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รายงานการประชุม
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (ฉบับแกไข)
วันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ หองประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล
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ผูมาประชุม
๑. นายกิตติรัตน ณ ระนอง
๒. นางสิริชาดา ทองตัน
๓. นางจุรีภรณ บุญยวงศวิโรจน
๔. นายชวลิต ชูขจร
๕. นายประสงค นรจิตร
๖. นายพันธุชัย วัฒนชัย
๗. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป
๘. รศ.สมเจตน ทิณพงษ
๙. นายชาตรี สุวรรณิน
๑๐. รศ.ธวัช ชิตตระการ
๑๑. รศ.นเรศร จันทนขาว
๑๒. ศ.ลักษณา โพชนุกูล
๑๓. ศ.ชัยวัฒน ตอสกุลแกว
๑๔ นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล
๑๕. วาที่ ร.ต. สุรัตน หงษจันทร

รองนายกรัฐมนตรี
ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูแทนสํานักงบประมาณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรรมการและเลขานุการฯ
ผูแทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผูชวยเลขานุการฯ
ผูแทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผูชวยเลขานุการฯ

ผูไมมาประชุม
-ไมมีผูเขารวมประชุม
๑. นายจักรพงษ แสงมณี
๒. นายธณัชพร ไทยแท
๓. นายภาคภูมิ ธีระภัทรานนท
๔. นายดโณทัย ไชยฤกษ
๕. นางสาวปรารถนา จันทรเสนา
๖. นายวรวุฒิ ศรีรัตนชัชวาลย
๗. นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย
๘.

นางสาวศิริรัตน พีรมนตรี

๙.

นายลภชัย ศิริภิรมย

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี
คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักวิเคราะหงบประมาณปฏิบัติการ
สํานักงบประมาณ
ที่ปรึกษาดานพลังงานปรมาณู
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ความปลอดภัยทางรังสี
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนกํากับดูแล สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร
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๑๐. นางนิตยา ศุภฤทธิ์
๑๑. วาที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ทองไชย
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๒๙.

นายวิวิช ธรรมวีระพงษ
นายสมบุญ จิรชาญชัย
นายพิสิฐ สุนทรชัย
นางสาวตวงพร เอ็งวงษตระกูล
นางสาวศิธร ปถมสาคร
นางศันสนีย บริรักษ
นางสาวจีระนันท เจียกวัฒนา
นางสาวโชติรัตน ศรีสุข

ผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
และสนธิสัญญา
นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
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ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหการดําเนินการพิจารณาออกใบอนุญาต รวมถึงการพิจารณา
ในเรื่องอื่น ๆ สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง จึงขอใหฝายเลขานุการฯ กําหนดวันประชุมลวงหนา หาก
ประธานไมสามารถเขารวมประชุมได อันเนื่องจากภารกิจที่ถูกกําหนดไวแลว ใหใชมาตรา ๘ แหงพ.ร.บ.พลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งไดกําหนดไววา “ถาประธานไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม” เพราะหากการประชุมวางเวนนานเกินไปอาจจะสงผลกระทบ
ตอบุคคลอื่นได
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
รายงานการประชุ ม ที่ นํา เสนอในที่ ป ระชุ ม นี้ เป น รายงานการประชุ ม ฯ (ฉบับ แก ไ ข) ที่ไ ด เ วี ย นให
คณะกรรมการพิจารณาแลว โดยไมมีกรรมการขอแกไขรายงาน

35

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
-ไมม-ี
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
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ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
วาระ ๓.๑
รายงานการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
อุทกภัย
ฝายเลขานุการฯ : ตามที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ไดมีการรายงานความกาวหนาในการตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการทางรังสีในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย ตามความทราบแลวนั้น
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติไดดําเนินงานตามแผนการตรวจสถานปฏิบัติการที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ
หลังเหตุการณอุทกภัย ระหวางมกราคม ๒๕๕๕ – พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยไดดําเนินการตรวจสถานปฏิบัติการที่
มีการใชวัสดุกัมมันตรังสี จํานวน ๑๗๓ หนวยงาน แยกตามการใชประโยชน ดังนี้
๑. การใชประโยชนทางอุตสาหกรรม จํานวน ๕๓ หนวยงาน โดยมีหนวยงานที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณ ครั้งนี้ จํานวน ๒๓ แหง
๒. การใชประโยชนทางการศึกษาวิจัย จํานวน ๔๘ หนวยงาน โดยมีหนวยงานที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณ ครั้งนี้ จํานวน ๒ หนวยงาน
๓. การใชประโยชนทางการแพทย จํานวน ๒๒ หนว ยงาน โดยมีห นว ยงานที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณ ครั้งนี้ จํานวน ๑ หนวยงาน (หนวยงานที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณฯ ซึ่งตรวจสอบแลว ไมพบ
การรั่ว หรือการเปรอะเปอนทางรังสี)
๔. การตรวจสถานปฏิบัติการที่มีการใชเครือ่ งกําเนิดรังสี จํานวน ๕๐ หนวยงาน โดยหนวยงานที่ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณฯ จํานวน ๓๗ หนวยงาน
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติไดมีมาตรการชวยเหลือใหแกสถานปฏิบัติการทางรังสีที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณฯ เชน
๑. ดําเนินการออกใบอนุญาตฯ แบบเรงดวน
๒. สามารถขอใบแทนใบอนุญาตเดิมที่เสียหายจากน้ําทวมในครั้งนี้ได
๓. กรณีวัสดุกัมมันตรังสีที่ไดรับความเสียหาย โดยการอํานวยความสะดวกในเรื่องของการจัดการกาก
๔. กรณีเครื่องกําเนิดรังสี ไดตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของเครื่อง ระหวางการนําเขาหรือ
รอติดตั้งเครื่องใหม โดยไมคิดคาใชจาย เปนตน
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
-ไมม-ี
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

