั้งหมดของสถานประกอบการ รหัสบริเวณทํางบดุลบัญชีวัสดุ กําหนด
โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
“จุดตรวจวัดหลัก” หมายความว่า ตําแหน่งที่ตั้งและหรือสถานที่จัดเก็บซึ่งมีวัสดุนิวเคลียร์ในรูปแบบ
ที่อาจทําการตรวจวัดเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนิวเคลียร์หรือจํานวนรายการ ทั้งนี้รวมถึง
ตําแหน่งที่นําเข้า ย้ายออก ซึ่งอยู่ในบริเวณทําบัญชีงบดุลวัสดุ
ข้อ ๔ การพิ ทั ก ษ์ ไ ม่ ใ ห้ มี ก ารแพร่ ข ยายวั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ตรวจสอบ
และป้องกันการผัน แปรวัสดุนิวเคลียร์ในกิจกรรมทางสัน ติไปใช้ในการผลิตอาวุธนิว เคลียร์หรืออุปกรณ์
ระเบิดนิวเคลียร์อื่น
ข้อ ๕ ผู้ยื่น คํา ขออนุญ าตผลิต มี ไว้ ในครอบครองหรื อใช้ ซึ่ง วัส ดุนิว เคลีย ร์ กระทํา ด้ว ย
ประการใด ๆ แก่วัสดุต้นกําลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี นําหรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษหรือวัสดุต้นกําลัง ต้องนําเสนอ
วิธีการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

(๑) รายละเอี ย ดของสถานประกอบการ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ตํา แหน่ ง ที่ตั้ ง ทางภูมิ ศ าสตร์
ที่อยู่ของสถานประกอบกิจการ แบบแผนผัง ตําแหน่งสถานที่จัดเก็บวัสดุนิวเคลียร์ วัตถุประสงค์ของ
สถานประกอบการ ลักษณะทั่วไป ขีดความสามารถการดําเนินการ และสถานที่ติดต่อ
(๒) การจัด การทั่ว ไปของสถานประกอบการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และแผนผังการจัด วาง
อุปกรณ์ที่สําคัญ
(๓) ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ วั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ ได้ แ ก่ ลั ก ษณะทางกายภาพ ส่ ว นประกอบทางเคมี
ปริมาณ วิธีการใช้หรือคาดว่าจะใช้วัสดุนิวเคลียร์ บริเวณที่ใช้งานวัสดุนิวเคลียร์
(๔) กําหนดจุดตรวจวัดหลักภายในสถานประกอบการ
(๕) การจัดเก็บและการตรวจตราดูแลวัสดุนิวเคลียร์ ได้แ ก่ สถานที่จัดเก็บวัสดุนิวเคลีย ร์
โดยระบุตําแหน่งอย่างชัดเจน รายละเอีย ดของการใช้ง านของอาคารต่าง ๆ ของสถานประกอบการ
และสิ่งของซึ่งอยู่ภายในอาคารซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ เช่น การควบคุม
การเข้าถึงวัสดุนิวเคลียร์ อุปกรณ์แสดงผ่านเข้าเขตปิดกั้น เป็นต้น
(๖) สํ า หรั บ สถานประกอบการที่ มี ป ริ ม าณวั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร์ ม ากกว่ า ๑ กิ โ ลกรั ม ยั ง ผล
(รายละเอียดตามที่ปรากฏในบัญชี ๑) ต้องดําเนินการจัดทําบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ และกําหนดบริเวณที่ตั้ง
วัสดุนิวเคลียร์สําหรับการจัดทําบัญชี ระบบการตรวจวัดเพื่อคํานวณปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ที่ได้รับ ผลิต
ส่งออก สูญหายหรือโยกย้ายจากบัญชีรายการและปริมาณที่คงอยู่ในบัญชีรายการ โดยรายงานข้อมูลบัญชี
วัสดุนิวเคลียร์ตามแบบที่กําหนดในบัญชี ๒ และต้องรายงานทุก ๕ เดือนหลังจากได้รับใบอนุญาต
(๗) ข้อมูลอื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ
ข้อ ๖ ในกรณีนําหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิว เคลีย ร์พิเศษหรือวัสดุต้น กําลัง
ให้จัด ส่งข้อมูลประกอบการขออนุญ าต ดังต่อไปนี้ รายละเอีย ดผู้นําหรือส่งออก รายละเอีย ดและ
ปริมาณวัสดุนิวเคลียร์พิเศษหรือวัสดุต้นกําลัง วัตถุประสงค์ของการนําหรือส่งออก ประเทศปลายทาง
วัตถุประสงค์ของผู้นําไปใช้ปลายทาง
ข้อ ๗ ในกรณีนําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิว เคลีย ร์พิเศษหรือวัสดุต้น กําลัง
ให้จัด ส่งข้อมูลประกอบการขออนุญ าต ดังต่อไปนี้ รายละเอีย ดผู้รับผิดชอบดําเนิน การทางเทคนิค
เกี่ย วกั บวัสดุนิ ว เคลี ย ร์ รายละเอีย ดผู้ นําหรือ สั่งเข้า รายละเอี ย ดและปริมาณวัสดุนิ ว เคลีย ร์พิเศษ
หรือวัสดุต้นกําลัง วัตถุประสงค์ของการนําหรือสั่งเข้า รายละเอียดการขนส่งและการจัดเก็บ สถานที่
จัดเก็บก่อนส่งมอบผู้ขออนุญาตครอบครอง
ข้อ ๘ ผู้ยื่นคําขออนุญาตตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ต้องให้ความร่วมมือและให้ความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการดําเนินงานให้เป็นไปตามการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ การตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการพิทักษ์ไม่ให้มี
การแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ สังเกตด้วยสายตา การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ใช้อุปกรณ์ตรวจ และวัดรังสี
ติดผนึกลงตรา และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนย้าย รวมทั้งวิธีการตรวจตราอย่างอื่นเท่าที่จําเป็น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

