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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลสถานประกอบการทางนวิเคลียร 

คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 
วันศุกรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุม ๓๑๓ อาคาร ๑ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
........................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงคําสั่งคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเ พ่ือสันติ เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

๓.๑  สถานะของกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

๓.๒  การอนุญาตจัดแกนหมายเลข ๒๒ ของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ปปว-๑/๑ ของ สทน. 

๓.๓  การขอรับใบอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร เครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียร ปว. มทส. ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๓.๔  มติจากการประชุมคณะทํางานพิจารณาความปลอดภัยของพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๔: เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

๔.๑ การอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร 
ปว. มทส. 

๔.๒ (ราง) ประกาศสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง สาระสําคัญและขอมูลท่ีผูขอรับ
ใบอนุญาตตองระบุในแผนและรายงานเก่ียวกับการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

ระเบียบวาระท่ี ๕: เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

  รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ) ปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ ไดพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร ตามคําสั่ง
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ ท่ี ๕/256๒ ลงวันท่ี 2๙ พฤษภาคม 256๒ เพ่ือแทนตําแหนงท่ีวาง 
และยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ ท่ี ๔/256๐ ลงวันท่ี 2๔ มีนาคม 256๐ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบการประชุมวาระท่ี ๑  

          
            
            
            
             

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

  ฝายเลขานุการจัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบประกอบการประชุมวาระท่ี ๒ 

          
            
            
            
             

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
         
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

  ๓.๑ สถานะของรางกฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติท่ี
ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ท่ีเกี่ยวกับสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร  

  รางกฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ เฉพาะท่ีเก่ียวกับ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร มีท้ังสิ้น ๑๗ ฉบับ โดยสถานะในปจจุบันคือ  

- มีผลใชบังคับแลว ๒ ฉบับ  

- อยูระหวางข้ันตอนการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน ๑๐ ฉบับ 

- อยูระหวางการยกรางเพ่ิมเติม จํานวน ๔ ฉบับ 

รายชื่อและสถานะของกฎกระทรวงท้ัง ๑๗ ฉบับ ตามเอกสารแนบประกอบการประชุมวาระ
ท่ี ๓.๑ 
  

            
            



            
            
             

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

๓.๒  การอนุญาตจัดแกนหมายเลข ๒๒ ของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ปปว-๑/๑ ของ 
สทน. 

ตามท่ี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ องคการมหาชน (สทน)  ไดมีหนังสือท่ี วท 
๕๙๐๙/๘๐๒๕  ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน  ๒๕๖๒  เรื่อง ขออนุญาตจัดแกนเครื่องปฏิกรณปรมาณู ปปว-๑/๑ 
หมายเลข ๒๒ ซ่ึง ปส. ไดดําเนินการประเมินวิเคราะห เพ่ือตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยกอนการอนุญาตให
จัดแกนเครื่องปฏิกรณ  ซ่ึงผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 

- คา Shutdown margin ของแกนเครื่องปฏิกรณ ปปว-๑/๑ หมายเลข ๒๒ มีคาเปน  $ 
4.67 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีระบุในเอกสาร “Specification on Safety Limits and 
Operation Limits And Code of Practice for THAI RESEARCH REACTOR-
1/MODIFICATION 1”  ซ่ึงกําหนดวาจะตองมีคาไมนอยกวา $0.5 

- คา Excess reactivity ของแกนเครื่องปฏิกรณ ปปว-๑/๑ หมายเลข ๒๒ มีคาเปน  $ 
3.81 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีระบุในเอกสาร “Specification on Safety Limits and 
Operation Limits And Code of Practice for THAI RESEARCH REACTOR-
1/MODIFICATION 1” ซ่ึงกําหนดวาจะตองมีคาไมเกิน $9 

เลขาธิการจึงอนุญาตให สทน. ดําเนินการจัดแกนเครื่องปฏิกรณ ปปว-๑/๑ ได ตามหนังสือท่ี 
อว ๐๕๐๔/๖๗๙ ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดแกนเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย 
๑/๑ รายละเอียดและผลการประเมินเปนไปตามเอกสารแนบประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๒ 

