
~ ๑ ~ 
 

 

รายงานการประชุม 5 

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

วันศุกร์ ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ์๒๕๕๕  
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบญัชาการ ทําเนียบรัฐบาล 

 10 

ผู้มาประชมุ 
๑.     นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง    รองนายกรัฐมนตรี                                 ประธานกรรมการ 
๒. นางสิริชาดา  ทองตัน   ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ                           กรรมการ 
๓.   นางจุรีภรณ์  บุญยวงศ์วิโรจน์   ผู้แทนกระทรวงสาธารณสขุ                                 กรรมการ 
๔.   นางสาวพรรณทิพย์  สันติภากรณ์   ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                        กรรมการ 15 

๕.   นายประสงค์  นรจิตร์   ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม                               กรรมการ 
๖. นายพันธ์ุชัย  วัฒนชัย                  ผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี            กรรมการ 
๗.   นายชนรรค์  พุทธมิลินประทปี   ผู้แทนสํานักงบประมาณ                                      กรรมการ 
๘. รศ.สมเจตน์  ทิณพงษ์                                                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙.   นายชาตรี  สุวรรณิน                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 20 

๑๐.   ศ.ลักษณา  โพชนุกูล                                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       
๑๑.   ศ.ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว   เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   กรรมการและเลขานุการฯ 
๑๒.   นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล   ผู้แทนสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ           ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
๑๓.   ว่าที่ ร.ต. สุรัตน์  หงษ์จันทร์   ผู้แทนสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ                  ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 25 

ผู้ไมม่าประชุม 
๑.     รศ.ธวัช  ชิตตระการ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ         ติดภารกิจ 
๒. รศ.นเรศร์  จันทน์ขาว    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ         ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 30 

๑. นายจักรพงษ์  แสงมณ ี   ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
๒. นายธณัชพร  ไทยแท้   คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี 
๓. นายภาคภูมิ  ธีระภัทรานนท์   คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี 
๔. นายวิเชียร  วงษ์สมาน   รองเลขาธิการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๕.  นางประไพพิศ  สุปรารภ   รักษาการ รองเลขาธิการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 35 

๖. นายวรวุฒิ  ศรีรัตน์ชัชวาลย์   ท่ีปรึกษาด้านพลังงานปรมาณู สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๗. นางนิตยา  ศุภฤทธ์ิ   ผู้อํานวยการกลุ่มงานวิชาการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๘. นายกิตติศักด์ิ  ชินอุดมทรัพย์   ผู้อํานวยการสํานักกํากับดูแล สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
    ความปลอดภัยทางรังส ี
๙. ว่าที่ ร.ต.ทรงศักด์ิ  ทองไชย   ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมาย      สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 40 

      และสนธิสัญญา 
๑๐. นางวราภรณ์  วัชรสุรกุล   วิศวกรนิวเคลียร์ชํานาญการพิเศษ        สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๑๑. นางสุชิน  อุดมสมพร   นักฟิสิกส์รังสชํีานาญการพิเศษ  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๑๒. นายจรูญ  วรวาส   นักฟิสิกส์รังสชํีานาญการพิเศษ          สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 



~ ๒ ~ 
 

 

๑๓. นางสาวตวงพร  เอ็งวงษ์ตระกูล วิศวกรนิวเคลียร์ชํานาญการพิเศษ         สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 5 

๑๔. นายพีรพล  พลายน้อย นักฟิสิกส์รงัสีชํานาญการ                    สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๑๕. นายอนิรุทธ์ิ  ทรงจักรแก้ว นิติกรชํานาญการ           สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๑๖. นางสาวจีระนนัท์  เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๑๗. นางสาวโชติรัตน์  ศรีสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๑๘. นางสาวพัชรินทร์  เพ็ชรอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป         สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 10 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๑๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 15 

-ไม่มี- 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๔ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 20 

ฝ่ายเลขานุการฯ : รายงานการประชุมท่ีนําเสนอในที่ประชุมน้ี เป็นรายงานการประชุมฯ (ฉบับแก้ไข)   
ท่ีได้เวียนให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยมีกรรมการขอแก้ไขรายงานจํานวน ๒ ท่าน คือ  

 
๑. นายวิสุทธ์ิ  นิรัตติวงศกรณ์ ผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี ขอแก้ไขหน้า ๑๒ ข้อสังเกตของคณะ

กรรมการฯ โดยให้จัดลําดับ (sequence) ของรายงานการประชุมฯ ใหม่ โดยให้นําข้อสังเกตของประธานฯ มาไว้25 