๑
บัญชี ๑
๑ กิโลกรัมยังผล หมายถึงหน่วยแสดงปริมาณที่ใช้ในการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ ซึ่งเมื่อ
คํานวณปริมาณตามที่กําหนดแล้วมีค่าเท่ากับ ๑ กิโลกรัม รายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) สําหรับพลูโตเนียม คิดน้ําหนักเป็นกิโลกรัมรวมเท่ากับ ๑ กิโลกรัม
(ข) สําหรับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะร้อยละ ๑ และสูงกว่า คิดจากน้ําหนักเป็น
กิโลกรัม คูณด้วยค่าเสริมสมรรถนะยกกําลังสอง
(ค) สําหรับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่ํากว่าร้อยละ ๑ และสูงกว่าร้อยละ ๐.๕ คิดจากน้ําหนัก
เป็นกิโลกรัมคูณด้วยค่า ๐.๐๐๐๑ และ
(ง) สํ า หรั บ ยู เ รเนี ย มด้ อ ยสมรรถนะ ที่ มี ค่ า สมรรถนะร้ อ ยละ ๐.๕ หรื อ ต่ํ า กว่ า และ
สําหรับธอเรียม คิดจากน้ําหนักเป็นกิโลกรัมคูณด้วยค่า ๐.๐๐๐๐๕
ตัวอย่างการคํานวณปริมาณกิโลกรัมยังผล
ตัวอย่างที่ ๑ ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะร้อยละ ๑๐ มีปริมาณทั้งหมด ๒๐๐ กิโลกรัม
ค่าปริมาณในหน่วยกิโลกรัมยังผล =
น้ําหนัก (กิโลกรัม) x (ค่าเสริมสมรรถนะ)๒
=
๒๐๐ (kg) x (๑๐/๑๐๐)๒
=
๒ กิโลกรัมยังผล
ตัวอย่างที่ ๒ ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะร้อยละ ๐.๙ มีปริมาณทั้งหมด ๑๐๐๐ กิโลกรัม
ค่าปริมาณในหน่วยกิโลกรัมยังผล =
น้ําหนัก (กิโลกรัม) x ๐.๐๐๐๑
=
๑๐๐๐ (kg) x ๐.๐๐๐๑
=
๐.๑ กิโลกรัมยังผล
ตัวอย่างที่ ๓ ธอเรียม มีปริมาณทั้งหมด ๒๐๐๐ กิโลกรัม
ค่าปริมาณในหน่วยกิโลกรัมยังผล =
=
=

