
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก 

 
 
กลุ ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสันติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน       

ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสันติ ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ขึ้น โดยที่เป็นการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 หมวด 2 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ โดยมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

รายงานฉบับนี้ จะเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 ทำให้หลายหน่วยงานต้องปฏิบัติงานที่บ้าน Work 
from Home และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด จึง ได้ปรับรูปแบบการประชุมเป็น
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ จำนวน 2 ครั้ง และมีการประชุมคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ จำนวนทั้งสิ้น 30 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนการจัดประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะ 

 
 

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ธันวาคม 2564 
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  หน้า 
- คำนำ     ก 

- สารบัญ     ข 

- รายนามคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปี    1 
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- รายชื่อคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปี    4 
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 15 คณะ 

- สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       5 

- สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ   16 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-  แผนการจัดประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และคณะอนุกรรมการภายใต้      24    
 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ภาคผนวก 
 ผนวก ก คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี   25 
  และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ  
  รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย  
  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

 ผนวก ข หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      30 
  ในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

 ผนวก ค คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ       32 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ผนวก ง รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ      78 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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1. นายดอน ปรมัตถ์วินัย  รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ 
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
4. ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ 
5. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ 
6. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
7. ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
8. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
9. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
10. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
11. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 
12. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ 
13. ศาสตราจารย์เกียรติคุณชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (7 กุมภาพันธ์ 2560 – 6 กุมภาพันธ์ 2564 ครบวาระ) 
14. รองศาสตราจารย์นเรศร์  จันทน์ขาว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (7 กุมภาพันธ์ 2560 – 6 กุมภาพันธ์ 2564 ครบวาระ) 
15. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร  เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (7 กุมภาพันธ์ 2560 – 6 กุมภาพันธ์ 2564 ครบวาระ) 
 (1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤษภาคม 2568 แต่งตั้งใหม่) 
16. นายทรงพล  สมศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ครบวาระ) 
 (1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤษภาคม 2568 แต่งตั้งใหม่) 
17. ศาสตราจารย์อำนาจ  วงศ์บัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ครบวาระ) 
 (1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤษภาคม 2568 แต่งตั้งใหม่) 
18. รองศาสตราจารย์สมยศ  ศรีสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤษภาคม 2568 แต่งตั้งใหม่) 
19. รองศาสตราจารย์สรนิต  ศิลธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤษภาคม 2568 แต่งตั้งใหม่) 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์แพทย์  เพ่งวาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (28 พฤษภาคม 2562 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ครบวาระ) 
 (1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤษภาคม 2568 แต่งตั้งใหม่) 
21. เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  (นายเพ่ิมสุข  สัจจาภิวัฒน์) กรรมการและเลขานุการ 
22. รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (นางเพ็ญนภา  กัญชนะ) ผู้ช่วยเลขานุการ 
23.  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล) ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มาตรา 15 ให้อำนาจคณะกรรมการ 
ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายก็ได้ 

ปีงบบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการพลังงานนิวเคล ียร ์เพ ื ่อส ันต ิ ได ้แต ่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 คณะ ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย 
2. คณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
4. คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ 
5. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือดำเนินการวัดและเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทาง

การแพทย์ในประเทศไทย 
6. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสีทางการแพทย์ 
7. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนด

ของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี (UNSCEAR) 
8. คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ 
9. คณะอนุกรรมการว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
10. คณะอนุกรรมการกำหนดสมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรงัสี 
11. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
12. คณะอนุกรรมการการพิจารณาอุทธรณ์ 
13. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ

ระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 – 2568  
14. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับ

ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
15. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี   
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 15 คณะ 
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สรุปมติการประชุม 

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ คร้ังที่ 2/2563 
วันพฤหัสบดีที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนยีบรัฐบาล 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน : ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการทุกท่าน และเป็นครั้งแรกในการเป็นประธานฯ 
จึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการมีส่วนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการชุดนี้มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นรองประธาน มีคณะกรรมการที่
เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาตามที่กฎหมายกำหนด และมีเลขาธิการ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ดังนั้น จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ
ตามระเบียบวาระ ต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 :  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเพื่อทราบ 
วาระ 3.1 เรื่องบทบาทภารกิจของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระ 3.2 เรื่องความคืบหน้าของร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ   

พ.ศ. 2559 ซึ ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที ่ 2)        
พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสนัติ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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วาระ 3.3 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระ 3.4 เรื่องความคืบหน้าการจัดทำ “นโยบายการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัย

ของการจัดการกากกัมมันตรังสีแห่งชาติ” 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระ 3.5 เรื่องความคืบหน้ากรณีการปนเปื้อนทางรังสีในสินค้าส่งออก 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระ 3.6 เรื่องมาตรการการกำกับดูแลการจัดแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระ 3.7 เรื่องโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครนายก 

แจ้งข้อร้องเรียนประชาชน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระ 4.1 เรื่องร่างกฎกระทรวงที่อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
4.1.1 ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วย การเรียกค่าสินไหมทดแทน

สำหรับความเสียหายกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเข้าดำเนินการแทนผู้รับใบอนุญาต 
พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วย การเรียกค่า
สินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเข้าดำเนินการแทนผู้รับใบอนุญาต
ตามท่ีเสนอ 
 
4.1.2 ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วย การแบ่งรายได้และค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำเนินการแทนระหว่างผู้เข้าดำเนินการแทนและผู ้รับ
ใบอนุญาต พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยการแบ่ง
รายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในช่วงเวลา 
  2. ให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม 
 
4.1.3 ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสันติ เรื ่อง เกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่

ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
อาจพ้นจากการควบคุม พ.ศ. .... 
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มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ปริมาณ
รังสีในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
อาจพ้นจากการควบคุมตามท่ีเสนอ 
  
4.1.4 ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยความรับผิดชอบ และสมรรถนะ

ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสันติว่าด้วยความ
รับผิดชอบ และสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามที่เสนอ 
 
วาระ 4.2  เรื่องการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปว.มทส.) จังหวัดนครราชสีมา 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปว.มทส.) จังหวัดนครราชสีมา 
  2. เห็นชอบให้เลขาธิการออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
  
วาระ 4.3 เรื่องปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
4.3.1 ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร์และรังสี 
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมและระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
4.3.2 ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ 
  2. ให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม 
 
4.3.3 ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
  2. ให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม 
 
วาระ 4.4 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
4.4.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
  2. ให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นขอบที่ประชุม 
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4.4.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ
ระดับประเทของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือ
เชิงวิชาการระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568 
  2. ให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม 
 
4.4.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับ

ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
มติที่ประชุม เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบ
สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระ 5.1 เรื ่องทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : 

IAEA) มอบเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Covid-19 ) XFM Mobile DR) ให้แก่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระ 5.2 เรื่องนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ ปส. รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ประกอบการดำเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
  

----------------------------------------------------------- 
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สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ คร้ังที่ 1/2564 

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนยีบรัฐบาล  

และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานกรรมการ : กล่าวยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมประชุมกับทุกท่านในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุม
แบบผสมผสานระหว่างการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอให้ฝ่าย
เลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระ ต่อไป 
 เลขานุการฯ : รายงานสรุปสถานการณ์โควิด-19 กับปัญหานิวเคลียร์ให้คณะกรรมการทราบ   
เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 :  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
  รายงานการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 โดยมีประธานกรรมการ แก้ไขในวาระ 3.3 และผู้เข้าร่วมประชุม      
นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี แก้ไขในวาระ 4.2 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่   
26 พฤศจิกายน 2563  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
วาระ 3.1 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

 การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติตามที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จำนวน ๖ คน ประกอบด้วยดังนี้  

1. ศาสตราจารย์จิรพร  เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์     
2. นายทรงพล  สมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเกษตรศาสตร์ 
3. ศาสตราจารย์อำนาจ  วงศ์บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 
4. รองศาสตราจารย์สมยศ ศรีสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์ 
5. รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์ 

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
มติที่ประชุม รับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
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วาระ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ รวมจำนวนทั้งสิ ้น 15 คณะ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการประชุม
คณะอนุกรรมการรวมทั้งสิ้น 25 ครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
วาระ 3.3 ความก้าวหน้าของกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
1. กฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 62 ฉบับ  
 (1) กฎหมายลำดับรองที่ประกาศในราชกิจจาบุเบกษาที่มีผลใช้บังคับแล้ว  จำนวน 32 ฉบับ 
 (2) กฎกระทรวงที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน   - ฉบับ 
 (3) กฎกระทรวงที่อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีฯ ลงนาม จำนวน  3 ฉบับ 
 (4) อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้คณะรัฐมนตรี จำนวน  8 ฉบับ 
  เห็นชอบร่างกฎกระทรวงอีกครั้ง 
 (5) อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 14 ฉบับ 
 (6) ร่างกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณาของ ปส. จำนวน   5 ฉบับ 

2. กฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ฉบับ 
 กฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ ได้ผ่านการประชุมพิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าของกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ   
พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 
วาระ 3.4 แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานภายใต้โครงการ IAEA Nuclear Technology for Controlling 
Plastic Pollution (NUTEC Plastic) 
 ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA)  
ได้ริเริ่มโครงการ Nuclear Technology for Controlling Pollution (NUTEC Plastic) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี (ร่วมกับเทคนิคทั่วไป) ในขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับควบคุมและลดปริมาณ
ขยะพลาสติก และติดตามผลกระทบของพลาสติกขนาดเล็ก (Microplastic) ต่อทรัพยากรทางน้ำและระบบ
นิเวศทางทะเล 
 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ทำการประสานงานในเบื้องต้นกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง เกี่ยวกับข้อมูลนโยบาย/แนวทางในการ
ดำเนินการด้านขยะพลาสติกและขยะทะเลของประเทศไทย (รวมถึงอาเซียน) เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงความ
เป็นไปได้ ช่องทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีภายใต้โครงการ NUTEC Plastic มาสนับสนุน
การดำเนินงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้เริ่มประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาถึงแนวทางทำงานวิจัยนำร่อง     
ที่เก่ียวข้องกับ NUTEC Plastic 
มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานภายใต้โครงการ IAEA Nuclear Technology for 
Controlling Plastic Pollution (NUTEC Plastic) 
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ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
วาระ 4.1 (ร่าง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... 
  (ร่าง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ประกอบด้วย 9 บท ดังนี้ 
  บทที่ 1 สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
  บทที่ 2 การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
  บทที่ 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  บทที่ 4 การลดความเสี่ยงจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
  บทที่ 5 การจัดการในเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
  บทที่ 6 การจัดการหลังเกิดเหตุ 
  บทที ่7 การเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากเหตุฉุกเฉินทาง 
   นิวเคลียร์และรังสี 
  บทที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมกรณีฉุกเฉินทาง
    นิวเคลียร์และรังสี 
  บทที่ ๙ การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และให้เป็นแผนสนับสนุนและอยู่ภายใต้
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
วาระ 4.2 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
4.2.1 ปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที ่และอำนาจของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติ  
 (1) ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ทางด้านการแพทย์ 
 การประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่   
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เสนอให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ โดยเพ่ิม
ผู้ช่วยศาสตราจาย์แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ  ในองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ 
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ทางด้านการแพทย ์
   (๒) ปรับปรุงหน้าที ่และอำนาจ และปรับเปลี่ยนชื ่อของคณะอนุกรรมการกำกับดูแล
สถานที ่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เป็น คณะอนุกรรมการความปลอดภัยในการจัดการกาก
กัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เสนอให้มีการปรับปรุง
หน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมภารกิจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
จัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเรื่องการปรับปรุงหน้าที่และ
อำนาจของคณะอนุกรรมการ พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนชื่อจาก “คณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี” เป็น “คณะอนุกรรมการความปลอดภัยในการจัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้ว” 
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหน้าที ่และอำนาจ และปรับเปลี ่ยนช ื ่อโดยยกเลิกคำส ั ่งแต ่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความ
ปลอดภัยในการจัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  
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4.2.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ที่หมดวาระลง 
 คณะอนุกรรมการจะมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 4 ปี และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ มีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 2 ปี ในครั้งนี้มีคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจหมดวาระลงจำนวน 4 คณะ 
 เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ ์ สำนักงานปรมาณูเพื ่อสันติ 
เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เพื่อพิจารณาองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของ
คณะอนุกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 5 คณะ ดังนี้ 
   1. คณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย 
   2.  คณะอนุกรรมการกำหนดสมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
   3. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือดำเนินการวัดและเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทาง
การแพทย์ในประเทศไทย  
   4.  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสี
ทางการแพทย์    
   5.  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนด
ของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี 
มติที่ประชุม เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ที่หมด
วาระลง จำนวน 5 คณะ 
 
วาระ 4.3 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง การจัดทำรายงานวิเคราะห์
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 
   ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ เรื่อง การจัดทำรายงานวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี แล้ว และมีมติเห็นช อบให้เสนอ
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกเป็นประกาศต่อไป ซึ่งร่างประกาศ
ดังกล่าวจะประกอบด้วย 6 บท ดังต่อไปนี้ 
  บทที่ 1 บทนำ 
  บทที่ 2 ลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
  บทที่ 3 การประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอกต่อพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี 
  บทที่ 4 รายงานด้านสิ่งแวดล้อมและการกระจายตัวของประชากร 
  บทที่ 5 แผนฉุกเฉินทางรังสี 
  บทที่ 6 การบริหารจัดการด้านคุณภาพ 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง การจัดทำ
รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 
 