            
            
            
            
             

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

๓.๓  การขอรับใบอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร เครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียร ปว. มทส. ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยศูนยปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึด
นิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy: BNCT) มีหนังสือ มทส. ท่ี ศธ ๕๖๐๑/๙๕๔ ลงวันท่ี ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คําขอรับใบอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร ซ่ึงจะใชเปนพ้ืน
ท่ีตั้งเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรชนิด Miniature Neutron Source Reactor (MNSR) ขนาด ๔๕ กิโลวัตต ชื่อ 
เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปว. มทส./SUT-RR) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการ
ดานรังสีรักษาดวยวิธีการ BNCT และสําหรับการศึกษาวิจัยอ่ืน ๆ ท้ังนี้ มทส. ไดสงรายงานวิเคราะหความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียรและเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ มาพรอมกับคําขอรับ
ใบอนุญาต เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต 



  กระบวนการในการพิจารณาอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรนี้ 
เปนไปตามแผนภาพในเอกสารแนบประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๓  และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๕๒ แหง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปส. ตองจัดใหมีการรับฟงความเห็นจากประชาชน 
โดยมีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานเปนระยะเวลา ๙๐ วันกอนวันท่ีรับฟงความเห็น (เริ่ม
เผยแพรแลว เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม) และจัดการรับฟงความเห็นของประชาชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบบริเวณใน
รัศมี ๔๐๐ เมตรจากเครื่องปฏิกรณ ซ่ึงเปนระยะทางตามท่ีกําหนดใน (ราง) กฎกระทรวง ฯ โดยกําหนดวันท่ีจัด
รับฟงความเห็นของประชาชน เปน วันจันทรท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

            
            
            
            
             

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

๓.๔  มติจากการประชุมคณะทํางานพิจารณาความปลอดภัยของพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

ปส. จัดตั้งคณะทํางานพิจารณาความปลอดภัยของพ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการทาง
นิวเคลียรข้ึน โดยมีองคประกอบเปนผูแทนจากหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับการ
ประเมินความปลอดภัยจากเหตุการณจากภายนอก ไดแก กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรม
ทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมอุตุนิยมวิทยา สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเจาหนาท่ีจาก ปส. ท่ีเก่ียวของ คณะทํางานนี้ มีหนาท่ีเสนอแนะตอ
เลขาธิการเก่ียวกับความปลอดภัยของพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรในการออกใบอนุญาตใหใช
พ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

คณะทํางาน ฯ ประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีมติใหขอ
ขอมูลเพ่ิมเติมจาก มทส. ดังนี้ 

๑. จัดทําแผนท่ีทางธรณีวิทยารอบบริเวณพ้ืนท่ีตั้ง 
๒. สํารวจลักษณะชั้นหินใตดินดวยวิธีการทางธรณีฟสิกสในรัศมี ๑ กิโลเมตร โดยใช

วิธีการวัดคาความตานทานไฟฟา (Electricity resistivity) 
๓. จัดทําแผนท่ีภาคตัดขวางแสดงลักษณะใตดินในบริเวณพ้ืนท่ีตั้ง 
๔. สํารวจการทําเหมืองเกลือในรัศมี ๕ กิโลเมตร 
๕. ขุดหลุม boring test ภายใตตําแหนงแกนเครื่องปฏิกรณ 
๖. จัดทําแผนท่ีแสดงทิศทางการไหลของน้ําบาดาล 
๗. หาคาความสามารถในการซึมและคํานวณการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีใน

น้ําบาดาลในอัตรา เมตร/วัน 
๘. แสดงแผนท่ีเสนทางลําน้ําธรรมชาติรอบบริเวณพ้ืนท่ีตั้ง 
๙. จัดทําแผนท่ี contour map แสดงระดับความสูงของพ้ืนท่ีตั้ง 
๑๐. เพ่ิมขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาโดยใชขอมูล ๓๐ ปของกรมอุตุนิยมวิทยา 
๑๑. ปรับปรุงผลการประเมินปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรใน

บทท่ี ๒ ใหสอดคลองกับผลในบทท่ี ๔ 



๑๒. แจกแจงข้ันตอนในการดําเนินงานยอยและแสดงถึงการควบคุมเอกสารสําหรับ
การประกันคุณภาพ 

รายละเอียดผลการพิจารณาในแตละหัวขอเปนไปตามเอกสารแนบประกอบการประชุมวาระ
ท่ี ๔.๑.๒ 

            
            
            
            
             

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

  ๔.๑ การอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร เครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียร ปว. มทส. 

