
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ (ฉบับแกไข) 
วันศุกรท่ี ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล 5 
 

๑.   พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน รองนายกรัฐมนตรี            ประธานกรรมการ             
ผูมาประชุม 

๒. นางพาสนา  พุทธิกําพล ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ   กรรมการ 
๓.   นางจุรีภรณ  บุณยวงศวิโรจน ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข   กรรมการ 10 
๔.   นางสาวนุสรา  จิระพงษนพดล ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ   กรรมการ 
๕.   นายประสงค  นรจิตร ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๖. นายวิสุทธิ์  นิรัตติวงศกรณ             ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี              กรรมการ 
๗.   นายอุณหิศ  กาญจนกุญชร ผูแทนสาํนักงบประมาณ   กรรมการ 
๘. รศ. สมเจตน  ทิณพงษ                                                        กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  15 
๘.   นายชาตรี  สุวรรณิน          กรรมการผูทรงคุณวฒุิ 
๙.   รศ. พรชัย  ตระกูลวรานนท          กรรมการผูทรงคุณวฒุิ 
๑๐.   รศ.ธวัช  ชิตตระการ          กรรมการผูทรงคุณวฒุิ 
๑๑.   พลเอก นิพัฒน  บุณยรัตพันธุ         กรรมการผูทรงคุณวฒุิ 
๑๒.   ศ.ลกัษณา  โพชนกูุล          กรรมการผูทรงคุณวฒุิ 20 
๑๓.   ศ.ชัยวัฒน  ตอสกุลแกว เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ       กรรมการและเลขานุการฯ 
๑๔.   นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล ผูแทนสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ            ผูชวยเลขานุการฯ 
๑๕.   วาท่ี ร.ต. สุรัตน  หงษจันทร ผูแทนสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ                     ผูชวยเลขานุการฯ 
 

๑.   รศ. นเรศร  จันทนขาว  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ          ติดภารกิจ 
ผูไมมาประชุม 25 

๒.   นายภูษณ  ปรียมาโนช  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ             ลาออก   
 

๑. นายวรวุฒิ  ศรีรัตนชัชวาลย ท่ีปรึกษาดานพลังงานปรมาณู สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 30 
ผูเขารวมประชุม 

๒. นายกิตติศักดิ์  ชินอุดมทรัพย ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
  ความปลอดภยัทางรงัสี 
๓. นางสาวศิริรัตน  พีรมนตรี ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการกํากับ    สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
  ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
๔. นายลภชัย  ศิริภิรมย รักษาการผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล   สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 35 
  ความปลอดภัยทางนิวเคลียร 
๕. นางเสาวนันท  ถึงเสียบญวน คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี 
 



๒ 

 

๖. นางแอนน  ศิริวัชราวงศ นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการ           สํานักงบประมาณ  
๗. นางสาววาวไพลิน  ชอวิเชียร นกัการทูตปฏิบัติการ  กระทรวงการตางประเทศ 
  กรมองคการระหวางประเทศ 
๘. วาท่ีรอยตรีทรงศักดิ์  ทองไชย ผูอํานวยกลุมกฎหมายและสนธิสัญญา สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๙. นายจรูญ  วรวาส ผูอํานวยการกลุมประสานงานความ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 5 
  ปลอดภัยทางรังสีและฐานขอมูล 
๑๐. นางสาวศิธร  ปถมสาคร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๑๑. นางสาวพัทธานันท  สุประภาศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๑๒. นางสาวจีระนันท  เจียกวฒันา นักวิเคราะหนโยบายและแผน           สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๑๓. นางสาวโชติรัตน  ศรีสุข  นักวิเคราะหนโยบายและแผน         สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 10 
 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
ประธานแจงวา :   การประชุมครัง้นี้เปนการประชุม ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๔  ซึง่มีวาระเพือ่พิจารณาทีส่ําคัญใน15 

เรื่องระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพือ่สันติ ซึง่ออกตามความในกฎกระทรวงกําหนดเงือ่นไขวิธีการขอรับ
ใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยไดหรือพลังงานปรมาณู      
พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยฝายเลขานุการฯ จะไดนําเสนอตอไป 

 เรื่องท่ีประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ  

 
มติท่ีประชุม

 
   :    รับทราบ 20 

ระเบียบวาระท่ี ๒
 ฝายเลขานุการฯ : รายงานการประชุมทีน่ําเสนอในทีป่ระชุมนี ้เปนรายงานการประชุมฯ (ฉบับแกไข) ท่ีได
เวียนใหคณะกรรมการพิจารณาแลวโดยมีกรรมการขอแกไขดังนี้ 