วาระ 4.4 พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
  ห้างหุ้นส่วน จำกัด มีสุข โกลด์ ไมนิ่ง ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครองครองหรือใช้วัสดุ
นิวเคลียร์ ต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 4 รายการ ซึ่ง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยเลขาธิการ
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ แจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสุข โกลด์ ไมนิ่ง ครอบครองหรือใช้วัสดุ
นิวเคลียร์ จำนวน 4 รายการ 



 

 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 

 ต่อมา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับหนังสือจากห้างหุ้นสว่น 
จำกัด มีสุข โกลด์ ไมนิ่ง เพื่อขออุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ฉบับลง
วันที่ 19 เมษายน 2564 และรวมทั้งได้ยื่นหนังสือแก้ไขคำอุทธรณ์ ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้เสนอเรื่องอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วเห็นว่า วัตถุประสงค์ของการครอบครองวัสดุ
นิวเคลียร์อาจกระทบกระเทียนต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามมาตรา 25 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และผู้อุทธรณ์ไม่มีศักยภาพทางเทคนิคอย่างเพียงพอในการครอบครองหรือ
ใช้วัสดุนิวเคลียร์ ดังนั้น คำสั่งของเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติที่ไม่อนุญาตให้ผู้อุทธรณ์ครอบครองหรือ
ใช้วัสดุนิวเคลียร์  เป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงเห็นควรยกอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์เสียทั้งหมด 
มติที่ประชุม  1. เห็นชอบตามรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยมีคำวินิจฉัย
ให้ยกคำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์เสียทั้งหมด และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ต่อไป  
 2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือไปยังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ      
(องค์การมหาชน) หรือ สทน. ตามความเห็นของที่ประชุม 
 
วาระ 5.1 การจัดทำ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่ง
ทางปกครองของผ ู ้ ท ี ่ ไ ด ้ ร ับมอบหมายจากร ัฐมนตร ีว ่ าการกระทรวงสาธารณส ุข (อธ ิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
มติที่ประชุม  รับทราบผลการดำเนินงานการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่า
ด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
และขอให้ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำร่างระเบียบดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
  

----------------------------------------------------------- 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (1 ตุลาคม 2563  - 30 กันยายน 2564) คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันต ิมีการประชุมคณะกรรมการฯ ไปทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้ 
 -  ครั ้งที ่ 2/2563  วันพฤหัสบดีที ่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั ้น 3            
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 
 -  ครั้งที่ 1/2564  วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 
ทำเนียบรัฐบาล 

1.  รับทราบรายงานผลและความก้าวหน้าในการดำเนินการ ได้แก่ 
 1.1 รับทราบบทบาทภารกิจของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ และสำนักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ 
 1.2 รับทราบความคืบหน้าของร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2562 แบ่งเป็นกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จำนวน 62 ฉบับ และกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข 
จำนวน 3 ฉบับ 

 1.3 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

 1.4 รับทราบความคืบหน้าการจัดทำ “นโยบายการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและ
ความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสีแห่งชาติ 

 1.5  รับทราบความคืบหน้ากรณีการปนเปื้อนทางรังสีในสินค้าส่งออก 
 1.6  รับทราบมาตรการกำกับดูแลการจัดแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ปปว.1/1 

หมายเลข 22 ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. 
 1.7  รับทราบรายละเอียดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที ่จังหวัดภาค

ตะวันออก ณ จังหวัดนครนายก แจ้งข้อร้องเรียนประชาชน กรณีได้รับความเดือนร้อนจากการที่สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ได้จัดทำ “โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยเครื่องใหม่ เพ่ือการแพทย์ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม” ในพ้ืนที่จังหวัด นครนายก 

 1.8 รับทราบเรื่องทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ : IAEA มอบเครื่องถ่ายภาพ
เอกซเรย์เครื่องที่ (Covid-19 XFM Mobile DR) ให้แก่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

 1.9 รับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติ โดยความเห็นชอบชองคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี  

 

สรุปผลการดำเนนิงานของ 
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสนัติ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 1.10 รับทราบแนวการส่งเสริมดำเนินงานภายใต้โครงการ IAEA Nuclear Technology 
for Controlling Plastic Pollution (NUTEC Plastic) ในประเทศไทย 

 
2.  ให้ความเห็นชอบ/แนวทางการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ 
 2.1 ด้านกฎหมาย  
  - เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยการเรียกค่า

สินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเข้าดำเนินการแทนผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. .... 
  - เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยการแบ่ง

รายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำเนินการแทนระหว่างผู้เข้าดำเนินการแทนและผู้รับ
ใบอนุญาต พ.ศ. .... 

  - เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่องเกณฑ์ปริมาณ
รังสีในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
อาจพ้นจากการควบคุม พ.ศ. .... 

  - เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยสมรรถนะ
หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 

  - เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง การจัดทำ
รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 

 2.2 ด้านพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต 
  เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้พ้ืนที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปว. มทส.) จังหวัดนครราชสีมา และ
เห็นชอบให้เลขาธิการออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ตามใบอนุญาตเลขที่ 
1/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 อนุญาตตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2573 

 2.3 ด้านการดำเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
  - เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม      

และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
  - เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการ

ทางนิวเคลียร์ 
  - เห็นชอบการให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผล

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
  - เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

นิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ 
  - เห็นชอบการแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานที่ให้บริการจัดการกาก

กัมมันตรังสี 
  - เห็นชอบการปรับปรุงหน้าที่และอำนาจ และปรับเปลี่ยนชื่อของคณะอนุกรรมการ

กำกับดูแลสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี เป็น คณะอนุกรรมการความปลอดภัยในการจัดการกาก
กัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
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  - เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการความ
ร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 – 2568 

  - เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตาม
กฎหมาย (อนุกรรมการที่หมดวาระ) 

  - เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดสมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (อนุกรรมการที่หมดวาระ) 

  - เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการวัดและเฝ้าระวัง
ปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย (อนุกรรมการที่หมดวาระ) 

   - เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสีทางการแพทย์ (อนุกรรมการที่หมดวาระ) 

  - เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการ
ได้รับรังสีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี 

 2.4 ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
  - มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการหาแนวทางในการจัดประชุมร่วมของคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการต่างๆ 

 2.5 ด้านการกำหนดแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
  - เห็นชอบ (ร่าง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และให้เป็นแผนสนับสนุนและอยู่

ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.6 ด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี  

  - เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยมีคำ
วินิจฉัยให้ยกคำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์เสียทั้งหมด เนื่องจากเห็นว่าวัตถุประสงค์การครอบครองวัสดุนิวเคลียร์
อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน และผู้อุทธรณ์ไม่มีศักยภาพ
ทางเทคนิคอย่างเพียงพอในการครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ 

   
 
 

************************* 
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ที ่ ชื่อคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานที่สำคัญ ผลลัพธ์ 
1 คณะอนุกรรมการ

กฎหมายและการ
ขับเคลื่อนให้ดำเนินการ
ตามกฎหมาย  

ประชุมคณะอนุกรรมการ 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 
1. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการ

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติว่าด้วย กำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเรียก
ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหาย
กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ดำเนินการแทนผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. .... 

2. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติว่าด้วยการ
กำหนดการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำเนินการ
แทนระหว่างผู้เข้าดำเนินการแทนและผู้รับ
ใบอนุญาต พ.ศ. .... 

3. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ เรื่อง กำหนด
เกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัย
เพ่ือให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และ
สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
พ้นจากการควบคุม พ.ศ. .... 

4. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติว่าด้วย หน้าที่
ความรับผิดชอบและสมรรถนะเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 

5. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติว่าด้วย
หลักสูตรมาตรฐานในการอบรม
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี พ.ศ. .... 

6. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการเตรียม
ความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... 

 

สถานะกฎหมายลำดับรอง 

1. กฎหมายลำดับรองท่ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้
บังคับแล้ว จำนวน 32 ฉบับ 

2. รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จำนวน - ฉบับ 

3. อยู่ระหว่างการเสนอรัฐมนตรีฯ 
ลงนาม จำนวน 1 ฉบับ 

4. อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ
คณะรัฐมนตรี  จำนวน 5 ฉบับ 

5. อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สำนักงานคระกรรมการกฤษฎีกา 
จำนวน 19 ฉบับ 

6. อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของ ปส. จำนวน 5 ฉบับ 

 

สรุปผลการดำเนนิงานของคณะอนุกรรมการภายใต้ 
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสนัติ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ที ่ ชื่อคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานที่สำคัญ ผลลัพธ์ 
2 คณะอนุกรรมการเฝ้า

ระวัง เตรียมความ
พร้อม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี 

ประชุมคณะอนุกรรมการ 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564 
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 
1.  เห็นชอบกรอบแนวทาง และหลักการ

จัดทำ (ร่าง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี พ.ศ. ....  