  ๔.๑.๑ กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้งสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร 

- พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๔๖ กําหนดคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของผูตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร ซ่ึง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ผูขอรับใบอนุญาต มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม 
(๑) (๓) (๔) (๕) และ (๖) อยางไรก็ตาม สําหรับ (๒) ซ่ึงกําหนดใหผูตั้งสถานประกอบการ 
ฯ ตองมีศักยภาพทางเทคนิคและการเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต (ราง) 
กฎกระทรวงกําหนดศักยภาพทางเทคนิคและการเงิน พ.ศ... ยังไมมีผลใชบังคับ จึงไมได
พิจารณาศักยภาพทางเทคนิคและการเงินของผูขอรับใบอนุญาต 

- พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๔๗ กําหนดคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของกรรมการและผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลตามมาตรา ๔๖
(๑)  เม่ือตรวจสอบแลว พบวา กรรมการและผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล ของ มทส. 
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม (๑) (๒) และ (๓)  

- พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕๑ กําหนดใหผูขอรับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตพรอมดวยรายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้ง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร โดยการจัดทํารายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืน
ท่ีตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด และ
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตเนื่องจาก (ราง) 
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการออกใบอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้ง
สถานประกอบการทางนิวเคลียรพ.ศ. .... ยังไมมีผลใชบังคับ จึงไมสามารถขอเอกสาร
หลักฐานไดครบถวนจากผูขอรับใบอนุญาต โดยเอกสารหลักฐานท่ียังขาดอยูคือ แผนการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัย 

- ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทํารายงาน
วิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร ใชเปนเกณฑใน
การพิจารณาอนุญาตพ้ืนเพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียรนี้ โดยรายละเอียด
เปนไปตาม ๔.๑.๒ 



- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรื่อง กําหนดโครงการกิจการ หรือ
การดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรงซ่ึงตองจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
ตั้งแต ๒ เมกะวัตตข้ึนไป ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนั้น 
เครื่องปฏิกรณ ปว. มทส. ซ่ึงมีกําลัง ๔๕ กิโลวัตต จึงไมตองจัดทํารายงาน 

            
            
            
            
             

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

  ๔.๑.๒ การพิจารณารายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้งเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
วิจัยท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ วาดวย การจัดทํารายงานวิเคราะหความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหรายงานตองประกอบดวย ๖ 
บท คือ 

(๑) บทนํา  

(๒) ลักษณะท่ัวไปของพ้ืนท่ีตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร  

(๓) ลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีสถานประกอบการทางนิวเคลียร  

(๔) รายงานดานสิ่งแวดลอมและการกระจายตัวของประชากร  

(๕) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  

(๖) การประกันคุณภาพ  

  ผลการพิจารณาในแตละบท มีรายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบการประชุมวาระท่ี 
๔.๑.๒ โดยในแตละบทมีขอเสนอเพ่ือท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 

บทท่ี ๑ บทนํา ประกอบดวยขอมูลโดยท่ัวไป วัตถุประสงคโครงการ ขอมูลของสถาน

ประกอบการทางนวิเคลียร แบบของสถานประกอบการทางนิวเคลียรและมาตรฐานท่ีใชในการออกแบบ 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ๑  

  ขอมูลรายละเอียดของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยท่ี มทส. จัดสงมา เปนขอมูลการออกแบบ

เบื้องตน และยังมีรายละเอียดไมเพียงพอตอการวิเคราะหและประเมินความปลอดภัย  จึงยังไมพิจารณาความ

