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มติคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 7/๒๕60   
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 เลขานุการรายงานที่ประชุมทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.อรรชกา    
สีบุญเรือง) รองประธาน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแทน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์       
ติดภารกิจที่ท าเนียบรัฐบาล  ที่ประชุมจึงได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และมีมติให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม) 
กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมไปจนกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเข้า
ร่วมประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

  มติที่ประชุม   

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ครั้งที่ 6/๒๕60 วันพฤหัสบดีที่ 
27 กรกฎาคม 2560 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพื่อทราบ 

        วาระ 3.1  ค าสั่งคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสันติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569  

มติที่ประชุม    

  รับทราบ 
       วาระ 3.2  รายงานความก้าวหน้าการจัดท าร่างกฎหมายล าดับรองท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราช 
บัญญัตพิลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

มติที่ประชุม    

  รับทราบ 

การประชุมต่อจากนี้ไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.อรรชกา สีบุญเรือง) 
เป็นประธานการประชุม   
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 วาระ 4.1 กฎหมายล าดับรองที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติจ านวน 6  ฉบับ 

๑.   ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม     

1.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้ปรับปรุงแก้ไขและรับข้อสังเกตคณะกรรมการฯ ไปด าเนินการ 
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2.   ร่างกฎกระทรวงก าหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมหรือทอเรยีม เพ่ือให้สารประกอบหรือสาร
ผสมนั้นเป็นวสัดุต้นก าลัง พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม     

1.  เห็นชอบในหลักการ 
  2. ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท ารายการเอกสารอ้างอิงที่ใช้ประกอบการจัดท าร่างฯ ทั้งหมดไว้เป็น
ข้อมูลด้วย 
 

3.    ร่างกฎกระทรวงก าหนดการด าเนินกิจการทางนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งต่อเลขาธิการส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม     

  เห็นชอบในหลักการ 
   

4.   ร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ..... 

มติที่ประชุม     

1.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการฯ  
 

5.   ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติเรื่องการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม     

เห็นชอบในหลักการ  
 

๖. ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติเรื่องการก าหนดการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการด าเนินการแทนระหว่างผู้เข้าด าเนินการแทนและผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม     

เห็นชอบในหลักการ  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องอ่ืนๆ 

วาระท่ี 5.1 ประเด็นร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. .... 

   มติที่ประชุม 

      เห็นชอบให้จัดท าค าประกาศฯ ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 

1. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. .... ที่ยกร่าง 
ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราช 
บัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีโดย
ค าแนะน า ของ คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ สันติ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้เครื่องก าเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้นสูงสุดไม่เกิน ๕ กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ 

หรือ ๕ กิโลโวลต์ เป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อ ๒  ให้เครื่องก าเนิดรังสีประเภทเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมที่ถ่ายภาพรังสีภายในช่องปาก 
(intraoral x-ray)  ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยให้ผู้
ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีดังกล่าวต้องแจ้งการครอบครองหรือการใช้ เครื่องก าเนิดรังสีต่อเลขาธิการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิด โดยให้มีลักษณะการครอบครองและการใช้ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ต้องมีสถานที่จัดเก็บเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่มีวัตถุอันตรายอ่ืนเก็บรวมอยู่และให้มีระบบป้องกัน      
น้ าท่วม 

(๒) ต้องมีการประเมินสถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการให้มีความปลอดภัยทางรังสี 
โดยบริเวณปฏิบัติงานรังสีต้องมีปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับไม่เกิน ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี และบริเวณที่มี
ผลกระทบ ถึงประชาชนทั่วไปต้องมีปริมาณรังสีที่ประชาชนทั่วไปได้รับไม่เกิน ๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ทั้งนี้หากเป็น
สถานปฏิบัติการทางการแพทย์ บริเวณปฏิบัติงานรังสีต้องมีปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับไม่เกิน ๔๐๐ ไมโครซีเวิร์ต   
ต่อสัปดาห์ และบริเวณที่มีผลกระทบถึงประชาชนทั่วไปต้องมีปริมาณรังสีที่ประชาชนทั่ วไปได้รับไม่เกิน ๒๐           
ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห์ 
                     การจัดแบ่งพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานให้หลีกเลี่ยงโอกาสการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชน  
ทั่วไปโดยไม่จ าเป็น 

(๓) สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการที่ติดตั้งเครื่องก าเนิดรังสีที่ได้รับยกเว้น ต้อง
กว้างขวางเพียงพอและเป็นสัดส่วน ส าหรับรองรับการปฏิบัติงานทั้งในภาวะปกติและกรณีเกิดเหตุผิดปกติ 