น้ําหนัก (กิโลกรัม) x ๐.๐๐๐๐๕
๒๐๐๐ (kg) x ๐.๐๐๐๐๕
๐.๑ กิโลกรัมยังผล

บัญชี ๒
แบบรายงานข้อมูลบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ ประกอบด้วย
(ก) แบบรายงานแสดงบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ (Physical Inventory Listing: PIL)
(ข) แบบรายงานงบดุลวัสดุ (Material Balance Report: MBR)
(ค) แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุ (Inventory Changing Report: ICR)

๒
รายงานแสดงบัญชีวัสดุนิวเคลียร์
Physical Inventory Listing (PIL)
วันที๓่ …………………………………….………….……………...…
รายงานเลขที่๔………………….………………………………….…..

หมายเลข
รายงาน๒๐

หมายเลขลําดับ๒๑

น้ําหนักของวัสดุ
นิวเคลียร์พิเศษ
(เฉพาะ
ยูเรเนียม)
(กรัม)๑๖

เอกสารแนบ๑๙

๑๕

น้ําหนัก๑๔

หน่วยกิโลกรัมหรือกรัม

ธาตุ๑๓

ชื่อ หรือ
หมายเลขรุ่น
รายละเอียด
จํานวน๑๑
๑๐
(Batch)
วัสดุ๑๒

ลงนาม๖....................................................
การแก้ไข
พื้นฐานการตรวจวัด๑๘

หน้า๕……….… ใน …….……..หน้า
ข้ อมูลรายการบัญชี

จุดตรวจวัดหลัก๙

หมายเลขลําดับ๗
หมายเลขลําดับต่อเนื่อง๘

ชื่อสถานประกอบการ ..……......................….…………....
บริเวณทํางบดุลบัญชีวัสดุ (MBA)๒……………...........……

รหัสไอโซโทป๑๗

๑

๓

หมายเลข
รายงาน๑๖

หมายเลขลําดับ๑๗

เอกสารแนบ๑๕

น้ําหนักวัสดุ
นิวเคลียร์พิเศษ
(เฉพาะ
ยูเรเนียม)
(กรัม)๑๓

รหัสไอโซโทป๑๔

น้ําหนัก๑๑

หน่วย กิโลกรัมหรือกรัม๑๒

ชื่อรายการ๙
ธาตุ๑๐

หมายเลขลําดับต่อเนื่อง๘

หมายเลขลําดับ๗

รายงานงบดุลวัสดุ
Material Balance Report (MBR)
ช่วงเวลาการรายงาน๓: เริ่มจาก………....…...……. ถึง …….....................……
๑
ชื่อสถานประกอบการ ..……..................…………....
รายงานเลขที่๔: ………………………….....………………………...........…......
๒
บริเวณทํางบดุลบัญชีวัสดุ (MBA) …………......……
หน้า๕……..……ใน …........…..หน้า
ลงนาม๖...........................................
ข้อมูลรายการบัญชี
การแก้ไข

1
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุ
Inventory Changing Report (ICR)
ช่วงเวลาการรายงาน๓: เริ่มจาก………….………..……… ถึง …………………….…..............…
รายงานเลขที่๔: …………………………………………………………......……..........…...........…

เอกสารแนบ๒๒

น้ําหนักวัสดุ
นิวเคลียร์
พิเศษ
(เฉพาะ
ยูเรเนียม)
(กรัม)๑๙

การแก้ไข
รหัสไอโซโทป๒๐
พื้นฐานการตรวจวัด๒๑

น้ําหนัก๑๗

หน่วยกิโลกรัมหรือกรัม ๑๘

ถึง

จํานวน๑๔

ธาตุ๑๖

จาก

ชื่อ หรือ
หมายเลข
รุ่น (Batch) ๑๓

รายละเอียดวัสดุ๑๕

วันที่
เปลี่ยนแปลง๙

ลงชื่อ๖……………………………………………..………….