ลําดับสุดท้าย เพ่ือให้เป็นไปตามลําดับของการต้ังข้อสังเกตในท่ีประชุมอย่างแท้จริง  

๒. นางพาสนา  พุทธิกําพล ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ขอเพ่ิมเติมรายละเอียดในวาระ ๕.๑    
หน้า ๒๔ ดังน้ี “๔. ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ได้เสนอให้ความช่วยเหลือไทยเพ่ือ
บรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย โดยการใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ใน ๓ สาขาหลัก คือ 

 ๑) การบริหารจัดการดินและน้ํา เช่น การศึกษาปัญหาการพังทลายของดิน การตรวจสอบ30 

สภาพน้ําในดิน 
๒) ความช่วยเหลือด้านผลผลิตและสุขอนามัยของปศุสัตว์ การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 
๓) การเพาะพันธ์ุและดัดแปลงพันธุกรรมพืชเพ่ือให้สามารถทนต่อสภาพนํ้าท่วมขัง เก็บเกี่ยวได้

เร็ว ทนความแห้งแล้ง การเพ่ิมผลผลิต  
ซ่ึงกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว” 35 

 
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 
 -ไม่มี- 
 40 
 

มติท่ีประชุม  : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ภายหลังที่ได้
มีการแก้ไขแล้ว 

 
 45 

 



~ ๓ ~ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ 5 

วาระ ๓.๑  รายงานการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์อุทกภัยและรายงานการเฝ้าตรวจปริมาณกัมมันตรังสีในตัวอย่างส่ิงแวดล้อมในเหตุการณ์อุทกภัย 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีในพ้ืนที่
ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและรายงานการเฝ้าตรวจปริมาณกัมมันตรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมใน
เหตุการณ์อุทกภัย ดังน้ี 10 

 ๑. การตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี  
  ๑.๑) การตรวจสถานปฏิบัติการที่ได้รับผลกระทบหลังเหตุการณ์อุทกภัย เม่ือเข้าพ้ืนที่ได้วันที่ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๒ แห่ง  ซ่ึงผลการตรวจวัดค่าระดับรังสีในเกณฑ์ปลอดภัย และไม่พบว่ามีการรั่ว/
เปรอะเปื้อนของวัสดุกัมมันตรังสีภายนอกภาชนะบรรจุ 
  ๑.๒)  แผนการตรวจสถานปฏิบัติการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหลังเหตุการณ์อุทกภัย 15 

จํานวนประมาณ ๑๕๐ แห่ง ระหว่าง มีนาคม ๒๕๕๕ – พฤษภาคม ๒๕๕๕  
 

 ๒. การเฝ้าตรวจปริมาณกัมมันตรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพ่ือเฝ้าระวังการไหลของสารรังสีจาก   
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรงัส ีรวมท้ังโรงงานอุตสาหกรรม และโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีการใช้ประโยชน์
จากสารรังสี ท้ังน้ีได้รับความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษในการเก็บตัวอย่างนํ้าจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 20 

  ๒.๑) การเก็บตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตัวอย่างนํ้าชนิดต่าง ๆ จํานวนประมาณ ๗๘ 
ตัวอย่าง สัตว์น้ํา จํานวน ๗ ตัวอย่าง และดิน จํานวน ๑ ตัวอย่าง  
  ๒.๒) ผลการวิเคราะห์ ไม่พบการปนเปื้อนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีท่ีผิดปกติในตัวอย่าง 
นอกเหนือจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีท่ีอยู่ในธรรมชาติ 
 25 

 ๓. การรับฟังข้อเสนอและความต้องการของสถานปฏิบัติการฯ ท่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ  ซ่ึงได้เชิญเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ท่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบมาปรึกษาหารือ ณ โรงแรมอามารี ดอนเมือง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
จํานวนผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๕๐ คน  

ผลสรุปการรับฟังข้อเสนอและความต้องการของสถานปฏิบัติการท่ีต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ30 

ในช่วงของการฟ้ืนฟูบูรณะหน่วยงาน และช่วงการเดินระบบการผลิต ในประเด็นหลัก ดังนี้  
๑. การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ ทดแทนที่เสียหายเน่ืองจากเหตุการณ์

อุทกภัย ให้สํานักงานฯ พิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วน (ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม   
และศึกษาวิจัย และอ่ืนๆ) 

๒. ให้ ปส. จัดทีมสํารวจและการประเมินความปลอดภัย ของสถานประกอบการต่างๆ หลังนํ้าลด  35 

๓. การจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี (RSO)  และการซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระยะๆ  
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 
๑.ประธาน : ประเด็นการออกใบอนุญาตฯ ทดแทนที่เสียหาย หากผู้ประกอบการมีความจําเป็นต้อง40 

นําเข้าของใหม่เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีได้รับความเสียหาย และต้องมารอการอนุญาตจากคณะกรรมการจะทําให้
เกิดความล่าช้าต่อการดําเนินงานของผู้ประกอบการ 