(๔) ต้องมีอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล  (personal dosimeter) ที่เหมาะสมกับ
ชนิดของรังสีที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงานรังสีในพ้ืนที่ควบคุม และมีผลการบันทึกปริมาณรังสีเป็น
ประจ าทุกสามเดือน 

(๕) ต้องมีสัญลักษณ์เตือนภัยจากรังสี พร้อมข้อความ หรือค าเตือนภัยที่เหมาะสมและเห็นได้
ชัดเจนที่จุดทางเข้าพ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่ตรวจตรา บริเวณท่ีติดตั้งเครื่องก าเนิดรังสีและต าแหน่งอ่ืนที่เหมาะสม 

(๖) ต้องมีอุปกรณ์และเครื่องใช้ดังต่อไปนี้ 

(ก) เสื้อตะกั่ว (lead apron) 
(ข)  แผ่นยางผสมตะกั่วส าหรับป้องกันไทรอยด์ (thyroid shield) 
(ค) ฉากก าบังรังสี (protective partition) เฉพาะในกรณีที่ไม่มีห้องส าหรับฉายรังสีเป็นการเฉพาะ 

(๗) ต้องมีแผนการตรวจสอบคุณภาพและการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดรังสีทุกสองปีนับแต่วันที่
แจ้งการครอบครองหรือการใช้เครื่องก าเนิดรังสี 

(๘) ต้องส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยจากหน่วยงานที่ส านักงาน
ประกาศรับรองทุกสองปีนับแต่วันที่ได้แจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
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หากผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีไม่ปฏิบัติตามลักษณะการครอบครองและการใช้
เครื่องก าเนิดรังสีตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน แก้ไข
ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

            ในกรณีผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งภายในระยะเวลาที่ 
ก าหนดไว้ตามวรรคสอง  ให้ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีต้องด าเนินการขอรับใบอนุญาตมีไว้ใน 
ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเลขาธิการ 

๒. ให้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
2.1 เนื่องจากเครื่องก าเนิดรังสีประเภทเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมที่ถ่ายภาพรังสีภายในช่องปาก 

(intraoral dental x-ray machine) ชนิดเคลื่อนที่ได้แบบพกพา  (handheld dental x-ray machine)  มีความ
เสี่ยงในการได้รับรังสีปริมาณสูงและมีความเสียงด้านความมั่นคงปลอดภัยในการสูญหาย หรือถูกโจรกรรม จึงให้
เพ่ิมข้อความในร่างกฎกระทรวงฯ ท้ายประโยค “...พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559...”   
ในบรรทัดที่ ๓ ข้อ 2 วรรคหนึ่ง โดยแก้ไขเพ่ิมเติมเป็น  “...พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
ทั้งนี้ไม่รวมถึงเครื่องก าเนิดรังสีชนิดเคลื่อนที่ได้แบบพกพา (handheld dental x-ray machine)...” 

๒.๒  เนื่องจากกฎกระทรวงของกรมสนับสนุนบริการทางการแพทย์ที่ดูแลเรื่องคลินิกทางทันตกรรม 
ก าหนดไว้ชัดเจนแล้วว่าต้องมีห้องส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีทุกคลินิก จึงให้ตัด ข้อ ๒ วรรคหนึ่ง  (๖) (ค) ออก 

      ๒.๓  ให้เพ่ิมข้อความ “ข้อ ๓ กรณีเครื่องก าเนิดรังสีอ่ืนใดมีความเหมาะสมให้ไม่อยู่ภายใต้การบังคับ
ใช้ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะพิจารณาโดย
มีเงื่อนไขที่ท าให้การใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีดังกล่าวมีความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยอย่างเ พียงพอที่จะ
ป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายกรณี” 

ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการปรับข้อความให้เป็นไปตามหลักในการเขียนกฎหมาย โดยให้น าร่างกฎกระทรวงฯ   
ที่ปรับแก้ไขแล้ว แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ พิจารณา ก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

3. ให้มีการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีปัญหาอุปสรรค 
ต่อการบังคับใช้กฎหมาย และเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายจนลดปัญหาอุปสรรคดังกล่าวแล้ว ก็ให้ด าเนินการพิจารณา
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่อไป 

        4.  ให้ท ารายงานกราบเรียนนายกรัฐมนตรี  ว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ผ่อนปรนตาม               
ข้อเรียกร้องของทันตแพทย์ในหลายประเด็นอะไรบ้าง  ซึ่งเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย โดยค านึงถึงความปลอดภัย 
และมั่นคงปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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