35

40

วาระ ๓.๒
รายงานความกาวหนา (ราง) กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงาน
ปรมาณูของประเทศ
ฝายเลขนุการฯ ไดรายงานความกาวหนา (ราง) กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
พลังงานปรมาณูของประเทศ ดังนี้
๑. ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการ กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนา
พลังงานปรมาณูของประเทศ ซึ่งมีกรอบนโยบายหลัก ๔ ดาน และกรอบนโยบายยอย ๘ ดาน
๒. กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาพลังงานปรมาณูของประเทศ โดย ปส. ไดรวมกับ
ที่ปรึกษาศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณฯ ดําเนินการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติฯ
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ ประกอบดวยผูแทนหนวยงาน และ
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ผูทรงคุณวุฒิและ คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ซึ่งมีการระดมความคิดเห็น ตามกรอบนโยบายฯหลัก ๔ ดาน
และกรอบนโยบายยอย ๘ ดาน ระหวางวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ – ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๘ ครั้ง
๓. วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ไดสรุปผลจากการระดมความคิดในการประชุมฯ ทั้ง ๘ ครั้ง นํามาจัด
ประชุมพิจ ารณ (ราง) แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานปรมาณูของ
ประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ดอนเมือง โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย คณะอนุกรรมการ
ตาง ๆ ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผูมีสวนไดเสีย จํานวนประมาณ ๒๐๐ คน
๔. ปจ จุบันอยูร ะหวางการประมวลผลการประชุมพิจ ารณฯ ในการจัดทํา(ราง)แผนปฏิบัติการของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ (ฉบับสมบูรณ) เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการจัดทํานโยบายฯ กอนนําเสนอ
คณะกรรมการฯในการประชุมวาระพิเศษ ตอไป
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. ประธาน : ใหขอสังเกต ดังนี้
๑.๑) เมื่อแผนฉบับนี้เรียบรอยสมบูรณ อาจจะตองมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งรวมและ
แยกเพื่อทําความเขาใจ และหารือรวมกัน เพราะเมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติมันจะกระจายเปนอยูในหนวยงาน
ดานปฏิบัติทั้งหลาย ซึ่งการดําเนินการในสวนนี้ตองมีการเตรียมการทั้งในเรื่องของงบประมาณและการบริหาร
จัดการ
๑.๒) การประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ควรเชิญประธานคณะอนุกรรมการแตละคณะเขา
รวมประชุม เพื่อรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน
๒. รศ.ธวัช ชิตตระการ : การเสนอใหคณะอนุกรรมการตาง ๆ เปนผูติดตามการดําเนินงานตามแผนฯ
จะเปนบทบาทใหมของคณะอนุกรรมการ หากมี KPI ที่ชัดเจนในแตล ะเรื่อง และมีระบบการรายงาน
(reporting) ตอคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของแตละคณะอนุกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการให
ขอเสนอแนะ เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ไมมีอํานาจที่จะไปเรียกขอมูล นอกจากคณะกรรมการเทานั้นที่มี
อํานาจ แตจะตองมีระบบที่ใหขอมูลตาง ๆ เขาสูคณะกรรมการอยางตอเนื่อง
๓. ศ.ลักษณา โพชนุกูล : ในสวนของคณะอนุกรรมการตาง ๆ ไมวาจะเปนประธาน หรืออนุกรรมการ
ตั้งขึ้นเพราะเขา Know How แตขั้นตอนการ implement ทําอยางไรจะนําแผนฉบับนี้มา implement ใหเห็น
ถึงผลประโยชนของประเทศที่จะไดรับได ไมควรหวังพึ่งอนุกรรมการตาง ๆ เพราะคณะอนุกรรมการตาง ๆ นั้นไม
มีอํานาจในการดําเนินการตาง ๆ เพราะเปนเพียงการรวบรวมความคิดและผลงานของคนอื่นเทานั้น ดังนั้น จะ
ทําอยางไรถึงจะผลักดันงานของประเทศออกไปได
๔. ฝายเลขานุการฯ : (ราง) แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ (ฉบับสมบูรณ) จะแลว
เสร็จประมาณปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ และนําเสนอตอคณะอนุกรรมการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร
ฯ เพื่อพิจารณา และจะสงใหคณะกรรมการฯ ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ จากนั้นจะดําเนินการจัด
ประชุมวาระพิเศษระหวางคณะกรรมการฯ กับคณะอนุกรรมการจัดทํานโยบายและแผนฯ และที่ปรึกษาฯจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คาดวาประมาณปลายเดือนกรกฎาคม-ตนเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและใหฝายเลขานุการฯ ดําเนินการ ดังนี้
๑. เมื่อแผนฯ สมบูรณ ใหดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทําความเขาใจ และหารือรวมกัน
เพื่อเปนการเตรียมการทั้งในเรื่องของงบประมาณและการบริหารจัดการ
๒. การประชุมคณะกรรมการฯ แตละครั้ง ใหเชิญประธานคณะอนุกรรมการแตละคณะเขารวมประชุม
เพื่อรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน
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ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อทราบ
วาระ ๔.๑
ใบอนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง และใชซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู
วิจัย แบบ พ.ป.ส. ๗ เลขที่ ๑/๒๕๕๔
ฝายเลขานุการฯ : การประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบใหออกใบอนุญาตผลิต มีไวครอบครอง หรือใชซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่ อง
ปฏิก รณ ปรมาณูวิ จัย แก ส ถาบั นเทคโนโลยีนิ ว เคลี ยร แห งชาติ (องค การมหาชน) (สทน.) โดยเป นการออก
ใบอนุญาตฯ แบบมีเงื่อนไข
การออกใบอนุญาตฯ นั้น เพื่อประโยชนแกการบริการสาธารณะมิใหขาดชวงในระหวางการดําเนินการ
เนื่องจากการโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สินของทางราชการ จากสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติไปเปน
ของ สทน. ไดรับใบอนุญาตผลิตฯ แบบ พ.ป.ส. ๗ เลขที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เปนตนไป โดยใบอนุญาตฯ ดังกลาว มีเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย
เครื่องปฏิกรณฯ จํานวน ๖ ขอ ซึ่งในสวนที่เปนสาระสําคัญในใบอนุญาต มีดังนี้
๑. ใหยื่นเอกสารรายงานวิเคราะหความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ ปปว-๑/๑ ฉบับสมบูรณ เปนไปตาม
กฎกระทรวง กําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตน
กําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแตวันที่ใบอนุญาตมีผลใชบังคับ