ปลอดภัยของโครงสราง ระบบ และสวนประกอบของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ในข้ันตอนการพิจารณาอนุญาต

พ้ืนท่ีเพ่ือตั้งฯ นี้ แตเม่ือ มทส. ขอรับใบอนุญาตกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียร และจัดสงรายงาน

วิเคราะหความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ตองมีรายละเอียดของเครื่องปฏิกรณเพ่ิมเติม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสวนท่ีเก่ียวกับ โครงสราง ระบบและสวนประกอบท่ีสําคัญตอความปลอดภัย 



            
            
            
            
             

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

บทท่ี ๒ ลักษณะท่ัวไปของพ้ืนท่ีตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร เพ่ืออธิบายวาการต้ัง

สถานประกอบการทางนิวเคลียรในตําแหนงนี้ อาจสงผลกระทบรุนแรงระดับใดตอบริเวณโดยรอบ ซ่ึง

ประกอบดวย ขอมูลการแบงเขตพ้ืนท่ีโดยรอบ ขอมูลสถานท่ีสําคัญท่ีตั้งอยูรอบบริเวณ การประเมินปริมาณ

วัสดุกัมมันตรังสีท่ีอาจปลดปลอยออกมาจากสถานประกอบการท้ังในกรณีปกติและอุบัติเหตุ ขอมูลระบบ

สาธารณูปโภค พรอมท้ังแสดงแผนท่ีท่ีความละเอียดตาง ๆ 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ๒.๑ 

  เนื่องจาก อยูในข้ันตอนขออนุญาตใชพ้ืนท่ีฯ มทส. จึงมีขอมูลเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรท่ีจะ
กอสรางเพียงแบบเบื้องตน และไมมีผลการประเมินชนิดและปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับ
เครื่องปฏิกรณ ปว. มทส. แต มทส. ใชวิธีการอางอิงจากเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน คือ
เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร GHARR-1 ของประเทศกานา ซ่ึงเปนเครื่องปฏิกรณ MNSR ขนาด ๓๔ กิโลวัตต 
เชื้อเพลิงนิวเคลียรเสริมสมรรถนะ ๑๒.๕ % ซ่ึงมีขนาดเล็กกวาเครื่องปฏิกรณ ปว. มทส. ซ่ึงมีกําลัง ๔๕ 
กิโลวัตต และเชื้อเพลิงนิวเคลียรเสริมสมรรถนะ ๑๙.๗๕ %  

อยางไรก็ตาม ถานําผลการประเมินอัตราปริมาณรังสีในกรณีอุบัติเหตุรุนแรงท่ีสุดของเครื่อง
ปฏิกรณ GHARR-1 มาคํานวณหาเขตพ้ืนท่ีกีดกัน (ท่ีขอบไดรับรังสี ๒๕๐ mSv ใน ๒ ชั่วโมง) และพ้ืนท่ีระวัง
เหตุ (ท่ีขอบไดรับรังสี ๒๕๐ mSv ใน ๓๐ วัน) จะพบวาพ้ืนท่ีกีดกันตามระดับปริมาณรังสีอยูภายในอาคาร
เครื่องปฏิกรณ และพ้ืนท่ีระวังเหตุมีขอบเขตอยูภายในบริเวณ ๑๐ เมตรรอบอาคาร ดังนั้น การท่ี มทส. 
กําหนดใหพ้ืนท่ีกีดกันมีรัศมี ๗๐ เมตร พ้ืนท่ีระวังเหตุมีรัศมี ๒๕๐ เมตร และพ้ืนท่ีหางจากชุมชนและพ้ืนท่ีเฝา
ระวังทางรังสี มีรัศมี ๓๔๐ เมตรจากจุดศูนยกลางเครื่องปฏิกรณ จึงเปนการกําหนดพ้ืนท่ีแบบ conservative 
และยอมรับไดสําหรับการประมาณการบริเวณท่ีจะไดรับผลกระทบทางรังสีจากการดําเนินการเครื่องปฏิกรณ 
การกําหนดพ้ืนท่ีเฝาระวังทางรังสีและการกําหนดเขตฉุกเฉินในกรณีอุบัติเหตุ  

จึงเสนอให ท่ีประชุมยอมรับผลการประเมินปริมาณ ชนิดและการแพรกระจายวัสดุ
กัมมันตรังสีของเครื่องปฏิกรณอางอิง และการกําหนดเขตพ้ืนท่ีกีดกัน พ้ืนท่ีระวังเหตุ พ้ืนท่ีหางจากชุมชน และ
พ้ืนท่ีเฝาระวังทางรังสีของ มทส. 