 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

๑. พลเอก นพิฒัน  บุณยรัตพันธุ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ขอแกไข หนา๙ บรรทัดท่ี ๒๗ ขอสังเกตของคณะ25 
กรรมการฯ ขอ ๒ “มีบางประเด็นที่อยากใหพิจารณาคือ เครื่องมือทางการแพทย ในบางประเทศทีมี่เครื่องขนาด
ใหญและมีราคาแพงมีเพียงแค ๔-๖ เครื่อง แตของประเทศไทยมีประมาณ ๒๐ กวาเครื่องโดยไมมีความจําเปน และ
ทางโรงพยาบาลมีการใชเครือ่งเอกซเรยกับคนไขบอยครัง้ ซึง่ในประเด็นนีส้ําคัญหากมีการขอมาเทาไหรก็อนุมัติไป
หมดซ่ึงตอไปเครื่องเหลานี้ก็จะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงควรพิจารณาในประเด็นนี้ดวย” แกไขเปน “มีบางประเด็นที่
อยากใหพิจารณาคือ เครื่องมือทางการแพทย ในบางประเทศทีมี่เครือ่งขนาดใหญและมีราคาแพงมีเพียงแค ๔-๖ 30 
เครื ่อง แตของประเทศไทยมีประมาณ ๒๐ กวาเครื ่อง และทางโรงพยาบาลมีการใชเครื ่องเอกซเรยกับคนไข
บอยครั้งโดยไมมีความจําเปน  ซึ่งในประเด็นนีส้ําคัญหากมีการขอมาเทาไหรก็อนุมัติไปหมดตอไปเครือ่งเหลานี้ก็จะ
มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนควรพิจารณาในประเด็นนี้ดวย” 

๒. ฝายเลขานุการฯ ขอปรับปรุงเพิ่มเติมขอความในรายงานเพื่อใหรายงานการประชุมมีความครบถวน 
ดังนี้ 35 

๒.๑ หนา ๑ บรรทัดท่ี ๓๑ ผูเขารวมประชุม 
- ลําดับที่ ๖ “นางสาววาวไพลิน ชอวิเชียร นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการตางประเทศ”แกไขเปน 

“นางสาววาวไพลิน ชอวิเชียร นักการทูตปฏิบัติการ กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ” 



๓ 

 

- ลําดับที ่๗ “นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ นักวิชาการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ”แกไขเปน 
“นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ นักวิชาการประมง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ” 

- ลําดับท่ี ๘“นางนันธิดา จอยพ่ึงพร นักวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข”แกไขเปน  “นางนัน
ธิดา จอยพ่ึงพร นักวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข” 

- ลําดับท่ี ๙ “นายคําภา ศรีดาพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักนายกรัฐมนตรี”แกไขเปน “นาย5 
คําภา ศรีดาพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี” 

๒.๒ หนา ๗ วาระ ๓.๑.๒ หลักเกณฑการพิจารณาคําขออนุญาตเครือ่งกําเนิดรังสีเอกซ บรรทัดที่๒๕-๓๘
และ หนา ๘ บรรทัดท่ี ๑-๑๒ เพ่ิมเติมขอความท่ีอางถึงในกฎกระทรวงฯ ใหชัดเจนมากข้ึน  

ซ่ึงฝายเลขานุการฯ ไดแกไขรายงานการประชุมตามท่ีกรรมการฯ ไดขอแกไขแลว 
  10 

Uมติท่ีประชุมU  :   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ภายหลัง
ท่ีไดมีการแกไขแลว 
 
Uระเบียบวาระท่ี ๓ U เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระ ๓.๑ การพิจารณาใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดท่ีขอรับอนุญาต 15 
ฝายเลขานุการฯ : คณะอนกุรรมการพิจารณากลัน่กรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุ

พลอยได ไดพิจารณาคําขออนุญาตตางๆ และมีมติเห็นชอบนําเสนอคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพือ่สันติ เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบการออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได โดยแยกตามประเภทใบอนุญาต และ
ประเภทการใชประโยชนทางการแพทย ทางการอุตสาหกรรม ทางการศึกษาวิจัยและทางอื่นๆ ในการประชุม
จํานวน ๓ ครั้ง จํานวนรวมท้ังสิ้น ๑๕๑ ฉบบั โดยมีรายละเอียดดังนี้ 20 
 
๑.๑ การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๗กุมภาพันธ ๒๕๕๔ Uจํานวน ๔๒ ฉบั Uบ 
ประเภทการอนญุาต ใบอนญุาต 

(ฉบับ) 
วัสดุพลอยได วัสดุนวิเคลยีร 

จํานวน 
)ชุด(  

ปริมาณ
กัมมนัตภาพรังส ี

(GBq) 

จาํนวน 
)ชุด(  

วัสดุนวิเคลยีร 
(kg) 