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
๒. หากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไมยื่นเอกสารรายงานวิเคราะหความ
ปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ ปปว-๑/๑ ฉบับสมบูรณ ภายในระยะเวลาที่กําหนด คณะกรรมการอาจพิจารณาเพิก
ถอนใบอนุญาตฯ
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การดําเนินงานตอมา
๑) สทน. ไดสงเอกสารรายงานวิเคราะหความปลอดภัยฉบับสมบูรณ ภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม
เงื่อนไขใบอนุญาติฯ ซึ่งสงผลใหใบอนุญาตแบบ พ.ป.ส. ๗ เลขที่ ๑/๒๕๕๔ ยังมีผลบังคับใช
๒) ปส. ไดดําเนินการวิเคราะหและประเมินเอกสารรายงานวิเคราะหความปลอดภัยฯดังกลาว และ
เสนอใหคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร พิจารณาผลการวิเคราะหเอกสารรายงานวิเคราะหความ
ปลอดภั ย ฯ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๕ วั น ที่ ๓ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๕ และครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๕ วั น ที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๕
๓) คณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้
๓.๑ ให สทน. จัดสงเอกสารขอระบุทางเทคนิค (Technical specification) เพื่อเปนเอกสาร
ประกอบเงื่อนไขในใบอนุญาตในการถือปฏิบัติตามคาขีดจํากัดดานความปลอดภัย
๓.๒ จัดทําขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารรายงานการวิเคราะหความปลอดภัย
๓.๓ ตรวจสอบ แกไขขอผิดพลาด และใหมีคําอธิบายเพิ่มเติมของขอมูลในเอกสารรายงานการ
วิเคราะหความปลอดภัย เพื่อปองกันการเขาใจผิดในสาระสําคัญ
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ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
- ไมมี มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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วาระ ๔.๒
การนําเขาสารกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียรที่นํามาใชเปนสวนประกอบของ หลอดไฟฟา
เครื่องไมโครเวฟ และกรณีอื่นๆ และการพบสินคาปนเปอนสารกัมมันตรังสี
๔.๒.๑ การนําเขาสารกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียรที่นํามาใชเปนสวนประกอบของ หลอดไฟฟา
เครื่องไมโครเวฟ และกรณีอื่นๆ
ฝายเลขานุการฯ : ปจจุบันมีผูประกอบการที่ประสงคจะนําเขาสารกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียรที่
นํามาใชเปนสวนประกอบของ หลอดไฟฟา เครื่องไมโครเวฟ และกรณีอื่นๆ
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไดกําหนดไววา ผูใดจะสามารถผลิต มีไ วใน
ครอบครอง หรือใชซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยไดหรือวัสดุตนกําลังไดนั้น จะตองไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประเด็นเพื่อทราบ
๑. จากประเด็นขอกฎหมายดังกลาว ปส .อยูระหวางดําเนินการเพื่อปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ๒๕๐๔ .ศ. ซึ่งอยูในขั้นตอนการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. ในระหวางการดําเนินการยกรางกฎหมายในประเด็นดังกลาวขางตน ผูประกอบการที่ประสงคจะ
นําเขาสินคาดังกลาว ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากติดปญหาขอกฎหมาย
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. ประธาน : ตั้งขอสังเกต ดังนี้
๑.๑) หากนําเอาสวนที่เปนการปฏิบัติตามแนวทางสากลในปจจุบัน รวมทั้งแนวทางที่เราได
เตรียมไวเพื่อจะใชเปนแนวปฏิบัติ โดยทําใหชัดเจนกอนแลวพิจ ารณาดูวากฎหมายที่ใชในปจจุบัน (พ.ร.บ.
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔) วามีสวนใดที่ตองตีความวาเราไดทําตามมาตรฐานเหลานี้ได จะเปนไปได
หรือไม สวนการแกไขกฎหมาย ซึ่งอยูในกระบวนการนั้นควรเขียนใหชัดเจนยิ่งขึน้
๑.๒) ดั ง นั้ น ในชั้ น นี้ ก็ ถื อ ว า คณะกรรมการฯรั บ ทราบ และให ส รุ ป ข อ คิ ด เห็ น ของคณะ
กรรมการฯ เพื่อใชดําเนินการตอไป และใหนําเขาเปนวาระเพื่อพิจ ารณาในการประชุมครั้งตอไปหากเห็ น
แนวทางที่ชัดเจนขึ้น
๒. นายประสงค นรจิตร : ใน พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติไดกําหนดไววา “ผูใดจะสามารถผลิต มี
ไวในครอบครอง หรือใชซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยไดหรือวัสดุตนกําลังไดนั้น จะตอง
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” หากใชมาตรา ๙ ในการบริหาร ก็คือ ทําอยางไรเรา
ถึงจะอนุญาต ซึ่งสามารถพิจารณาในจุดนี้ได โดยในกระบวนการพิจารณาที่ผานมาเราออกกฎกระทรวง หรือ
ระเบียบในการอนุญาตตาง ๆ ก็ตองยื่นขอและคณะกรรมการก็พิจารณาคําขอเปนราย ๆ แตในกระบวนการนี้ใน
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การอนุญาตเราอาจจะครอบคลุมกระบวนการยื่นขอ แตเราจะอนุญาตในภาพรวมโดยใชหลักเกณฑของ IAEA ซึ่ง
ควรพิจารณาแนวทางนี้วาจะเปนไปไดหรือไม
๓. นายชวลิต ชูขจร : เมื่อกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันกําหนดอํานาจอยูที่คณะกรรมการฯ ในการ
พิจารณาอนุญาต เพียงแตไมครอบคลุมถึงผูบริโภค แตโดยเจตนาผูใชอํานาจก็คือคณะกรรมการ พ.ป.ส. เมื่อมี
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการซึ่งเปนหลักทั่วไป หากไมไปควบคุมแตอนุญาตเปนกรอบหลักเกณฑวาเรื่อง
ดังกลาวนี้ไมตองควบคุม ซึ่งประเด็นนี้นาจะใชหารือกับกฤษฎีกา แตหากกฤษฎีกาตีความวาตรงนี้เปนอํานาจของ
คณะกรรมการฯ อาจจะมีการกําหนดหลักเกณฑ วางระเบียบตาง ๆ ซึ่งจะทําใหประเด็นของเรื่องการแกไข
กฎหมายกลายเปนเรื่องรองไปทันที
๔. นายพันธุชัย วัฒนชัย : ประเด็นที่ฝายเลขานุการฯ ขอหารือนี้เปนปญหาขอกฎหมายที่ในทางปฏิบัติ
ขณะที่อยูระหวางการแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ ซึ่งควรหารือไปที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะดีกวาหรือไมวาเราสามารถนําขอกําหนดขององคการระหวางประเทศมาบังคับใชไดหรือไม ในขณะที่
กฎหมายปจจุบันไมไดเปดชองไว
๕. รศ.สมเจตน ทิณพงษ : อยากใหมีประเด็นทางเทคนิคดวย เชน จํานวน ประเภทสินคา ชนิดของสาร
กัมมันตรังสีและความแรงรังสี ตัวเลขที่นาจะเปน และที่นาจะรับได ซึ่งจะไดเห็นภาพในมิติทางเทคนิคดวย
๖. นายชาตรี สุวรรณิน : ตั้งขอสังเกต ดังนี้
๖.๑) การหารือกับกฤษฎีกานั้น ประเด็นขอเท็จจริงของเราตองยุติกอน และเกินอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการฯ ตามมาตรา ๙ ของพ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หรือไม หากไมมีกฎหมาย