๒. นายพันธ์ุชัย  วัฒนชัย : หากเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมท้ังหมด ควรจะพิจารณาในประเด็นนี้เพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็ว โดยอาจจะให้หลักการสํานักงานฯ ให้ดําเนินการเร่ืองน้ีได้เลยแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
ภายหลัง 45 



~ ๔ ~ 
 

 

๓ .  รศ .สมเจตน์  ทิณพงษ์ : ในส่วนของหลักเกณฑ์ วิ ธีการอนุญาตในกรณีจําเป็นเร่งด่วนซ่ึง5 

คณะกรรมการได้ให้หลักเกณฑ์และมาตรการไปแล้ว หากมีมติอะไรออกไปอีกอาจจะทําให้เกิดความสับสนในการ
ดําเนินการได้ ซ่ึงหากเลขาธิการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเข้ากับหลักเกณฑ์ที่ให้ไว้แล้วก็สามารถใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาอนุญาตเร่งด่วนไปก่อนแล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายหลังได้ 

๔. ศ.ลักษณา  โพชนุกูล : ต้ังข้อสังเกต ดังนี้  
๔.๑) นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เริ่มฟ้ืนตัวภายหลังน้ําท่วมมีการขออนุญาตเพ่ิมขึ้นหรือไม่      10 

และสํานักงานฯ มีมาตรการรองรับเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้สามารถดําเนินการได้เร็วขึ้นหรือไม่ 
เน่ืองจากผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้ประสบกับปัญหามามากแล้ว 

๔.๒) หลักเกณฑ์เร่งด่วนท่ีให้เลขาธิการฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาลงนามแต่
หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็มีขั้นตอนจํานวนมาก ซ่ึงหากเป็นกรณีสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วม  
และมีการขอนําเข้าและใช้ทดแทนซ่ึงเป็นเงื่อนไขแบบเดิมท้ังหมด จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ซ่ึงจะทําให้เกิด15 

ความรวดเร็วขึ้น เพ่ือให้สถานประกอบการต่าง ๆ สามารถเปิดดําเนินการได้รวดเร็วย่ิงขึ้น 
๔.๓) รายงานสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นสารรังสีชนิด  seal source ซ่ึงไม่มีอันตรายแต่

หากเป็นน้ํายา หรือสารเคมีอ่ืน ๆ จึงจะเป็นอันตราย ซ่ึงไม่น่ากังวล  ส่วนเครื่องเอกซ์เรย์หากไม่เปิดเครื่องก็ไม่มี
อันตรายใด ๆ   

๕. ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจง ดังน้ี 20 

๕.๑) สถานประกอบบางแห่งมีการขอยกเลิกใช้เครื่องเอกซ์เรย์ เนื่องจากได้รับความเสียหาย
จากเหตุการณ์นํ้าท่วม ภายหลังจากที่ได้ขอยกเลิกและมีการฟื้นฟูสถานประกอบการแล้วคาดว่าจะมีการขอ
อนุญาตนําเข้าและใช้เครื่องเอกซ์เรย์ตัวใหม่ ซ่ึงคาดว่าจะมีการขออนุญาตต่อเน่ืองมาเร่ือย ๆ  

๕.๒) สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นํ้าท่วม ได้ร้องขอมาที่สํานักงานฯ 
โดยอยากให้การพิจารณาออกใบอนุญาตเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซ่ึงครอบคลุมท้ังเคร่ืองกําเนิดรังสี และวัสดุ25 

กัมมันตรังสี  
๕.๓) สําหรับเคร่ืองเอกซ์เรย์นั้น ไม่มีหลักเกณฑ์วิธีการอนุญาตในกรณีจําเป็นเร่งด่วน ดังน้ัน

หากการขออนุญาตนําเข้าและใช้เคร่ืองเอกซ์เรย์ตัวใหม่ทดแทนจากเหตุนํ้าท่วม จึงขอหลักการให้เป็นกรณีจําเป็น
เร่งด่วน เพราะท่ีผ่านมาไม่เคยอนุมัติเครื่องเอกซ์เรย์ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน และในกรณีการขออนุญาต       
เครื่องเอกซ์เรย์ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนน้ีก็จะต้องดําเนินการท่ีตามหลักเกณฑ์ของการพิจารณาอนุญาตฯ ท้ังหมด30 

เช่นเดียวกัน 
 
มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมรับทราบ และให้เลขาธิการฯ ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาออกใบอนุญาตเคร่ือง

เอกซ์เรย์ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นํ้าท่วมเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วน แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
 35 

วาระ ๓.๒  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซ่ึงออกตามความในกฎกระทรวง 
กําหนดเง่ือนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง     
วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๑๕ ระเบียบ 