ผลติ มไีวครอบครอง
หรือใช 

๒๒ ๓,๗๙๑ ๙๑๘,๔๓๘.๔๒ ๒๖.๐๐ ๗๓๒.๙๐ 

นําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจกัร 

๑๓ ๑๙ ๑,๖๘๒.๑๓ - - 

นาํหรือสงออกนอก
ราชอาณาจกัร 

๗ ๑๔ ๑,๐๐๒.๗๖ - - 

รวม ๔๒ ๓,๘๒๔ ๙๒๑,๑๒๓.๓๐ ๒๖.๐๐ ๗๓๒.๙๐ 
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๔ 

 

๑.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ วันท่ี ๑มีนาคม ๒๕๕๔
ประเภทการอนญุาต ใบอนญุาต(ฉบับ) วัสดุพลอยได วัสดุนวิเคลยีร 

จาํนวน 
)ชุด(  

ปริมาณ
กัมมนัตภาพรังส ี

(GBq) 

จาํนวน 
)ชุด(  

วัสดุนวิเคลยีร 
(kg) 

ผลติ มไีวครอบครอง
หรือใช 

๑๗ ๓๓๕ ๔๐๕,๐๕๒.๙๕ ๙๘ ๑,๖๐๑.๔๐ 

นําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจกัร 

๗ ๑๑ ๘,๔๗๕.๓๒ ๑ ๑๙ 

นาํหรือสงออกนอก
ราชอาณาจกัร 

๖ ๖ ๗๓๒.๑๖ ๑ ๑๙ 

รวม ๓๐ ๓๕๒ ๔๑๔,๒๓๓.๓๔ ๑๐๐ ๑,๖๓๙.๔๐ 

 

๑.๓ การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ วันท่ี  ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ U จํานวน ๗๙ ฉบบั 
ประเภทการอนญุาต ใบอนญุาต(ฉบับ) วัสดุพลอยได วัสดุนวิเคลยีร 

จาํนวน 
)ชุด(  

ปริมาณ
กัมมนัตภาพรังส ี

(GBq) 

จาํนวน 
)ชุด(  

วัสดุนวิเคลยีร 
(kg) 

ผลติ มไีวครอบครอง
หรือใช 

๓๐ ๔๗๕ ๑๖,๑๗๘,๘๔๘.๖๐ ๑๓ ๓๑๔.๖๓ 

นําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจกัร 

๓๑ ๑๑๘ ๑๔,๘๘๓,๖๕๑.๕๒ ๑๐ ๓๘๔ 

นาํหรือสงออกนอก
ราชอาณาจกัร 

๑๘ ๒๔ ๗,๒๙๖.๐๔ ๘ ๓๖๒ 

รวม ๗๙ ๖๑๗ ๓๑,๐๖๙,๗๙๙.๑๖ ๓๑ ๑,๐๖๐.๖๓ 

 

 Uประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 5 
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซึ ่งไดผานการพิจารณา

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๔, ๖/๒๕๕๔ และ ๗/๒๕๕๔ จํานวนรวมท้ังสิ้น  
๑๕๑  ฉบบั 

 

Uขอสังเกตของคณะกรรมการฯ  10 
 - ไมมี-  

 

 Uมติท่ีประชุมU  : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได จํานวน ๑๕๑ ฉบับ  
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๕ 

 

 วาระ ๓.๒ การพิจารณาการออกใบอนุญาตเกี ่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซึ ่งไดออก
ใบอนญุาตไปแลว 

จํานวน ๓๐ ฉบบั 

 ฝายเลขานุการฯ :  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและ
วัสดุพลอยได ไดพิจารณาตามหลักเกณฑและมีมติเห็นชอบแลว เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงไดลงนาม
ใบอนุญาตในกรณีจําเปนเรงดวนไปแลว ดังนี้ 5 
 

(๑) การประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔  วันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  จํานวน ๑๑ ฉบบั 
๑.๑ การใชประโยชนทางการแพทย จํานวน  ๘ ฉบบั 

ประเภท
ใบอนญุาต 

ชื่อหนวยงาน เหตุผลความจาํเปน 

พ.ป.ส. ๔ก สถาบันมะเร็งแหงชาติ  กรมการแพทย  รักษาผูปวยตอเน่ือง 
พ.ป.ส.๓ก สถาบันมะเร็งแหงชาติ  กรมการแพทย รักษาผูปวยตอเน่ือง 
พ.ป.ส.๓ก หนวยรังสีรักษา คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม รักษาผูปวยตอเน่ือง 
พ.ป.ส.๓ก หนวยรังสีรักษา คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม รักษาผูปวยตอเน่ือง 
พ.ป.ส.๓ก ศูนยมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย รักษาผูปวยตอเน่ือง 
พ.ป.ส.๓ก ศูนยมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย รักษาผูปวยตอเน่ือง 
พ.ป.ส.๓ก กองเครื่องสําอางคและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตรการแพทย ตามกําหนดของสญัญาและ