รองรับเมื่อสงไปที่กฤษฎีกาก็จะไดรับการตอบกลับวาทําอะไรไมไดเลย เพราะหากมีขอกฎหมายที่มีอยูแลวก็จะ
เปนการตีความกฎหมาย แตประเด็นนี้เปนการตีความทางปฏิบัติ
๖.๒) หากในการประชุมครั้งตอไปจะเขาเปนวาระเพื่อพิจ ารณา ควรใหมีกรณีตัวอยางของ
ปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาของตางประเทศ ปญหาที่พบในประเทศไทย ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
อํานาจหนาที่ที่ฝายเลขานุการฯ ประสงคจะใหคณะกรรมการฯ ใชอํานาจตามมาตรา ๙ หรือตามมาตรา ๑๓
โดยตรง และวิธีการที่จะผลักดันวัตถุที่ปนเปอนสารกัมมันตรังสี อาจจะตองมีการดําเนินคดีอาญาหรือไม เพราะ
เมื่อมีการนําเขามาแลวก็จะมีปญหาตั้งแตอยูที่ทาเรือ หากมีผูใดเขาไปใกลวัตถุดังกลาวอาจไดรับอันตราย หาก
นํ า เข า คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาจะต อ งมี ค วามชั ด เจน เพราะหากเกิ ด ป ญ หาขึ้ น คณะกรรมการฯ ต อ ง
รับผิดชอบ
๗. รศ.นเรศร จันทนขาว : ตั้งขอสังเกต ดังนี้
๗.๑) ในเรื่องของการยกเวน ก็มีบทเรียนในประเทศตาง ๆ กรณีสินคาที่กัมมันตภาพรังสีต่ํา
เชน หลอดไฟฟา smoke detector ซึ่งมีปริมาณมาก สิ่งที่เรากลัวก็คือ ในบางประเทศเวลานําไปใชแลวไม
สามารถควบคุมไดก็จะนําไปขายเปนของเกา ซึ่งก็จะมีการแยกชิ้นสวนและนําไปหลอมรวมกับโลหะทั่ว ๆ ไป
บางประเทศก็ตองตามไปเก็บเกาอี้หรือเฟอรนิเจอรที่มีการใชเหล็กที่มีการปนเปอนสารกัมมตรังสีกลับคืน
๗.๒) กรณีตัวอยางในประเทศแคนาดา หากจะซื้อ smoke detector ก็สามารถซื้อไดเหมือน
ในหางสรรพสินคาทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะซื้อจํานวนเทาไหรก็สามารถซื้อไดเลย เพราะไดรับการยกเวน แตลักษณะของ
คนในแคนาดานั้นเปนผูที่มีระเบียบวินัย เวลาจะทิ้งก็จะแจงใหหนวยงานที่มหี นาที่เหมือนกับปส.
๗.๓) สิ่งที่ควรจะทํา คือ บริษัทที่ขายจําเปนตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งปจจุบัน
เรามีเจาหนาที่ RSO ระดับ ๑, ๒ และ ๓ ซึ่งสามารถใชระดับต่ําสุดก็ได ซึ่งเมื่อไดจําหนายไปแลวเวลาจะทิ้งตอง
ทิ้งที่บริษัทผูจําหนายและจัดทํารายการไว ไมอยากใหนําเอาชิ้นสวนที่มีการใชงานแลวนําไปหลอมรวมแลวเกิด
การปนเปอนในวัสดุตาง ๆ ในอนาคต ซึ่งตรงนั้นจึงจะมีความจําเปนที่จะตองควบคุม
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๘. ศ.ลักษณา โพชนุกูล : consumer product ที่มีจํานวนมาก เราจะสามารถรูไดอยางไรวาประชาชน
ไดรับความปลอดภัย ซึ่งภารกิจของเรามี ๒ ประการ คือ การใหความสะดวก และความปลอดภัย จะทําอยางไร
จึงจะทําใหเราแนใจไดวาไดรับความปลอดภัย
๙. ฝายเลขานุการฯ : ชี้แจง ดังนี้
๙.๑) ปจจุบันอยูร ะหวางการแกไขพระราชบัญญัติฯ ซึ่งกําหนดใหมีการยกเวนในประเด็น
ดังกลาวนี้ เพื่อใหเปนไปตามพลวัตของเทคโนโลยีในปจจุบันที่มีการนําสารกัมมันตรังสีมาใชในทุก ๆ วงการ
แมแตในสินคาอุปโภค-บริโภค แตขั้นตอนในการแกไขกฎหมายจะใชระยะเวลาคอนขางนาน ซึ่งมีผูประกอบการ
บางรายเขามาปรึกษากับสํานักงานฯ วาภายในปหรือสองปนี้เขามีความประสงคจะนําสินคาดังกลาวนี้เขามา แต
ติดขัดในเรื่องของกฎหมายของประเทศไทย
๙.๒) ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) ไดกําหนดเปนบทบังคับพิเศษไว ใน
กรณีของ consumer product นี้จะมีแนวทางปฏิบัติอยูวาสําหรับผูประกอบการแลวจะตองทําอยางไร เชน
จะตองมีบัญชีรับ บัญชีจาย มีการแจงเตือนใหผูบริโภคไดรับทราบ ติดเครื่องหมาย และเมื่อมีการใชงานเรียบรอย
แลว จะตองสงคืนผูประกอบการ ประเด็นหารือกับคณะกรรมการวา จะสามารถนําเอาแนวทางของ IAEA มา
บังคับใชในปจจุบันไปพลาง ๆ กอนไดหรือไม ในขณะที่อยูระหวางแกไขกฎหมาย
๙.๓) สารกัมมันตรังสีที่ใชใน smoke detector สวนใหญจะเปน Americium-241 ซึ่งจะมีคา
ครึ่งชีวิต (Half-life) ประมาณ ๔๐๐ กวาป หากเปนหลอดไฟฟาก็จะเปน Thorium-232 และ Krypton-85
๔.๒.๒ การพบสินคาปนเปอนสารกัมมันตรังสี
ฝายเลขานุการฯ : สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ไดรับแจงจากดานศุลกากร ทาเรือแหลมฉบัง วาไดตรวจ
พบสินคานําเขาจาก ตางประเทศปนเปอนสารกัมมันตรังสี ซึ่งการตรวจสอบดังกลาว ดําเนินการภายใตโครงการ
ความรวมมือ Megaport Initiatives ของสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย
การตรวจพบสิ น ค า นํ า เข า จากต า งประเทศ ที่ ป นเป อ นสารกั ม มั น ตรั ง สี ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น อะไหล
เครื่องจักรเกา เศษโลหะ รวมทั้งของใชเบ็ดเตล็ดตางๆที่มาจากประเทศจีน และญี่ปุน โดยวัสดุกัมมันตรังสีที่
ปนเปอนสวนใหญไดแก โคบอลต-๖๐ (Co-60) และ ซีเซียม-๑๓๗ (Cs-137)
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ใหขอแนะนํากับกรมศุลกากร ใหผลักดันสินคาดังกลาวคืนประเทศตนทาง
โดยเร็ว
ประเด็นขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๓ หามมิใหผูใด นําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุพลอยได เวนแตไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ พ.ป.ส.
ประเด็นเพื่อทราบ
เนื่องจากสินคาดังกลาวปนเปอนวัสดุพลอยได ซึ่งไมมีใบอนุญาตนําเขา ดังนั้นเพื่อ (วัสดุกัมมันตรังสี )
ความปลอดภัยของประชาชนจึงเห็นควรใหผลักดันสินคาคืนประเทศตนทาง
แตเนื่องดวยยังไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนระหวางสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และกรมศุลกากร ดังนั้น ใน
เบื้องตน สํานักงานฯ จึงไดจัดทํารางแนวปฏิบัติเพื่อประสานงานระหวางทั้ง ๒ หนวยงาน และแนวปฏิบัติเพื่อให
เกิดความปลอดภัยสําหรับเจาหนาที่กรมศุลกากร
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ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. รศ.สมเจตน ทิณพงษ : ตั้งขอสังเกต ดังนี้
๑.๑) ประเด็นขอกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ คงไมใชประเด็นที่สําคัญเทากับขอเท็จจริงที่วา
ทางปส.ไดรับแจงจากกรมศุลกากรวาไดมีการตรวจสอบสารกัมมันตรังสี
๑.๒) จํานวนรายการที่นําเขามาภายในประเทศซึ่งคิดวาปจจุบันนาจะมีจํานวนมากจนถึงขนาด
ที่กรมศุลกากรมีองคความรูที่จะ detect ซึ่งเปนเรื่องที่นาเปนหวงมากขึ้นไปอีก
๑.๓) ความแรงรังสีใน Level ใดที่เราสามารถรับไดหรือรับไมได ซึ่งปริมาณ (Quantity)
เหลานี้ตองมีมาตรฐาน (Standard) สวนแนวทางและขอปฏิบัติอยางไรเราก็ตองสนับสนุนผูประกอบการ และสิ่ง
ที่เปนหวงกังวลกันมากคือของเกาที่อาจมีการปนเปอนของสารกัมมันตรังสี
๑.๔) ควรใหมี ขอมู ล ที่ ครบถ ว นทั้ง ทางดา นเทคนิค เพื่อ เป นฐานขอ มูล ในการตัด สิน ใจของ
คณะกรรมการฯ ซึ่งจะเปนตัวกําหนดกรอบในการดําเนินการตอไป