ข้อมูลรายการบัญชี
จุดตรวจวัดหลัก๑๒

บริเวณทํางบดุลบัญชี
วัสดุ๑๐

ประเภทการเปลี่ยนแปลง๑๑

หมายเลขลําดับต่อเนื่อง๘

หมายเลขลําดับ๗

หน้า ๕….....…..ใน ….……หน้า

หมายเลข
รายงาน๒๓

หมายเลขลําดับ๒๔

ชื่อสถานประกอบการ๑..……..................…………………………………………………..……....
บริเวณทํางบดุลบัญชีวัสดุ (MBA)๒…………………………………………………………....……

1
คําอธิบายในการกรอกข้อมูลตารางรายการแสดงบัญชีวัสดุนิวเคลียร์
๑. ชื่อสถานประกอบการ
๒. บริเวณทํางบดุลบัญชีวัสดุ
๓. วันที่
๔. รายงานเลขที่
๕. หน้า
๖. ลงนาม
๗. หมายเลขลําดับ
๘. หมายเลขลําดับต่อเนื่อง
๙. จุดตรวจวัดหลัก
๑๐. ชื่อ หรือ หมายเลขรุ่น (Batch)
๑๑. จํานวน
๑๒. รายละเอียดวัสดุ

๑๓. ธาตุ

๑๔. น้ําหนัก
๑๕. หน่วยกิโลกรัมหรือกรัม

ชื่อของสถานปฏิบัติการหรือหน่วยงาน
ระบุรหัสบริเวณทํางบดุลบัญชีวัสดุ (Material Balance Area)
ระบุวันที่รายงาน ปี เดือน วัน (YYMMDD)
ระบุเลขที่รายงานสําหรับแต่ละบริเวณตรวจนับ (MBA)
ระบุหน้าของเอกสารรายงาน
ลงนามทุกหน้าของรายงานโดยผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ของสถานประกอบการ
ระบุหมายเลขลําดับตามรายการวัสดุนวิ เคลียร์
ระบุ C ในกรณีที่หมายเลข Batch ของวัสดุนี้มีข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์มากกว่า ๑ ประเภท หรือ มีรายการ
มากกว่า ๑ บรรทัด
ระบุรหัสจุดตรวจวัดหลัก (Key Measurement Point) ที่ได้รับ ขนย้าย หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการ
วัสดุนิวเคลียร์
ระบุชื่อและ/หรือ หมายเลขรุ่น (Batch) ของวัสดุนิวเคลียร์
ระบุจํานวนในรุ่นของวัสดุนิวเคลียร์นั้น
ระบุรหัส ๔ ตัว ของรายละเอียดวัสดุนวิ เคลียร์ ได้แก่ลักษณะทางกายภาพ(Physical form) , ลักษณะทาง
เคมี (Chemical form) , ลักษณะบรรจุภัณฑ์ (Containment), สถานะและคุณภาพทางรังสี (Irradiation
status and quality)*
ระบุรหัสตัวอักษรตามธาตุของวัสดุนิวเคลียร์
P = พลูโตเนียมหรือสารประกอบของพลูโตเนียม
E = ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ยูเรเนียมหรือสารประกอบของยูเรเนียม ๒๓๓ และ/หรือ ๒๓๕ ที่มีความ
เข้มข้นสูงกว่าที่มีตามธรรมชาติ
U = ยูเรเนียม หรือสารประกอบของยูเรเนียม
N = ยูเรเนียมธรรมชาติ
T = ธอเรียม หรือสารประกอบของธอเรียม
D = ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ
ระบุปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์โดยน้าํ หนักในหน่วยกิโลกรัมหรือกรัม
ระบุหน่วยน้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร์
- กรัม (g) สําหรับ พลูโตเนียม ยูเรเนียมหรือสารประกอบของยูเรเนียม ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ยูเรเนียม
ที่มีไอโซโทป ๒๓๓ และ/หรือ ๒๓๕
- กิโลกรัม (kg) สําหรับ ธอเรียมหรือสารประกอบของธอเรียม ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ

๑๖. น้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
(เฉพาะยูเรเนียม) (กรัม)

ระบุปริมาณของยูเรเนียม ๒๓๕ หรือ ๒๓๓ โดยน้ําหนักในหน่วยกรัม

๑๗. รหัสไอโซโทป

G หมายถึง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษที่ประกอบด้วยยูเรเนียม ๒๓๕ เท่านั้น
J หมายถึง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษที่ประกอบด้วยยูเรเนียม ๒๓๕ และ ๒๓๓
K หมายถึง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษที่ประกอบด้วยยูเรเนียม ๒๓๓ เท่านั้น

๑๘. พื้นฐานการตรวจวัด

๑๙. เอกสารแนบ
๒๐. หมายเลขรายงาน
๒๑. หมายเลขลําดับ

M หมายถึง ข้อมูลตรวจวัดที่บริเวณตรวจนับ (MBA) และรหัสจุดตรวจวัดหลักทีร่ ะบุ
N หมายถึง ข้อมูลตรวจวัดที่บริเวณตรวจนับอื่น
T หมายถึง ข้อมูลตรวจวัดก่อนหน้านี้ที่บริเวณตรวจนับเดียวกัน และรายงานข้อมูลสําหรับบริเวณตรวจ
นับนั้นโดยไม่ได้ทําการวัดซ้ํา
L หมายถึง ข้อมูลตรวจวัดก่อนหน้านี้ที่บริเวณตรวจนับอื่น และรายงานข้อมูลสําหรับบริเวณตรวจนับ
ปัจจุบันโดยไม่ได้ทําการวัดซ้ํา
ระบุ X ในกรณีที่มีเอกสารแนบมา
ระบุ หมายเลขของรายงานทีต่ ้องการแก้ไข (เลขจากรายงานเดิม)
ระบุ หมายเลขลําดับของรายงานที่ต้องการแก้ไข

*รายละเอียดอ้างอิงตามที่กําหนดในวิธีการกรอกแบบฟอร์มรายงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงพิทักษ์
ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ (IAEA Code ๑๐ Model)

2
คําอธิบายในการกรอกข้อมูลตารางรายงานงบดุลวัสดุ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อสถานประกอบการ
บริเวณทํางบดุลบัญชีวัสดุ
ช่วงเวลารายงาน
รายงานเลขที่
หน้า