1.  มี (ร่าง) แผนฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ....  

 

3 คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนและ
ประเมินผลนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ 

ประชุมคณะอนุกรรมการ 1 ครั้ง 
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 
1. พิจารณารายงานประเมินผลการดำเนินการ

ภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2565 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563) 

2. พิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
พ.ศ. 2566 - 2570 

3. พิจารณาให้แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำ
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 

1. คณะกรรมการได้ทราบนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 
และได้รายงานประเมินผลการ
ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2565 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2563)  

2. ได้แนวทางและข้ันตอนในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 
ตลอดจนปรับปรุงช่วงระยะเวลา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับช่วง
ระยะเวลาจัดทำงบประมาณ
ประจำปี 

3. เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน
เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 โดย
มีหน้าที่วิเคราะห์ และทบทวน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ  จดัทำลำดับ



 

 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 

ที ่ ชื่อคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานที่สำคัญ ผลลัพธ์ 
ความสำคัญของแผนงาน/
โครงการ ในระยะต่างๆ ให้
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 

4 คณะอนุกรรมการ   
การใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์
ทางด้านการแพทย์ 

ประชุมคณะอนุกรรมการ 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 เมษายน 2564  
1. แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 

การผลิตและพัฒนากำลังคนและโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ทางด้าน
การแพทย์ สู่การปฏิบัติ  

2. เห็นชอบกรอบโครงการความร่วมมือเชิง
วิชาการ หรือ Technical Cooperation 
(TC) Project ของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ : IAEA รอบปี  
พ.ศ. 2567 - 2568  

3. เห็นชอบให้มีการทบทวนองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทางด้าน
การแพทย์ จำนวน 3 คณะ  

4. เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการฯ เป็น
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือ
เชิงวิชาการระดับประเทศของทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบ
ปี พ.ศ. 2567 - 2568 

 

1. เสนอให้สมาคมวิชาชีพ สถาบันการ
ผลิต และผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุขร่วมดำเนนิงาน  
โครงการสำคัญ (Flagship Project) 

2. มีกรอบแนวทางโครงการความ
ร่วมมือเชิงวิชาการ หรือ Technical 
Cooperation (TC) Project ของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ : IAEA รอบปี พ.ศ. 2567 - 
2568 โดยให้โครงการศูนย์ฝึกอบรม
บุคลากรทางการแพทย์ด้านรังสีเป็น
โครงการหลักของโครงการปี พ.ศ. 
2567 - 2568 

3. มีการปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทาง
ด้นการแพทย์ โดยให้ประธาน
อนุกรรมการเฉพาะกิจฯ แต่ละ
คณะ พิจารณาองค์ประกอบและ
อำนาจหน้าที่ 

4. ผศ.พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ 
เป็นอนุกรรมการในคณะ 
อนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือ
พิจารณาข้อเสนอโครงการความ
ร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศ
ของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 
2567 - 2568 

5 คณะอนุกรรมการเฉพาะ
กิจเพ่ือดำเนินการวัดและ
เฝ้าระวังปริมาณรังสีที่
ให้กับผู้ป่วยในทาง
การแพทย์ในประเทศ
ไทย 
 

ยังไม่มีการจัดประชุม 
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ที ่ ชื่อคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานที่สำคัญ ผลลัพธ์ 
6 คณะอนุกรรมการเฉพาะ

กิจเพ่ือดำเนินการ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสี
ทางการแพทย์ 

ยังไม่มีการจัดประชุม 
 

 

7 คณะอนุกรรมการ   
เฉพาะกิจเพ่ือดำเนินการ
จัดทำฐานข้อมูลการได้รับ
รังสีตามข้อกำหนดของ
คณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์แห่ง
สหประชาชาติว่าดว้ย
ผลกระทบจากรังส ี
(UNSCEAR) 
 

ประชุมคณะอนุกรรมการ 1 ครั้ง 
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 
1. พิจารณาการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ลงใน

ระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณ
รังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ใน
ประเทศไทย 

2. รับทราบโครงการวิจัย เรื่อง “การสำรวจ
ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับเกิน 100 มิลลิซี
เวิร์ตในหนึ่งวัน จากการตรวจด้วย
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) 

 