๒. นายชาตรี สุวรรณิน : ตั้งขอสังเกต ดังนี้
๒.๑) คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการวางนโยบาย ระเบียบ และกําหนดมาตรฐานตาง ๆ
หากมีปญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องในลักษณะนี้ เพื่อใหเกิดมาตรฐาน และไมกอใหเกิดปญหา หรือกอใหเกิดความ
ไมปลอดภัย และจะใหคณะกรรมการดําเนินการอยางไรก็ใหฝายเลขานุการฯ นําเสนอคณะกรรมการฯเพื่อ
พิจารณา
๒.๒) พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีระเบียบกําหนดไวหรือไมวาใหผลักดัน
เพราะจากที่ดูมีเฉพาะมาตรา ๒๒ ที่กําหนดไววา “ผูใดนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกําลังโดยมิไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๓ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” การ “ผลักดัน” ไมใชโทษแตเปน
วิธีการทางปกครอง ซึ่งไมใชอํานาจของคณะกรรมการ
๓. รศ.ธวัช ชิตตระการ : ดวยความกังวลใจเพราะสิ่งเหลานี้เปนเพียง evidence base ที่กรมศุลกากร
แจงมาที่ปส. ซึ่งทาเรือที่มีอยูในประเทศไทยมีจํานวนมากโดยเฉพาะภาคใตซึ่งมีชายฝงทะเลยาวเกือบ ๒-๓ พัน
กิโลเมตร ทําอยางไรถึงจะมีระบบที่ initiative Megaproject
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๔. รศ.นเรศร จันทนขาว : ปจจุบันกรมศุลกากรมีเครื่องเอกซเรยตูคอนเทนเนอรอยูประมาณ ๑๐ กวา
หนวย บางหนวยติดอยูที่ชายแดนเปนแบบขนาดกลางกึ่งถาวร แตสวนใหญที่อยูชายแดนจะเปนแบบ mobile
และมีอุปกรณตรวจวัดรังสีติดอยูดวยซึ่งเปนอุปกรณที่ไวมากปริมาณรังสีเล็กนอยก็วัดขึ้น สวนอีกโครงการเปน
ของสหรัฐอเมริกาที่ใหความชวยเหลือแกประเทศไทย และเขาไดประโยชนจากการตรวจสารกัมมันตรังสีที่มีการ
เคลื่อนยายไปมาทั่วโลก โดยติดอยูที่แหลมฉบังมีอยู ๒๑ gate ซึ่งแสดงใหเห็นทั้งภาพและระดับรังสี และมี
เครื่องมือที่สามารถตรวจ identify วาเปนตัวอะไรดวย ดังนั้น จะเห็นไดวาประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่
เครื่องมือที่ทันสมัยในภูมิภ าคเอเชีย แตเราไมมีกฎหมายละเอียดที่ส ามารถบอกไดวาสินคาลักษณะใดจะมี
ปริมาณรังสีไดเทาไหรจึงจะสามารถอนุญาตนําเขาได เชน บริษัทเมืองไทยไดสงผาเบรกไปขายที่ประเทศอิตาลี
ซึ่งไมสามารถนําเขาไดและสงกลับมาที่ประเทศไทย ซึ่งจะเห็นไดวาเขาสามารถผลักดันไดเพราะมีมาตรฐานที่
ชัดเจน ในสวนประเด็นการผลักดันออกนั้น ตอนนําเขามาเราไมรูวามีรังสีปนเปอนอยู สมมติวามีปริมาณรังสีที่
คอนขางแรง ในตอนสงกลับจะสงกลับแบบเดิมไมได ซึ่งควรคํานึงมนุษยธรรมของผูปฏิบัติงานดวย โดยตองมี
วิธีการขนสงที่ถูกตอง และมีกฎหมายรองรับในการสงกลับ
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๕ ฝายเลขานุการฯ : ชี้แจง ดังนี้
๕.๑) กรณีนี้ผูประกอบการอาจจะไมทราบวามีการปนเปอนของสารกัมมันตรังสีในเศษเหล็ก
หรืออาจจะเกิดจากกรณีของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศญี่ปุนที่เกิดการระเบิดและมีการฟุงกระจาย
ของสารกัมมันตรังสี ทําใหมีการปนเปอนเกิดขึ้นกับเครื่องจักร และทางผูประกอบการของไทยก็ไดสั่งเครื่องจักร
หรือเศษเหล็กเหลานั้นเขามา และนําไปผานที่ทาเรือแหลมฉบังซึ่งจะมีเครื่องตรวจวัดรังสีอยูและมีการ alarm
ขึ้นมาวามีรังสีปนเปอนอยูในตูสินคาเหลานั้น และแจงมาที่ปส.
๕.๒) ปส.ซึ่งเปนผูดูแลพ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ การนําเขา สงออกวัสดุ
กัมมันตรังสีตาง ๆ เหลานี้ตองไดรับใบอนุญาต ในกรณีนี้เปนสินคาปนเปอนซึ่งเราไมอยากใหสิ่งเหลานี้เขามาอยู
ในประเทศไทย จึงไดแนะนํากรมศุลกากรวาหากเกิดกรณีในลักษณะนี้ใหพยายามผลักดันคืนบริษัทผูผลิตหรือ
ประเทศตนทางไป ซึ่งเปนการดําเนิ นการในลักษณะที่เปนแบบเดียวกับหลายประเทศที่มีการตรวจพบใน
ลักษณะนี้ เพราะหากนําเขามาในประเทศแลวมันจะกลายเปนขยะรังสีเกิดการปนเปอนขึ้นซึ่งจะกลายเปนภาระ
ของประเทศ
๕.๓) ป พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีถนนหลักที่วิ่ง
ผานประเทศไทยทั้งหมด ๙ corridor ปจจุบันเรามี Mega port Initiatives อยู ๑ corridor เทานั้น ดังนั้นใน
ปงบประมาณหนาจะตองของบประมาณเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้อยางนอย ๙ Mega port ซึ่งแตละ port ใช
งบประมาณ ๑๐ ลานบาท ซึ่งรัฐบาลตองลงทุน และปส.ตองเขาดําเนินการ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และใหฝายเลขานุการฯ นําวาระ ๔.๒.๑ และ วาระ๔.๒.๒ เสนอ
คณะกรรมการในการประชุมฯครั้งตอไป เปนวาระเพื่อพิจารณา โดยใหจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. เรื่องเดิม
๒. ปญหาในตางประเทศ และแนวทางการแกไขของตางประเทศ พรอมยกตัวอยาง
๓. ปญหาในประเทศไทย
๔. ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
๕. อํานาจหนาที่ที่ ปส. ประสงคจะใหคณะกรรมการฯ ใชอํานาจตามมาตรา ๙ หรือ มาตรา ๑๓
๖. แนวทางปฏิบัติพรอมเอกสารอางอิง และมาตรฐานการดําเนินงานหากตองผลักดันสินคาปนเป อน
สารกัมมันตรังสี
๗. ประเด็นเชิงเทคนิค ประเภทสินคา ชนิด และ ความแรงของสารรังสี
วาระ ๔.๓ การดําเนินงานเกี่ยวกับระบบ National Single Windows (NSW)
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบ National Single Windows (NSW)
ดังนี้
๑) การดําเนินงานเกี่ยวกับระบบ National Single Windows (NSW) คือการเชื่อมโยงขอมูลแบบ
บูรณาการสําหรับการนําเขา การสงออก การนําผานและโลจิสติกส ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยเปนหนึ่ง
ในแผนการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจของ AEC
๒) NSW ของการกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี จะไดประโยชนในดานการอนุญาต การควบคุมการ
ขนสง การเคลื่อนยาย วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร วัสดุตนกําลัง ตั้งแตตนทางถึงปลายทาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
๓) การที่มีระบบ NSW ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบ เฝาระวังทางนิวเคลี ยรและรังสี เมื่อมี
การบูรณาการระบบ Radiation Gate Monitor
๔) การดําเนินโครงการฯ แบงเปน ๓ ระยะ ดังตาราง
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โครงการ
1. การพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลการอนุญาต นําเขา/สงออกกับ National
Single Window และศุลกากร ระยะที่ 1
2. การพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลการอนุญาต นําเขา/สงออกกับ National
Single Window และศุลกากร ระยะที่ 2
3. การพัฒนาระบบหองปฏิบัติการตรวจสอบรังสีจากสินคาตามดานศุลกากร
(Radiation Gate Monitor)