            
            
            
            
             

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ๒.๒ 



  ขอมูลแผนท่ีทางธรณีวิทยาไมครบถวนตามท่ีประกาศกําหนด และ มทส. อยูระหวางการ
จัดทําขอมูลเพ่ิมเติมในสวนของแผนท่ีทางธรณีวิทยา และเม่ือ ปส. ไดรับขอมูลเพ่ิมเติมจะนําเสนอตอท่ีประชุม
ในครั้งถัดไป 

            
            
            
            
             

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

บทท่ี ๓ ลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีสถานประกอบการทางนิวเคลียร เพ่ืออธิบายวาเหตุการณ

จากภายนอกอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรอยางไร เพ่ือใหนําผลการ

ประเมินนี้ไปใชในข้ันตอนของการออกแบบสถานประกอบการ โดยในบทนี้ตองมีขอมูลผลกระทบจาก

เหตุการณภายนอกท่ีเกิดจากธรรมชาติ คือ แผนดินไหวและธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และเหตุการณ

ภายนอกท่ีเกิดจากมนุษย 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ๓.๑ 

ขอมูลเหตุการณจากภายนอกในรายงาน ฯ ฉบับท่ียื่นมาพรอมคําขอรับใบอนุญาต ยังไมเพียง
พอท่ีจะนํามาประเมินวาพ้ืนท่ีตั้งมีความปลอดภัยตอเหตุการณจากภายนอกและประเมินลักษณะของพ้ืนท่ีตั้งท่ี
สงผลตอการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสี มทส. จึงอยูระหวางการจัดทําขอมูลดังตอไปนี้เพ่ิมเติม และเม่ือ 
ปส. ไดรับขอมูลนี้แลว จะนําเสนอตอท่ีประชุมในครั้งถัดไป 

- ขอมูลการสํารวจลักษณะชั้นหินใตดินดวยวิธีการทางธรณีฟสิกสในรัศมี ๑ กิโลเมตร โดย

ใชวิธีการวัดคาความตานทานไฟฟา (Electricity resistivity) และขอมูลแสดงหนาตัดชั้น

หินหรือลําดับชั้นตะกอน (profile) ในบริเวณพ้ืนท่ีตั้ง และเก็บขอมูลการทําเหมืองเกลือ

ในรัศมี ๕ กิโลเมตร เพ่ือใหทราบแนชัดถึงลักษณะทางธรณีวิทยาท่ีอาจสงผลตอความ

ปลอดภัยและเสนทางการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสี 

- ขุดหลุม boring test เพ่ิมเติมใตบริเวณท่ีคาดวาจะกอสรางแกนเครื่องปฏิกรณ เพ่ือให

ทราบถึงความม่ันคงแข็งแรงของฐานราก 

- แผนท่ีแสดงทิศทางการไหลของน้ําบาดาล  และคาความสามารถของการซึม หรือ คา k 

(hydraulic conductivity) ของตะกอนและหินแข็งท่ีแสดงในแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา 

เพ่ือใหสามารถคิดคํานวณอัตราการการไหลของน้ําบาดาลและการแพรกระจายของวัสดุ

กัมมันตรังสีในกรณีอุบัติเหตุรุนแรง ในอัตรา เมตร/วัน เพ่ือใหสามารถหาอัตราการ

แพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีสูระบบน้ําบาดาล 

            
            
            
            
             



จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ๓.๒ 

ประกาศ พนส. เรื่อง การจัดทํารายงานวิเคราะหความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร กําหนดให ในรายงาน ฯ ตองมีผลประเมินความเสี่ยงอันตรายของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรอันอาจเกิดข้ึนจากเหตุการณจากภายนอก และหากคาความเสี่ยงอันตรายของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรนั้น มีคามากกวาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือตั้ง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร ใหแสดงการคํานวณผลกระทบจากอันตรายดังกลาว รวมถึงแสดงวิธีการหรือ
การปองกันผลกระทบนั้นเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอสถานประกอบการทางนิวเคลียร ซ่ึงสําหรับเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียร ท่ีมีกําลังไมเกิน ๕๐๐ กิโลวัตต ตองประเมินคาความเสี่ยงอันตรายสําหรับ แผนดินไหว ลม
พายุ และอุทกภัย 

คาความเสี่ยงอันตรายและคาความรุนแรงของเหตุการณจากภายนอกท่ีประเมินไดตามคา
ความเสี่ยงอันตรายท่ีกําหนด ของ เครื่องปฏิกรณ ปว. มทส. แสดงในตารางดานลางนี้  

เหตุการณจากภายนอก คาความเสี่ยงอันตราย คาความรุนแรงท่ีประเมินได 

แผนดินไหว ๒ x ๑๐-๓ ตอป PGA นอยกวา ๐.๐๕g 

ลมพาย ุ ๒ x ๑๐-๒ ตอป ๓๓ น็อต (พายุสเกลออน) 

อุทกภัย ๒ x ๑๐-๓ ตอป ๙.๕ เมตรในบริเวณสถานีวัดระดับน้ํา 

จึงขอเสนอใหท่ีประชุมนําการประเมินคาความเสี่ยงอันตรายตามมากําหนดเปนเกณฑในการ
ออกแบบเครื่องปฏิกรณ ปว. มทส. ดังนี้  

- กําหนดใหการออกแบบอาคาร โครงสราง และระบบท่ีสําคัญตอความปลอดภัยสามารถ

ทนตอแรงสั่นไหวไดอยางนอย ๐.๑g 

- กําหนดใหการออกแบบอาคาร และโครงสราง เปนไปตามมาตรฐานการคํานวณแรงลม

และการตอบสนองของอาคาร 

            
            
            
            
             

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

บทท่ี ๔ รายงานดานส่ิงแวดลอมและการกระจายตัวของประชากร เพ่ืออธิบายวาการ

แพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีจากสถานประกอบการเขาสูสิ่งแวดลอมทางน้ําและอากาศ และลักษณะการ

กระจายตัวของประชากร ขอมูลสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา และการวัดระดับรังสีอางอิง 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ๔ 

  ขอมูลการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีในอากาศ เปนการอางอิงจากเครื่องปฏิกรณ 
GHARR-1 เชนเดียวกับขอมูลชนิดและปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสีในเครื่องปฏิกรณ และขอมูลการ



แพรกระจายของวัสดุรังสีทางน้ําและน้ําบาดาล อยูระหวางการสํารวจขอมูลเพ่ิมเติม ในสวนของขอมูลการ
กระจายตัวของประชากร ขอมูลสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา และการวัดระดับรังสีอางอิง ท่ี มทส. สงมา 
เม่ือพิจารณาแลว พบวา ครบถวน 

            
            
            
            
             

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

บทท่ี ๕ แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี เพ่ืออธิบายถึงแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน แนวปฏิบัติ 

แผนการดําเนินงาน มาตรการ และเสนทางอพยพเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ๕ 

  แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ท่ี มทส. จัดสงมา มีขอมูลดังนี้ 

- วัตถุประสงคและคํานิยาม 

- ประเภทและลักษณะของภัยคุกคามทางนิวเคลียรและรังสี 

- ระดับการปฏิบัติเหตุฉุกเฉิน 

- สถานท่ีตั้งและแผนท่ี 

- การแบงพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงภายในสถานประกอบการ 

- โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบสําหรับสถานการณฉุกเฉิน 

- หนวยงานภายในและภายนอกท่ีรับแจงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