1. จัดเก็บข้อมูลสุขภาพของบุคคล
แบบ Secondary Data ที่จะไม่
สามารถระบุตัวตนของผู้ป่วยได้ 
ลงในฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง
ปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทาง
การแพทย์  

2. มีการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง 
“การสำรวจปริมาณรังสีที่ผู้ป่วย
ได้รับเกิน 100 มิลลิซีเวิร์ตในหนึ่ง
วัน จากการตรวจด้วย
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) 
โดยจะเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ เพ่ือศึกษาการกระจาย 
ของจำนวนผู้ป่วยต่อจำนวนการ
ตรวจด้วยเครื่อง CT ในกลุ่มอายุ
ต่างๆ มีระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูล 1 ปี เก็บข้อมูลย้อนหลัง   
5 ปี จากระบบ DMS 

8 คณะอนุกรรมการ   
การใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์
ทางด้านการเกษตรและ
โภชนาการ  

ประชุมคณะอนุกรรมการ 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 13 กันยายน 2564 
1.  พิจารณากำหนดกรอบสำหรับการ

พิจารณาโครงการความร่วมมือเชิง
วิชาการ Technical Cooperation (TC) 
Project รอบปี พ.ศ. 2567 – 2568 

2. พิจารณาโครงการความร่วมมือเชิง
วิชาการวิชาการ Technical 
Cooperation (TC) Project รอบปี พ.ศ. 
2567 – 2568 จำนวน 4 โครงการ 

3. ให้คำแนะนำการดำเนินการเพ่ือรองรับ
การประยุกต์ใช้การฉายรังสีอาหารเพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากกฎหมาย
กำหนด 

1. เห็นชอบกรอบสำหรับการ
พิจารณาโครงการความร่วมมือฯ 
TC Project ดังนี้ 

 - ความมั่นคงทางอาหารและ
โภชนาการ 

 - ยกระดับรายได้ของเกษตรกร 
 - นวัตกรรมอาหาร 
 - ระบบอาหารและโภชนาการ 
 - มาตรฐานอาหารและความ

ปลอดภัยของอาหาร 
2. เห็นชอบให้รวมโครงการทั้ง 4 

โครงการเป็น 1 โครงการใหญ่ 
ภายใต้โครงการ “การยกระดับ
คุณภาพและความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์อาหารด้วยเทคโนโลยี
นิวเคลียร์” 
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ที ่ ชื่อคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานที่สำคัญ ผลลัพธ์ 
3.  ให้ขอเสนอแนะต่อ สถาบัน

เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือ สทน.     
ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับเทคโนโลยีใหม่ ควบคู่ไปกับ
การดำเนินการวิจัยพัฒนา 

9 คณะอนุกรรมการว่า
ด้วยการดำเนินการให้
เป็นไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ  

ยังไม่มีการจัดประชุม  

10 คณะอนุกรรมการ
กำหนดสมรรถนะ 
ศักยภาพ และ
มาตรฐานเจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยทางรังสี 

ประชุมคณะอนุกรรมการ 1 ครั้ง 
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน  2563 
1. เห็นชอบในหลักการยืนขอรับใบอนุญาต

เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ของนักฟิสิกส์การแพทย์ 

2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจจัดทำคลังข้อสอบ 

3. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ว่าด้วย
สมรรถนะหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
พ.ศ. .... 

 

1. นักฟิสิกส์การแพทย์ที่ได้รับ
หนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบ
โรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์
การแพทย์ สามารถยืนขอรับ
ใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง 
ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและ
เครื่องกำเนิดรังสีได้ 

2. เสนอให้คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจใน
การสรรหาและวิเคราะห์ประเมิน
ข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

3. เสนอร่างประกาศคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติว่าด้วย 
หน้าที่ความรับผิดชอบและ
สมรรถนะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. .... เสนอให้
คณะอนุกรรมการกฎหมายและการ
ขับเคลื่อนให้ดำเนินการตาม
กฎหมาย และคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ
พิจารณา 

11 คณะอนุกรรมการกำกับ
ดูแลสถานประกอบการ
ทางนิวเคลยีร์  

ประชุมคณะอนุกรรมการ 1 ครั้ง 
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
1. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่

เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ปว. มทส. 

1. เสนอคณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พิจารณาเรื่อง 
คำขอรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่
เพ่ือตั้งสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์
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ที ่ ชื่อคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานที่สำคัญ ผลลัพธ์ 
2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

กำกับดูแลเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี 

นิวเคลียร์วิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (ปว. มทส.) 
จังหวัดนครราชสีมา 

2. เสนอคณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พิจารณา
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับ
ดูแลสถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี 

12 คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ 
 

ประชุมคณะอนุกรรมการ 6 ครั้ง 
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 มกราคม 2564  
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 
ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 
1. เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
2.  เห็นชอบการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

3. เห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่ง
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์  

4. พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของเลขาธิการ
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง แจ้ง
คำสั่งไม่อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด    
มีสุข โกลด์ ไมนิ่ง ครอบครองหรือใช้
วัสดุนิวเคลียร์ จำนวน 4 รายการ 

1.   มี (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

2. มีการเพ่ิมผู้แทนจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น
ฝ่ายเลขานุการ และพิจารณา
องค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3. พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของการ
ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ของ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสุข โกลด์   
ไมนิ่ง อาจกระทบระเทือนต่อ
ความมั่นคงของรัฐและความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ดังนั้น 
คำสั่งของเลขาธิการสำนักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติที่ไม่อนุญาตให้ผู้
อุทธรณ์ครอบครองหรือใช้วัสดุ
นิวเคลียร์นนั้นเป็นคำสั่งทาง
ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
จึงเห็นควรยกอุทธรณ์ของผู้
อุทธรณ์เสียทั้งสิ้น 

13 คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพ่ือพิจารณา
ข้อเสนอโครงการความ
ร่วมมือเชิงวิชาการ
ระดับประเทศของ
ทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่าง

ประชุมคณะอนุกรรมการ 1 ครั้ง 
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564 
1. เห็นชอบการเสนอเรื่องการกำหนด

กรอบโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ 

1. เสนอเรื่องการกำหนดกรอบ
โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ
ระดับประเทศของทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 - 
2568 ให้คณะอนุกรรมการ
เฉพาะด้านร่วมกันพิจารณา   
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ที ่ ชื่อคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานที่สำคัญ ผลลัพธ์ 
ประเทศ รอบปี พ.ศ. 
2567 - 2568 

เพ่ือขอรับกรอบและทิศทางการ
ดำเนินโครงการความร่วมมือ 

14 คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจในการสรรหา
และวิเคราะห์ประเมิน
ข้อสอบสำหรับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี     

ประชุมคณะอนุกรรมการ 4 ครั้ง 
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564  
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 26 เมษายน 2564 
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
1. เห็นชอบแนวทางในการจัดทำคลัง

ข้อสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
2. เห็นชอบให้จัดทำหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ถึงหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษา 

3. เห็นชอบการนำข้อสอบจากกองตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีมา
วิเคราะห์คัดแยกตามหมวดหมู่ 

1.  ได้หมวดหมู่คลังข้อสอบ โดย
จำแนกหัวข้อวิชาการทดสอบให้
ตอบรับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี 

2. ได้คลังข้อสอบในโปรแกรม 
Microsoft Access ในการ
จำแนกแยกเนื้อหาตามระดับ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ 

 - หัวข้อวิชาทั่วไป 
 -  หัวข้อวิชาเฉพาะในเรื่องวัสดุ

 กัมมันตรังสี 
 -  หัวข้อวิชาเฉพาะในเรื่องเครื่อง

 กำเนิดรังสี 
3. มีหนังสือขอความอนุเคราะห์

ข้อสอบถึงหน่วยงานหรือ
สถาบันการศึกษาเพ่ือนำมา
วิเคราะห์ในการจัดทำคลังข้อสอบ 

15 คณะอนุกรรมการกำกับ
ดูแลสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี 

ประชุมคณะอนุกรรมการ 4 ครั้ง 
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
1.  พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการ

พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ เรื่อง การ
จัดทำรายงานวเิคราะห์ความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี พ.ศ. .... 

2.  พิจารณาปรับปรงุองค์ประกอบและเปลี่ยน
ชื่อคณะอนุกรรมการ เปน็ 
คณะอนุกรรมการความปลอดภยัในการ
จัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิง
นิวเคลียรใ์ช้แลว้ 

3.  พิจารณาร่างคำสั่ง คณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังส ี

1. ได้ร่างประกาศ เรื่อง การจัดทำ
รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 
เสนอต่อคณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พิจารณา 

2. ได้เสนอปรับปรงุองค์ประกอบ 
หน้าที่และอำนาจของ
คณะอนุกรรมการกำกับดูแล
สถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี  
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คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจ 
ให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ 
ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 166/2562 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ก 



 

 26 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 



 

 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
27 

 
 



 

 28 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 



 

 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
29 

 
 



 

 30 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ข 
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องค์ประกอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ค 
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