กําหนดการแลวเสร็จ
ปงบประมาณ ๒๕๕๕
ปงบประมาณ ๒๕๕๖
ปงบประมาณ ๒๕๕๗
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
วาระ ๔.๔ การประชุมระดับผูนําวาดวยความมั่นคงทางนิวเคลียรป ๒๕๕๕
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานเกี่ยวกับการประชุมระดับผูนําวาดวยความมั่นคงทางนิวเคลียรป ๒๕๕๕
ดังนี้
๑. นายกรัฐมนตรีไดเขารว มประชุมระดับผูนําวาดวยความมั่นคงทางนิวเคลียรป ๒๕๕๕ (2012
Nuclear Security Summit: NSS) ระหวางวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
๒. สาระสํ า คั ญ ของแถลงการณ ก รุ ง โซลกั บ การดํ า เนิ น การตามมติ ค ณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห ง
สหประชาชาติที่ ๑๕๔๐ (ค.ศ. ๒๐๐๔) และ ๑๙๗๗ (ค.ศ. ๒๐๑๑) คือ
๒.๑) การเรงรัดการเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปราบปรามการกอการ
รายโดยใชนิวเคลียร (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism
ค.ศ. ๒๐๐๕ : ICSANT) และอนุสัญญาวาดวยการคุมครองทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร (Amendment to
the Convention for the Physical Protection of Nuclear Material ค.ศ. ๒๐๐๕ : CPPNM)
๒.๒) การเพิ่มศักยภาพดานการเสริมสรางความมั่นคงทางนิวเคลียรและรังสี
๒.๓) การสืบคนรองรอยทางนิวเคลียร (Nuclear Forensics)
๒.๔) การตอตานการลักลอบขนสงและคาวัสดุนิวเคลียร
๒.๕) การเสริมสรางความสอดคลองระหวางมาตรการดานความปลอดภัยและความมั่นคงทาง
นิวเคลียร การเก็บรักษาขอมูลทางนิวเคลียร
๒.๖) การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
๓. หนวยงานของประเทศที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดังกลาว ไดแก กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี(สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักขาวกรองแหงชาติ กระทรวง
พลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย (กรมการคาตางประเทศ) กระทรวงคมนาคม (กรมการขนสงทาง
บก กรมเจาทา กรมการบินพลเรือน) กระทรวงกลาโหม (กรมยุทธการทหารบก กรมยุทธการทหารเรือ กรม
ยุทธการทหารอากาศ กรมยุทธการทหาร) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศูนย
ปฏิบั ติการตอ ตานการกอการร ายสากล การทา เรือ แห งประเทศไทย และบริษัท ทา อากาศยานไทย จํ ากั ด
(มหาชน)
ประเด็นเพื่อทราบขอเสนอของประเทศไทย
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๑. การจัดตั้งเครือขายของหนวยงานกํากับดูแลทางนิวเคลียรในภูมิภาคอาเซียน
๒. การใหความสําคัญกับการสืบคนรองรอยทางนิวเคลียร และดําเนินการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานนี้
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
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ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระ ๕.๑
หลักเกณฑการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี กรณี ๔๕ วัน
ภูมิหลัง
๑. คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑในการพิจารณาการออกใบอนุญาต
เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
๒. การออกใบอนุญาตฯ โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ย วกับพลังงาน
ปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี พิจารณาเห็นชอบกอนจึงนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ
ประเด็นปญหา
๑. เนื่องจากหนวยงานที่ยื่นคําขออนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี บางแหงมีความ
จําเปนตองใชใบอนุญาตฯ ในการยื่นขอตออายุใบอนุญาตสถานพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรม
๒. โดยเฉพาะกรณีสถานพยาบาลที่มีการผลิตหรือใชพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี หากใบอนุญาต
หมดอายุ ในระหวางขั้นตอนการขอใบอนุญาตฯ หากพนักงานเจาหนาที่ตรวจสถานพยาบาลพบวาใบอนุญาตฯ
หมดอายุ อาจสงผลกับการดําเนินงานดานกฎหมายที่เกี่ยวของ
ประเด็นเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตฯ ในกรณีเกินเวลา ๔๕ วัน นับตั้งแตไดผานความเห็น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสีแลวจึงเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณูอีกครั้ง
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. ประธานฯ : หากมีการประชุมอยางสม่ําเสมอปญหาเหลานี้ก็ไมนาจะเกิดขึ้น
๒. นายประสงค นรจิตร : ในการพิจ ารณาครั้งนี้ไมไดเสนอขั้นตอน เปนเพียงเห็นชอบวาควรจะ
ดําเนินการใหอนุญาตภายในระยะเวลาประมาณ ๔๕ วัน เทานั้น และในขอ ๔ ของมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
ก็สามารถลอตามนั้นได
๓. นายพัน ธุชั ย วัฒ นชั ย : ในการประชุม ครั้ง ตอ ไปหากมีเ รื่อ งเพื่อ พิจ ารณาขอใหฝ า ยเลขานุ การฯ
ใสประเด็นขอกฎหมาย หลักเกณฑ หรือมติของคณะกรรมการฯ ที่ผานมาดวย เพื่อเวลาพิจารณาจะไดทราบวาการ
อนุมัติ อนุญาตจะใชฐานอํานาจอะไรในการพิจารณา
๔. นายชาตรี สุว รรณิน : หากคณะกรรมการฯ เห็นชอบออกใบอนุญาตฯ ไปตามนั้ น จะเปนการ
ดําเนินการที่เกินอํานาจของคณะกรรมการที่มีอยู ซึ่งเปนอํานาจในการใชดุลยพินิจของเลขาธิการฯ ที่จะใชอํานาจ
ในการเห็ น ควรออกใบอนุ ญ าตไปก อ นแล ว ค อ ยมาขอสั ต ยาบั น กั บ คณะกรรมการฯภายหลั ง แต ไ ม ใ ช ค ณะ
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กรรมการฯมอบอํานาจใหเลขาธิการฯ เพราะคณะกรรมการฯไมมีอํานาจที่จะมอบใหไดเนื่องจากกฎหมายไมได
กําหนดใหมอบอํานาจได แตหากมีการพิจารณาออกใบอนุญาตฯเปนประจําทุกเดือน กรอบระยะเวลา ๔๕ วันจะ
ไมเกิดขึ้น
๕. ฝายเลขานุการฯ : ในกรณีนี้เปนกรณีเรงดวน ซึ่งไดมีมติการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วา “การออก
ใบอนุญาตในกรณีจําเปนเรงดวน ใหเปนดุลยพินิจ ของสํานั กงานฯ” ดังนั้น ในกรณี ๔๕ วัน จึงขอใชแนวทาง
ดังกลาวนี้ไดหรือไม
มติที่ประชุม : การออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีกรณี ๔๕ วัน ขอใหเปนดุลยพินิจของสํานักงานฯ แลว
จึงนํามาขอสัตยาบันกับคณะกรรมการฯภายหลัง