๖. ลงนาม
๗. หมายเลขลําดับ
๘. หมายเลขลําดับต่อเนื่อง
๙. ชื่อรายการ

๑๐. ธาตุ

๑๑. น้ําหนัก
๑๒. หน่วยกิโลกรัมหรือกรัม

ชื่อของสถานปฏิบัติการหรือหน่วยงาน
ระบุรหัสบริเวณทํางบดุลบัญชีวัสดุ (Material Balance Area)
ระบุช่วงวันที่รายงาน ปี เดือน วัน (YYMMDD)
ระบุเลขที่รายงานสําหรับแต่ละบริเวณตรวจนับ (MBA)
ระบุหน้าของเอกสารรายงาน
ลงนามทุกหน้าของรายงานโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ของสถาน
ประกอบการ
ระบุหมายเลขลําดับตามรายการวัสดุนิวเคลียร์
ระบุ C ในกรณีที่หมายเลข Batch ของวัสดุนี้มีข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์มากกว่า ๑ ประเภท หรือ
มีรายการมากกว่า ๑ บรรทัด
ระบุรหัสย่อประเภทของการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุนิวเคลียร์*
ระบุรหัสตัวอักษรตามธาตุของวัสดุนิวเคลียร์
P = พลูโตเนียมหรือสารประกอบของพลูโตเนียม
E = ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ยูเรเนียมหรือสารประกอบของยูเรเนียม ๒๓๓ และ/หรือ ๒๓๕
ที่มีความ เข้มข้นสูงกว่าที่มีตามธรรมชาติ
U = ยูเรเนียม หรือสารประกอบของยูเรเนียม
N = ยูเรเนียมธรรมชาติ
T = ธอเรียม หรือสารประกอบของธอเรียม
D = ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ
ระบุปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์โดยน้ําหนักในหน่วยกิโลกรัมหรือกรัม
ระบุหน่วยน้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร์
- กรัม (g) สําหรับ พลูโตเนียม ยูเรเนียมหรือสารประกอบของยูเรเนียม ยูเรเนียมเสริม
สมรรถนะ ยูเรเนียมที่มีไอโซโทป ๒๓๓ และ/หรือ ๒๓๕
- กิโลกรัม (kg) สําหรับ ธอเรียมหรือสารประกอบของธอเรียม ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ

๑๓. น้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร์
พิเศษ(เฉพาะยูเรเนียม) (g)

ระบุปริมาณของยูเรเนียม ๒๓๕ หรือ ๒๓๓ โดยน้ําหนักในหน่วยกรัม

๑๔. รหัสไอโซโทป

G หมายถึง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษที่ประกอบด้วยยูเรเนียม ๒๓๕ เท่านั้น
J หมายถึง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษที่ประกอบด้วยยูเรเนียม ๒๓๕ และ ๒๓๓
K หมายถึง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษที่ประกอบด้วยยูเรเนียม ๒๓๓ เท่านั้น

๑๕. เอกสารแนบ

ระบุ X ในกรณีที่มีเอกสารแนบมา

๑๖. หมายเลขรายงาน

ระบุ หมายเลขของรายงานที่ต้องการแก้ไข (เลขจากรายงานเดิม)

๑๗. หมายเลขลําดับ
ระบุ หมายเลขลําดับของรายงานที่ต้องการแก้ไข
*รายละเอียดอ้างอิงตามที่กําหนดในวิธีการกรอกแบบฟอร์มรายงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงพิทักษ์
ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ (IAEA Code ๑๐ Model)

3
คําอธิบายในการกรอกข้อมูลตารางรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีวัสดุ
๑. ชื่อสถานประกอบการ
๒. บริเวณทํางบดุลบัญชีวัสดุ
๓. ช่วงเวลารายงาน
๔. รายงานเลขที่
๕. หน้า
๖. ลงนาม
๗. หมายเลขลําดับ
๘. หมายเลขลําดับต่อเนื่อง
๙. วันที่เปลี่ยนแปลง
๑๐. บริเวณทํางบดุลบัญชีวัสดุ
๑๑. ประเภทการเปลี่ยนแปลง
๑๒. จุดตรวจวัดหลัก
๑๓. ชื่อ หรือ หมายเลขรุ่น (Batch)
๑๔. จํานวน
๑๕. รายละเอียดวัสดุ

๑๖. ธาตุ

๑๗. น้ําหนัก
๑๘. หน่วยกิโลกรัมหรือกรัม
๑๙. น้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
(เฉพาะยูเรเนียม) (กรัม)
๒๐. รหัสไอโซโทป