แผนงานท่ีวางไว 
พ.ป.ส.๓ก กองเครื่องสําอางคและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตรการแพทย ตามกําหนดของสญัญาและ

แผนงานท่ีวางไว 
 

๑.๒ การใชประโยชนทางอุตสาหกรรม จํานวน ๓ ฉบบั 10 
ประเภท

ใบอนญุาต 
ชื่อหนวยงาน เหตุผลความจาํเปน 

พ.ป.ส.๔ก-๒ บรษิทัเอ็ม เมททอล(ประเทศไทย) จํากัด ตามกําหนดสัญญาและแผนงาน
ท่ีวางไว 

พ.ป.ส.๔ก บรษิทั เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จํากัด ตามกําหนดสัญญาและแผนงาน
ท่ีวางไว 

พ.ป.ส.๔ก บริษัทฮัลลิเบอรตัน เอ็นเนอจี เซอรวิสเซส อิงค ตามกําหนดสัญญาและแผนงาน
ท่ีวางไว 

 
(๒) การประชุมฯ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔  จํานวน ๔ ฉบบั 

๒.๑ การใชประโยชนทางการแพทย จํานวน  ๔ ฉบบั 
ประเภท

ใบอนญุาต 
ชื่อหนวยงาน เหตุผลความจาํเปน 

พ.ป.ส.๔ก หนวยเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี  รักษาผูปวยตอเน่ือง 
พ.ป.ส.๓ก หนวยเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี   รักษาผูปวยตอเน่ือง 
พ.ป.ส.๓ก แผนกรังสรีักษา  บริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร รักษาผูปวยตอเน่ือง 
พ.ป.ส.๓ก แผนกรังสรีักษา  บริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร รักษาผูปวยตอเน่ือง 
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๖ 

 

 
เลขาธิการ ปส. เสนอขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตที่ออกไปแลวในกรณีจําเปนเรงดวน จํานวน ๑๕  

ฉบับ โดยใหมีผลนับตั้งแตวันท่ีออกใบอนุญาต และสิ้นสุดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

 
 

๑. นางสาวนุสรา  จิระพงษนพดล : ในสวนของเหตุผลความจําเปน “ตามกําหนดของสัญญาและแผนงาน
ท่ีวางไว” หมายความวา มีการลงนามในสัญญากันกอนหนานี้แลวใชหรือไม 

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ 5 

๒. รศ. สมเจตน  ทิณพงษ : ในกรณีเรงดวนเปนการใชดุลยพินิจของเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพือ่สันติ 
และเพ่ือใหเปนไปตามประเด็นขอกฎหมาย จึงใหนํามาขอสัตยาบันจากคณะกรรมการฯ 
 ๓. ศ. ลกัษณา  โพชนุกูล : ตามระเบียบแลวการที่จะมีการนําเขาหรือสงออกซึง่วัสดุนิวเคลียรตองผานการ10 
พิจารณาจากคณะกรรมการฯ ซึง่ในการดําเนินงานทีผ่านมาทําผิดมาตลอด เพราะไดสงออกไปโดยไมผานการ
พิจารณาอนุญาตฯจากคณะกรรมการฯ แตเม่ือเลขาธิการคนปจจุบันมารับหนาทีใ่หมก็ไดมีการทบทวนระเบียบตาง 
ๆ ปรากฏวาในการพิจารณาอนุญาตตาง ๆ ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ  แตหากตองผานคณะ
กรรมการฯ กรณีทางการแพทยก็จะไมสามารถดําเนินการไดทัน จึงให ลปส.อนุมัติไปกอนแลวมาขอคํารับรองจาก
คณะกรรมการฯ ภายหลัง โดย ลปส.ตองเปนผูรับผิดชอบจากการดําเนินการดังกลาว และรับรองวาในการแพทย15 
ปริมาณรังสีนอย ยกเวนโคบอลต แตก็สามารถกําหนดไดวาท่ีไหนมีโคบอลต และควบคุมได 

๔. ฝายเลขานุการฯ ชี้แจงดังนี้ 
๔๑) กรณีเหตุผลความจําเปน “ตามกําหนดของสัญญาและแผนงานที่วางไว” โดยไดลงนามใน

สัญญาไปแลวตามแผนงานท่ีวางไว และตามกําหนดสัญญาจะตองมีการกําหนดวันท่ีสงดวย 
๔.๒) กรณีการลงนามใบอนุญาตกรณีจําเปนเรงดวน  ซึ่งในประเด็นนี้ไดผานการพิจารณาจาก20 