15

วาระ ๕.๒
หลักเกณฑปกติ

20

25

การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดที่ขอรับอนุญาต
๕.๒.๑ การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ตามการขออนุญาตตาม

๕.๒.๒ การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซึ่งไดออกใบอนุญาตไปแลว
ในกรณีจําเปนเรงดวน
๕.๒.๓ การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซึ่งไดออกใบอนุญาตไปแลว
ในกรณี ๔๕ วัน
คณะอนุกรรมการพิ จ ารณากลั่ นกรองการออกใบอนุญ าตเกี่ยวกั บวัส ดุนิ ว เคลี ยรและวัส ดุพลอยได
พิจารณาคําขออนุญาตตามเอกสารหลักเกณฑการออกใบอนุญาตและมีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตแลว โดย
สรุปคําขออนุญาตที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ ดังตาราง
การพิจารณาเห็นชอบ
การออกใบอนุญาตของ
คณะอนุกรรมการฯ
การประชุมรวม ๑๒ ครั้ง
(๘/๒๕๕๕- ๑๙/๒๕๕๕)

30

35

หลักเกณฑปกติ
๔๔๘

การออกใบอนุญาต
กรณีเรงดวน
กรณีครบ ๔๕ วัน
๕๓

คงเหลือใบอนุญาตที่
ออกตามหลักเกณฑ
ปกติ

๑๙๓

๒๐๒

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัส ดุนิว เคลียรและวัส ดุพลอยไดซึ่งไดผานการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว จากการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕- ๑๙/๒๕๕๕ รวม ๑๒ ครั้ง ดังนี้
๑. ใบอนุญาตทีอ่ อกตามหลักเกณฑปกติ
จํานวน ๒๐๒ ฉบับ
๒. การออกใบอนุญาตที่ออกไปแลว กรณีเรงดวน
จํานวน ๕๓ ฉบับ
๓. การออกใบอนุญาตที่ออกไปแลว กรณี ๔๕ วัน
จํานวน ๑๙๓ ฉบับ
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
นายประสงค นรจิตร : เห็นควร ใหปส.ติดตามผลของการขออนุญาตในกรณีจําเปนเรงดวนวามีการ
ดําเนินการจริงตามที่ไดขออนุญาตหรือไม
มติที่ประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ดังนี้

~ ๑๔ ~
5
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๑. การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ตามการขออนุญาตตามหลักเกณฑปกติ
จํานวน ๒๐๒ ฉบับ
๒. การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซึ่งไดออกใบอนุญาตไปแลวในกรณีจําเปน
เรงดวน จํานวน ๕๓ ฉบับ
๓. การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัส ดุนิว เคลียรและวัส ดุพลอยไดซึ่งไดออกใบอนุญาตไปแลว ในกรณี
๔๕ วัน จํานวน ๑๙๓ ฉบับ
แกไข
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๕.๒.๔ การออกใบอนุญาตใหมทดแทนใบอนุญาตเดิมที่มีการขอยกเลิกเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