๒๑. พื้นฐานการตรวจวัด

๒๒. เอกสารแนบ
๒๓. หมายเลขรายงาน
๒๔. หมายเลขลําดับ

ชื่อของสถานปฏิบัติการหรือหน่วยงาน
ระบุรหัสบริเวณทํางบดุลบัญชีวัสดุ (Material Balance Area)
ระบุช่วงวันที่รายงาน ปี เดือน วัน (YYMMDD)
ระบุเลขที่รายงานสําหรับแต่ละบริเวณตรวจนับ (MBA)
ระบุหน้าของเอกสารรายงาน
ลงนามทุกหน้าของรายงานโดยผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ของสถานประกอบการ
ระบุหมายเลขลําดับตามรายการวัสดุนวิ เคลียร์
ระบุ C ในกรณีที่หมายเลข Batch ของวัสดุนี้มีข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์มากกว่า ๑ ประเภท หรือ มีรายการ
มากกว่า ๑ บรรทัด
ระบุวันที่แปลี่ยนแปลงรายการวัสดุนิวเคลียร์ ปี เดือน วัน (YYMMDD)
ระบุรหัสบริเวณทํางบดุลบัญชีวัสดุ (MBA) ที่เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายวัสดุนวิ เคลียร์
ระบุรหัสย่อประเภทของการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุนิวเคลียร์*
ระบุรหัสจุดตรวจวัดหลัก (Key Measurement Point) ที่ได้รับ ขนย้าย หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุ
ี ์
ระบุชื่อและ/หรือ หมายเลขรุ่น (Batch) ของวัสดุนิวเคลียร์
ระบุจํานวนในรุ่นของวัสดุนิวเคลียร์นั้น
ระบุรหัส ๔ ตัว ของรายละเอียดวัสดุนวิ เคลียร์ ได้แก่ลักษณะทางกายภาพ(Physical form) , ลักษณะทางเคมี
(Chemical form) , ลักษณะบรรจุภัณฑ์ (Containment), สถานะและคุณภาพทางรังสี (Irradiation status
and quality)*
ระบุรหัสตัวอักษรตามธาตุของวัสดุนิวเคลียร์
P = พลูโตเนียมหรือสารประกอบของพลูโตเนียม
E = ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ยูเรเนียมหรือสารประกอบของยูเรเนียม ๒๓๓ และ/หรือ ๒๓๕ ที่มีความ
เข้มข้นสูงกว่าที่มีตามธรรมชาติ
U = ยูเรเนียม หรือสารประกอบของยูเรเนียม
N = ยูเรเนียมธรรมชาติ
T = ธอเรียม หรือสารประกอบของธอเรียม
D = ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ
ระบุปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์โดยน้าํ หนักในหน่วยกิโลกรัมหรือกรัม
ระบุหน่วยน้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร์
่
ระบุปริมาณของยูเรเนียม ๒๓๕ หรือ ๒๓๓ โดยน้ําหนักในหน่วยกรัม
G หมายถึง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษที่ประกอบด้วยยูเรเนียม ๒๓๕ เท่านั้น
J หมายถึง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษที่ประกอบด้วยยูเรเนียม ๒๓๕ และ ๒๓๓
K หมายถึง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษที่ประกอบด้วยยูเรเนียม ๒๓๓ เท่านั้น
M หมายถึง ข้อมูลตรวจวัดที่บริเวณตรวจนับ (MBA) และรหัสจุดตรวจวัดหลัก (KMP) ที่ระบุ
N หมายถึง ข้อมูลตรวจวัดที่บริเวณตรวจนับอื่น
T หมายถึง ข้อมูลตรวจวัดก่อนหน้านี้ที่บริเวณตรวจนับเดียวกัน และรายงานข้อมูลสําหรับบริเวณตรวจนับ
นั้นโดยไม่ได้ทาํ การวัดซ้ํา
L หมายถึง ข้อมูลตรวจวัดก่อนหน้านี้ที่บริเวณตรวจนับอื่น และรายงานข้อมูลสําหรับบริเวณตรวจนับปัจจุบัน
โดยไม่ได้ทาํ การวัดซ้ํา
ระบุ X ในกรณีที่มีเอกสารแนบมา
ระบุ หมายเลขของรายงานทีต่ ้องการแก้ไข (เลขจากรายงานเดิม)
ระบุ หมายเลขลําดับของรายงานที่ต้องการแก้ไข

*รายละเอียดอ้างอิงตามที่กําหนดในวิธีการกรอกแบบฟอร์มรายงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงพิทักษ์
ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ (IAEA Code ๑๐ Model)