คณะกรรมการฯ แลววาหากเปนกรณีเรงดวนก็ใหเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพือ่สันติใชดุลยพินิจไปกอน และให
นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือใหสัตยาบันภายหลังได  
  
 มติท่ีประชุม

 

 : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเกีย่วกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซึ่งไดออกใบอนุญาตไป
แลว จํานวน ๑๕ ฉบับ  25 

 วาระ ๓.๓ การพิจารณาการออกใบอนุญาตเกีย่วกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดกรณีการ
ออกใบอนุญาตใหมทดแทนใบอนุญาตเดิมท่ีมีการขอยกเลิกเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงแกไข 
 ฝายเลขานุการฯ : เนื่องจากมีผูขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดที่ไดรับใบอนุญาต
ไปแลว แตมาขอเปลี ่ยนแปลงแกไขขอมูลบางรายการของใบอนุญาตเดิม โดยมีรายการขอมูลที ่มีการขอ30 
เปลีย่นแปลงแกไขในใบอนุญาต เชน การจัดการกากกัมมันตรังสีบางรายการการเปลี ่ยนชื ่อผู ขออนุญาตการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ/จํานวนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีการเปลี่ยนแปลงปริมาณวัสดุนิวเคลียร วัสดุพลอยได ตาม
การนําเขาจริง เปนตน 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได  มีมติ
เห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได กรณีการออกใบอนุญาตใหมทดแทน35 
ใบอนุญาตเดิม ดังนี้ 
 
 



๗ 

 

๑) การประชุมฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔  วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จํานวน ๑ ฉบบั 
แบบ

ใบอนญุาต 
หนวยงาน เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
ขอเปลีย่นแปลงแกไข 

จากเดิม เปลี่ยนเปน 
พ.ป.ส. ๔ก-๑ บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส 

จํากัด 
จัดการกากกัมมันตรังสี

บางรายการ 
๒ รายการ ๑ รายการ 

 
 

ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซึ่งไดผานการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการฯ แลว จํานวนรวม ๑ ฉบบั 5 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

 
 
 - ไมมี- 

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ  

 
 มติที่ประชุม

 

  : เห็นชอบการออกใบอนุญาตใหมทดแทนใบอนุญาตเดิมที่มีการขอยกเลิกเนื่องจากมีการ10 
เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลรายการในใบอนุญาต จํานวน ๑ ฉบับ  

 วาระ ๓.๔ การปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร 
ฝายเลขานุการฯ : การปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร  เพือ่ใหมี

องคประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ครอบคลุมทุกดานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร โดยขอเพิ่ม15 
อนุกรรมการ จํานวน ๒ ทาน ทีเ่กี่ยวกับภารกิจดานความมัน่คง(Security) และ ปลอดภัย(Safety) ทางนิวเคลียร  
และการพิทักษวัสดุนิวเคลียร  

- ขอเพ่ิมอนุกรรมการ   
๑. ลําดับที่ ๑.๗  “ผู อํานวยการสํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ” 20 
๒. ลําดับท่ี ๑.๘ “นายวิทิต เกษคุปต ”   
 

 
 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

  25 
 
 - ไมมี-  

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ  

 
 มติที่ประชุม

 ๑. องคประกอบ 

 : เห็นชอบการปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร              
โดยองคประกอบ และอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการฯ ภายหลังจากท่ีมีการปรับปรุงแลว ดังนี้ 30 

 ๑.๑ เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ          ประธานอนุกรรมการ 
 ๑.๒ ผูแทนสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา           อนุกรรมการ 
 ๑.๓ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด                     อนุกรรมการ 



๘ 

 

 ๑.๔ ผูแทนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อนุกรรมการ 

 ๑.๕ ผูแทนภาควิชานิวเคลียรเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๑.๖ ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี  อนุกรรมการ 

  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 5 
 ๑.๗ ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความ  อนุกรรมการ 
  ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 ๑.๘ นายวิทิต  เกษคุปต  อนุกรรมการ 

 ๑.๙ นายพูลสุข  พงษพัฒน  อนุกรรมการ 
 ๑.๑๐ นางสาวสุนันทา  ภัทรชาคร  อนุกรรมการ 10 
 ๑.๑๑ นางสาววราภรณ  วานิชสุขสมบัติ  อนุกรรมการ 

 ๑.๑๒ ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแลความปลอดภัย                     อนุกรรมการ 

  ทางนิวเคลียร  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   และเลขานุการ 
 ๑.๑๓ เจาหนาท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติท่ีไดรับมอบหมาย                ผูชวยเลขานุการ 