- การวางแผนเพ่ือตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

- กฎหมายท่ีเก่ียวของ และเอกสารอางอิง 

เม่ือพิจารณาแลว แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีนี้ มีขอมูลเพียงพอสําหรับในข้ันตอนการ
ขออนุญาตใหใชพ้ืนท่ี ฯ เนื่องจากเปนการวางแผนและเตรียมการกอนเริ่มกอสรางเครื่องปฏิกรณ จึงเห็นควร
เสนอใหท่ีประชุมยอมรับแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีของ มทส. ท่ีเสนอมาพรอมกับรายงาน ฯ นี้ 

            
            
            
            
             

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

บทท่ี ๖ การประกันคุณภาพ เพ่ืออธิบายถึงระบบการประกันคุณภาพในการคัดเลือกและ

ประเมินความปลอดภัยของสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ โดยตองมีแผนผังองคกร ข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงาน 

ระบบการจัดเก็บเอกสาร และวิธีการควบคุมเอกสาร 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา ๖ 



  เอกสารดานการประกันคุณภาพของ มทส. แสดงใหเห็นถึงแผนผังองคกร รายการข้ันตอน
วิธีการปฏิบัติงาน ระบบการจัดเก็บเอกสาร และวิธีการควบคุมเอกสาร อยางไรก็ตามพบวาไมมีการจัดทํารหัส
เอกสาร ในเอกสารท่ียื่นตอ ปส. เชน เอกสาร SER , รายงานการ boring test เอกสารคูมือประกันคุณภาพ 
แผนการกอสราง เปนตน ตามท่ีระบุในไวในเอกสาร P03-GA-01 เรื่องการควบคุมเอกสาร และยังคงขาด
ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานในสวนของงานหลัก ไดแก การขอรับใบอนุญาต และการตรวจวัดปริมาณรังสีใน
สิ่งแวดลอม 

            
            
            
            
             

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

  ๔.๒ รางประกาศสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง สาระสําคัญและขอมูลท่ีผูขอรับ
ใบอนุญาตตองระบุในแผนและรายงานเกี่ยวกับการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

  รางกฎกระทรวงการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร พ.ศ.... ขอ ๔ กําหนดให 
เลขาธิการประกาศกําหนด สาระสําคัญและขอมูลท่ีผูขอรับใบอนุญาตตองระบุในแผนและรายงานเก่ียวกับการเลิก
ดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร  

  ฝายเลขานุการจึงไดจัดทํารางประกาศดังกลาวข้ึน เพ่ือใหการกํากับดูแลสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรในข้ันตอนการเลิกดําเนินการเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยอางอิงจากเอกสารทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 6 Decommissioning 
of Facilities ซ่ึงเปนขอบังคับดานความปลอดภัยระหวางการเลิกดําเนินการ และประกาศนี้มีเนื้อหาครอบคลุม
ใน ๔ เรื่องท่ีไมมีรายละเอียดปรากฏในรางกฎกระทรวงฯ คือ 

๑. หัวขอของแผนการเลิกดําเนินการท่ีตองสงมาพรอมกับรายงานการวิเคราะหความ
ปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียรฉบับเบื้องตน 

๒. หัวขอและรายละเอียดขอมูลในแตละหัวขอของแผนการเลิกดําเนินการท่ีตองสงเม่ือ
ขอรับใบอนุญาตเลิกดําเนินการ พรอมท้ังเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีใชเพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุญาตเลิกดําเนินการ 

๓. ขอกําหนดดานการประเมินความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรระหวาง
การเลิกดําเนินการ และรายละเอียดของการประเมินความปลอดภัย ( Safety Case) ใน
แตละชวงระยะการดําเนินการ (phase) 

๔. หัวขอรายงานการเลิกดําเนินการฉบับสมบูรณ ท่ีผูรับใบอนุญาตตองสงเม่ือกิจกรรมการ
เลิกดําเนินการเสร็จสิ้น 

 รางประกาศสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง สาระสําคัญและขอมูลท่ีผูขอรับใบอนุญาตตอง
ระบุในแผนและรายงานเก่ียวกับการเลิกดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร ดังเอกสารแนบ
ประกอบการประชุมวาระท่ี ๔.๒ 

            
            
            



            
             

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (หากมี) 

            
            
            
            
             
 
 
 