๑) เนื่องจากมีผูขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดที่ไดรับใบอนุญาตไปแลว แตมา
ขอเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลบางรายการของใบอนุญาตเดิม โดยมีรายการขอมูลที่มีการขอเปลี่ยนแปลงแกไขใน
ใบอนุญาต เชนการจัดการกากกัมมันตรังสีบางรายการการเปลี่ยนชื่อผูขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงชื่อหนวยงาน
การเปลี่ยนแปลงปริมาณวัสดุนิวเคลียร วัสดุพลอยได ตามการนําเขาจริง เปนตน
๒) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได มี
มติเห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได กรณีการออกใบอนุญาตใหมทดแทน
ใบอนุญาตเดิม ดังนี้
๒.๑) การประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ฉบับ
๒.๒) การประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ฉบับ
๒.๓) การประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๔) การประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ จํานวน ๕ ฉบับ
๒.๕) การประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๖) การประชุมครัง้ ที่ ๑๔/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ จํานวน ๑๐ ฉบับ
๒.๗) การประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ฉบับ
๒.๘) การประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๓ ฉบับ
๒.๘) การประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ฉบับ
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ซึ่งไดผานการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว จํานวน ๒๘ ฉบับ
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. ประธานฯ : การขอเปลี่ยนแปลงชื่อผูขออนุญาตเปนอยางไร
๒. ฝายเลขานุการฯ : ในการออกใบอนุญาตโดยสวนใหญจะออกในนามของนิติบุคคล โดยในคําขอ
อนุญาตจะระบุดวยวานิติบุคคลโดยมีใครเปนผูแทนของนิติบุคคลนั้น ดังนั้นในใบอนุญาตจึงมีทั้งชื่อที่เปนนิติ
บุคคลและชื่อผูแทนนิติบุคคล ลักษณะในการเปลี่ยนตรงนี้เปนการเปลี่ยนชื่อผูแทนนิติบุคคลเทานั้นแตชื่อบริษัท
ยังเปนชื่อเดิม
๓. ประธานฯ : ความรับผิดชอบของผูแทนนิติบุคคลตอการไดรับใบอนุญาตเปนอยางไร
๔. ฝายเลขานุการฯ : นิติบุคคลจะเปนผูรับผิด โดยตัวแทนของนิติบุคคลจะเปนตัวแทนในการทํานิติ
กรรมเทานั้น และในอีกกรณี คือ การเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบในการดําเนินการทางเทคนิค ซึ่งเปนเจาหนาที่ทาง
เทคนิคของบริษัท เจาหนาที่เดิมอาจจะลาออกไปแลวมีเจาหนาที่คนใหมเขามาทําหนาที่แทนก็ตองมาแกไขใน
ใบอนุญาต

~ ๑๕ ~
5

มติที่ประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได จํานวน ๒๘ ฉบับ
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วาระ ๕.๓
การออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี
๕.๓.๑ การออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี
ฝายเลขานุการฯ : คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู
จากเครื่องกําเนิดรังสีไดพิจารณาคําขออนุญาตและมีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี ดังนี้
๑) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑๐๑
ฉบับ จํานวนเครื่องกําเนิดรังสีรวม ๓๑๘ เครื่อง โดยแยกประเภทตามการใชประโยชน ดังนี้
การใชประโยชน
จํานวนใบอนุญาต (ฉบับ)
จํานวนเครื่อง
ทางการแพทย
๗๗
๒๖๘
ทางการอุตสาหกรรม
๒๑
๓๖
ทางการรักษาความปลอดภัย
๒
๑๓
ทางการศึกษาวิจัย
๑
๑
รวม
๑๐๑
๓๑๘
๒) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
จํานวน ๑๐๐ ฉบับ จํานวนเครื่องกําเนิดรังสีรวม ๒๖๘ เครื่อง โดยแยกประเภทตามการใชประโยชน ดังนี้
การใชประโยชน
จํานวนใบอนุญาต (ฉบับ)
จํานวนเครื่อง
ทางการแพทย
๘๑
๒๑๗
ทางการอุตสาหกรรม
๑๕
๒๙
ทางการรักษาความปลอดภัย
๓
๒๑
ทางการศึกษาวิจัย
๑
๑
รวม
๑๐๐
๒๖๘
๓) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
จํานวน ๙๐ ฉบับ จํานวนเครื่องกําเนิดรังสีรวม ๒๐๕ เครื่อง โดยแยกประเภทตามการใชประโยชน ดังนี้
การใชประโยชน
จํานวนใบอนุญาต (ฉบับ)
จํานวนเครื่อง
ทางการแพทย
๗๕
๑๘๒
ทางการอุตสาหกรรม
๑๒
๒๒
ทางการรักษาความปลอดภัย
๓
๓
ทางการศึกษาวิจัย
รวม
๙๐
๒๐๗
๔) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
จํานวน ๘๐ ฉบับ จํานวนเครื่องกําเนิดรังสีรวม ๒๓๓ เครื่อง โดยแยกประเภทตามการใชประโยชน ดังนี้
การใชประโยชน
จํานวนใบอนุญาต (ฉบับ)
จํานวนเครื่อง
ทางการแพทย
๖๑
๒๐๒
ทางการอุตสาหกรรม
๑๗
๒๙

~ ๑๖ ~
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ทางการรักษาความปลอดภัย
ทางการศึกษาวิจัย
รวม

๒
๘๐

๒
๒๓๓

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็ น ชอบการออกใบอนุ ญ าตเครื่ อ งกํ า เนิ ด รั ง สี ซึ่ ง ได ผ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แลว ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ , การประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ , การประชุมฯ ครั้งที่
๕/๒๕๕๕ และการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ จํานวน ๓๗๑ ฉบับ
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
-ไมม-ี
มติที่ประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี จํานวน ๓๗๑ ฉบับ
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๕.๓.๒ การออกใบอนุญาตใหมทดแทนใบอนุญาตเดิมที่มีการขอยกเลิกเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

ฝายเลขานุการฯ : เนื่องจากมีผูขอรับใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีที่ไดรับใบอนุญาตไปแลว แตมาขอ
เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลบางรายการของใบอนุญาตเดิม โดยมีรายการขอมูลที่มีการขอเปลี่ยนแปลงแกไขใน
ใบอนุญาต เชนการเปลี่ยนชื่อผูขออนุญาต และการเปลี่ยนชื่อ/จํานวนผูรับผิดชอบทางเทคนิครังสี เปนตน
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี
มีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซกรณีการออกใบอนุญาตใหมทดแทนใบอนุญาตเดิม คือ
๑) การประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ฉบับ
๒) การประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ฉบับ
๓) การประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ฉบับ
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็ น ชอบการออกใบอนุ ญ าตเครื่ อ งกํ า เนิ ด รั ง สี ซึ่ ง ได ผ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แลว จํานวน ๔ ฉบับ
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
-ไมม-ี
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มติที่ประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี จํานวน ๔ ฉบับ
ระเบียบวาระที่ ๖
-ไมม-ี
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เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กลาวปดการประชุม และจะมีการนัดหมายการประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ตอไป

~ ๑๗ ~
5

10

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
วาที่ ร.ต. สุรัตน หงษจันทร
ผูจดรายงานการประชุม

ศ. ชัยวัฒน ตอสกุลแกว
ผูตรวจรายงานการประชุม