 ๑.๑๔ เจาหนาท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติท่ีไดรับมอบหมาย                ผูชวยเลขานุการ 15 
 

 ๒. อํานาจหนาท่ี 
 ๒.๑ เสนอแนะตอคณะกรรมการเพือ่ประกอบการพิจารณาดําเนินการออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับ
อนุญาตและตออายุใบอนุญาตและออกใบแทนใบอนุญาต เก่ียวกับการผลิต มีไวครอบครอง หรือใชพลังงานปรมาณู
จากเครื่องปฏิกรณ ออกตามความในมาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 20 
 ๒.๒ เสนอแนะตอคณะกรรมการเพือ่วางหลักเกณฑ ขอกําหนด หรือมาตรฐานเกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาต ตามขอ ๒.๑ 

 ๒.๓ เสนอแนะตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณามีคําสั่งใหผูรับใบอนุญาตตามขอ ๒.๑ 
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกีย่วกับกิจการทีไ่ดรับอนุญาต ภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 25 
 ๒.๔ เสนอแนะตอคณะกรรมการเพื ่อประกอบการพิจารณาออกคําสั ่งเปนหนังสือสั ่งพักใช
ใบอนุญาต หรือมีคําสั ่งเปนหนังสือเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที ่ผู รับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสัง่ของ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง 

 ๒.๕ เสนอแนะตอคณะกรรมการเพือ่พิจารณาคําขอใบอนุญาตที่ไดรับอนุญาตแกผูขอรับใบอนุญาต
ตามขอ ๒.๑ - ๒.๔ เพื่อทบทวนในกรณีคําสั่งการอนุญาตนั้นไมสมบูรณหรือไมครบถวน หรือผูขอรับใบอนุญาตได30 
ขอใหพิจารณาใหม 

 ๒.๖ เสนอแนะการแกไขเพิม่เติมหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เกีย่วกับการควบคุม
ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรตอคณะกรรมการ 

 ๒.๗ แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการเฉพาะเรื่องตามความจําเปน 
 ๒.๘ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตอคณะกรรมการทุก ๓ เดือน 35 
 ๒.๙ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 



๙ 

 

 วาระ ๓.๕  (ราง)ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งออกตามความในกฎกระทรวง
กําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุ
พลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 การรายงานของฝายเลขานุการฯ เกี่ยวกับ (ราง)ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึง่ออก
ตามความในกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกีย่วกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ 5 
วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ มีดังนี้ 

 

 กฎกระทรวงกําหนดเงือ่นไข วิธีการขอรับใบอนุญาตและการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุ
ตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๐ มีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ 10 
๒๕๕๑ โดยระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งออกตามความในกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ มี
จํานวนประมาณ ๓๐ ระเบียบ  

ภูมิหลัง 

 

 ๑) คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ไดมีคําสั่งท่ี ๒/๒๕๕๓ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือยก
รางอนุบัญญัติซึง่ออกตามความในกฎกระทรวงกําหนดเงือ่นไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกีย่วกับ15 
วัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขอนุ
บัญญัติ ซึง่ออกตามความในกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาตและการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณูพ.ศ. ๒๕๕๐ 

การดําเนินงานตอมา 

 ๒) หนวยงานภายใน ปส. ทีเ่กีย่วของ ศึกษาวิเคราะหหลักเกณฑขอกําหนด มาตรการ ตลอดจนแนวทาง
และคําแนะนําของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) นํามาประกอบใชเปนแนวทาง เพื่อยกราง20 
ระเบียบฯในการนําเสนอตอคณะอนุกรรมการฯ 

 ๓) ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ นําเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
ตามรายขอท่ีออกตามกฎกระทรวงฯ  

 ๔) (ราง) ระเบียบฯท่ีผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๑๕ ฉบับ ไปรับฟงความคิดเห็นกับ
ผูมีสวนไดเสีย โดยครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภทการใชประโยชน เชน ดานการแพทย ดานอุตสาหกรรม ดาน25 
การเกษตร ดานการศึกษาวิจัย และดานการรักษาความปลอดภัย เปนตน 

 โดยมีชองทางในการรับฟงความคิดเห็น ดังนี้ 

 ๔.๑) การจัดประชุมประชาพิจารณ เพื่อรับฟงความเห็นผูมีสวนไดเสีย ณ สีดารีสอรทจ.นครนายก 
ระหวางวันท่ี ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีผูเขารวมการประชุมประชาพิจารณทีค่รอบคลุมกิจกรรมทุกประเภทการ
ใชประโยชน จํานวน ๑๐๐ คน 30 

 ๔.๒) ทางเว็บไซต ปส. (www.oaep.go.th) ระหวางวันที่ ๑๙-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีผูเขาชม 
website เฉพาะเรื่องระเบียบฯ จํานวน ๘๕๖ ครั้ง 

 ๕) (ราง) ระเบียบฯ ท่ีผานการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา
อีกครั้งกอนนําเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบตอไป 

 โดย(ราง) ระเบียบฯ ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๑๕ ฉบับมีดังนี้ 35 

 



๑๐ 

 

(ราง) ระเบียบท่ีผานการประชาพิจารณและเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการเพ่ือยกรางอนบุญัญัตซ่ึิงออกตามความในกฎกระทรวง
กาํหนดเง่ือนไขวิธกีารขอรับใบอนญุาต และการดําเนนิการเกี่ยวกบัวัสดุนวิเคลยีรพเิศษ วัสดุตนกาํลงั วัสดุพลอยได หรือพลงังาน
ปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ลาํดับ
ท่ี 

ระเบียบขอท่ี ชื่อระเบียบ 

๑ ขอ ๘ (๑) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติวาดวยวิธีการจดัเก็บวัสดุพลอยไดท่ีขอ
อนุญาตผลติ มไีวในครอบครอง หรอืใช พ.ศ. ... 

๒ ขอ ๘ (๒) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย  วิธีการในการติดตั้งเครื่องกําเนิด
รังสี พ.ศ. ... 

๓ ขอ ๘ (๔) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย วิธีการจัดการและวิธีการในการ
สงคืนกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ... 

๔ ขอ ๘ (๖) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของวัสดุพลอยได ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ... 

๕ ขอ ๑๘  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย แบบใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุพลอย
ไดหรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี พ.ศ. ... 

๖ ขอ ๒๑ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย อายุใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุ
กัมมันตรังสีประเภทวัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี พ.ศ. ... 

๗ ขอ ๓๕ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย แบบรายงานแสดงปรมิาณของวัสดุ
พลอยไดท่ีมไีวในครอบครอง พ.ศ. ... 

๘ ขอ ๓๖ 
วรรคหน่ึง 

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย แบบรายงานการรั่วไหลของวัสดุ
พลอยไดท่ีอยูในความครอบครอง พ.ศ. ... 

๙ ขอ ๓๗ 
 วรรคสอง 

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย  การยายวัสดุพลอยได พ.ศ. ... 

๑๐ ขอ ๑๓ (๑)  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย วิธีการพิทักษไมใหมีการแพรขยาย
วัสดุนิวเคลียร ตามพระราชบัญญตัิพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔  พ.ศ. ... 
 

๑๑ ขอ ๑๓ (๒) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของวัสดุนิวเคลียรในสถานท่ีจดัเก็บ ในระหวางการใชงาน ในระหวางการขนสง หรือใน
กระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร พ.ศ. ... 

๑๒ ขอ ๑๘  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย แบบใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุ
นิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง พ.ศ. ... 
 

๑๓ ขอ ๒๑ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย อายุใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุ
นิวเคลียรและวัสดตุนกําลัง พ.ศ. ... 
 

๑๔ ขอ ๔๑ และ 
ขอ ๔๒ (๒) 

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุ
นิวเคลียรท่ีมีไวในครอบครอง และแบบรายงานในกรณีท่ีวัสดุนิวเคลยีรเกิดการสญูหาย หรือ
เสียหาย หรือถูกขมขูวาจะกระทําการอยางหน่ึงอยางใดแกวัสดุนิวเคลียร พ.ศ. ... 
 

๑๕ ขอ ๔๒ (๑) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย การยายวัสดุนิวเคลยีรตามท่ีไดรับ
อนุญาตไปเก็บรักษาไว ณ สถานท่ีอ่ืนท่ีมิไดระบุไวในใบอนุญาต พ.ศ. ... 

 
 



๑๑ 

 

ขอความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ ่งออกตามความในกฎกระทรวง
กําหนดเง่ือนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได 
หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๑๕ ฉบบั 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

 5 
 
 ๑. นางสาวนุสรา  จิระพงษนพดล : มีระเบียบไหนที่บอกวาในแตละธุรกิจแตละอยางมีการกําหนดกรอบ
การครอบครองไวหรอืไม 

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ  

๒. นายอุณหิศ  กาญจนกุญชร : ประเด็นแรก ควรมีการรายงานแหลงอางอิงทีแ่สดงใหเห็นวาระเบียบ
ท้ังหมดท่ีออกมาไดออกมาบนมาตรฐานอะไร ใหเห็นถึงแหลงอางอิงที่ชัดเจนวามีเปาหมายอยางไร เพือ่เปนขอมูล10 
พ้ืนฐานประกอบการพิจารณา ประเด็นท่ีสอง ควรสรุปความเห็นของผูเขารวมประชุมประชาพิจารณท่ีเปนเชิงคานมี
อะไรบาง และคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาคําคัดคานแลวเห็นวาเปนอยางไร และมีการแกไขเปนอยางไร 

๓. นายชาตรี  สุวรรณิน : ในหลักการของระเบียบทัง้ ๑๕ ฉบับ ซ่ึงออกในกฎกระทรวงฯ เปนอยางกวาง 
และท่ีออกท้ังหมดเปนไปตามมาตรการของ IAEA และอนุสัญญาตาง ๆ หรือไม 

๔. ศ. ลกัษณา  โพชนุกูล : ทางการแพทย มีการกําหนดปริมาณการใชรังสีสารรังสีในแตละอาทิตยเทาไหร15 
ก็จะกําหนดไวเพียงเทานั้น จะไมซือ้ในปริมาณมากกวาการใช  เพราะวามีราคาแพง  แตถาเปนเครื่องใหญ ๆ เชน 
โคบอลต หรือ เครื่องเรงอนุภาค กอนที่จะขออนุญาตจากคณะกรรมการฯ จะตองใหบริษัทคํานวณ และเราเองก็
ตองคํานวณวา จํานวนหองเพียงพอหรือไม ผูท่ีทํางานมีความปลอดภัยหรือไม ผูปวยท่ีอยูดานนอกปลอดภัยหรือไม 
และยังมีกองประกอบโรคศิลปะท่ีตองคอยควบคุมอีกครั้ง ดังนั้นทางการแพทยมีการควบคุมหลายอยาง โดยเฉพาะ
ในเรื่องปริมาณท่ีจะไมซ้ือมาเกินปริมาณการใชแลวปลอยใหเสื่อมสลายไป เนื่องจากมีราคาแพง 20 
 ๕. ฝายเลขานุการฯ ชี้แจงดังนี้ 

นายกิตติศักดิ์  ชินอุดมทรัพย : ปริมาณไมไดกําหนดไว แตมีระดับปริมาณรังสีในการคํานวณ 
 นางสาวศิริรัตน  พีรมนตรี : เนื่องจากเปนเรื่องของ safety security และ safeguard เพราะฉะนั้น
มาตรการของทบวงการฯ  เราไดปรับใชใหเปนระเบียบในปจจุบัน ซ่ึงระเบียบท่ีนําเสนอเพ่ือพิจารณาในครั้งนี้เปนไป
ตามมาตรฐานของทบวงการฯ  25 
  
 มติทีป่ระชุม

๑. ใหแสดงเอกสารอางอิงท่ีแสดงใหเห็นวาระเบียบตางๆ ไดออกมาบนมาตรฐานอะไร เพ่ือใหเห็นถึง
แหลงอางอิงท่ีชัดเจนวามีเปาหมายอยางไร 30 

 :  เห็นชอบในหลักการระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ท้ัง ๑๕ ระเบียบ 
และใหฝายเลขานุการฯ ดําเนินการตามขอสังเกตของกรรมการฯ และนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป ดังนี้ 

๒. สรุปความเห็นของผูเขารวมประชุมประชาพิจารณที่เปนเชิงคานมีอะไรบาง และคณะอนุกรรมการฯ 
ไดพิจารณาคําคัดคานแลวเห็นวาเปนอยางไร และมีการแกไขเปนอยางไร 
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๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔

 วาระ ๔.๑ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 เรื่องอ่ืน ๆ  

 ฝายเลขานุการฯ : ในการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที ่๑๗ 
กันยายน ๒๕๕๓ และในการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๓ เม่ือวันที ่๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๓ ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรการในคณะกรรมการ5 
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ จํานวนท้ังสิ้น ๖ คณะ ดังนี้ 

 ๑. คณะอนุกรรมการวาดวยการกําหนดมาตรการการควบคุมการไมแพรขยายอาวุธทีมี่อานุภาพทําลาย
ลางสูงทางนิวเคลียรและรังสี 

 ๒. คณะอนุกรรมการวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณีของสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
อาวุธนิวเคลียรโดยสมบูรณ 10 

 ๓. คณะอนุกรรมการวาดวยการตรวจสอบและพิทักษความปลอดภัยเชื้อเพลิงนิวเคลียร 

 ๔. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพทางรังสีรักษา 

 ๕. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได 

 ๖. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี 

 ซ่ึงฝายเลขานุการฯ ไดจัดทําคําสั่งเสนอรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณู15 
เพ่ือสันติพิจารณาลงนาม ท้ังนี้ รองนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของรางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ท้ังหมดกอนการลงนาม และลงนามใน
คําสั่งแตงตั้งดังกลาวเรียบรอยแลว  

 
  ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ 20 
 - ไมมี- 
 
 มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น. 25 
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