 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการเก่ียวกับระเบียบคณะกรรมการพลังงาน40 

ปรมาณูเพ่ือสันติ ซ่ึงออกตามความในกฎกระทรวง กําหนดเง่ือนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการ
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๑๕ ระเบียบ 
ดังนี้ 



~ ๕ ~ 
 

 

๑) การประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 5 

ท่ีประชุมมีมติรับทราบระเบียบฯ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอประธานกรรมการฯ ลงนามในระเบียบท้ัง       
๑๕ ระเบียบ คือ 

 

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซ่ึงออกตามความในกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับ
ใบอนุญาต และการดําเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
ลําดับท่ี ระเบียบข้อท่ี ชื่อระเบียบ 

๑ ข้อ ๘ (๑) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติว่าด้วยวิธีการจัดเก็บวัสดุพลอยได้ท่ี
ขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒ ข้อ ๘ (๒) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ว่าด้วย  วิธีการในการติดตั้งเคร่ือง
กําเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓ ข้อ ๘ (๔) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดการและวิธีการ
ในการส่งคืนกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔ ข้อ ๘ (๖) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของวัสดุพลอยได้ ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 
๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕ ข้อ ๑๘  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ว่าด้วย แบบใบอนุญาตเก่ียวกับ
วัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖ ข้อ ๒๑ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับ
วัสดุกัมมันตรังสีประเภทวัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณูจากเคร่ืองกําเนิดรังสี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๗ ข้อ ๓๕ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณ
ของวัสดุพลอยได้ท่ีมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘ ข้อ ๓๖ 
วรรคหน่ึง 

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ว่าด้วย แบบรายงานการรั่วไหล
ของวัสดุพลอยได้ท่ีอยู่ในความครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๙ ข้อ ๓๗ 
 วรรคสอง 

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ว่าด้วย  การย้ายวัสดุพลอยได้ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๐ ข้อ ๑๓ (๑)  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการพิทักษ์ไม่ให้มีการ
แพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๑ ข้อ ๑๓ (๒) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ในสถานที่จัดเก็บ ในระหว่างการใช้งาน ในระหว่างการ
ขนส่ง หรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๒ ข้อ ๑๘  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบใบอนุญาตเก่ียวกับ
วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกําลัง พ.ศ. ๒๕๕๔                                                

๑๓ ข้อ ๒๑ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับ
วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุต้นกําลัง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๔ ข้อ ๔๑ และ 
ข้อ ๔๒ (๒) 

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณ
ของวัสดุนิวเคลียร์ท่ีมีไว้ในครอบครอง และแบบรายงานในกรณีท่ีวัสดุนิวเคลียร์เกิด
การสูญหาย หรือเสียหาย หรือถูกข่มขู่ว่าจะกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดแก่วัสดุ
นิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๕ ข้อ ๔๒ (๑) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การย้ายวัสดุนิวเคลียร์
ตามท่ีได้รับอนุญาตไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานท่ีอื่นท่ีมิได้ระบุไว้ในใบอนุญาต      
พ.ศ. ๒๕๕๔ 



~ ๖ ~ 
 

 

๒) ประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้ลงนามในร่างระเบียบฯ จํานวน ๑๕ ระเบียบ 5 

เรียบร้อยแล้ว 
๓) ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการดําเนินการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 

 - ไม่มี -  10 

 
 มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 วาระ ๓.๓  (ร่าง) กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของ
ประเทศ 15 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับ (ร่าง) กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ ดังนี้ 

๑) สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๔ วันท่ี ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้ให้ความสําคัญกับ (ร่าง) กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานปรมาณูของประเทศเป็นอย่างมาก  20 

๒) ได้มีมติมอบหมายให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการจัดประชุมวาระ
พิเศษเพ่ือพิจารณา (ร่าง) กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ซ่ึงเป็นการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการฯ
กับคณะอนุกรรมการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ 

๓) วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ       
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เพ่ือพิจารณาการจัดทําประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ิมเติมเพ่ือให้ (ร่าง) กรอบนโยบายและแผน25 

ยุทธศาสตร์ฯ มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น โดยมอบหมายให้คณะทํางานพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
ปรมาณูของประเทศรับไปดําเนินการ  

๔) วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ      

๕) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติฯ ตาม30 

กรอบนโยบายฯหลัก ๔ ด้าน และกรอบนโยบายย่อย ๘ ด้าน ระหว่างวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ – ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕  
 

กรอบนโยบาย 
( Policy Frameworks) 

กรอบนโยบายย่อย 
 (Sub Policy Frameworks) 

๑.  นโยบายพ้ืนฐานด้านพลังงานปรมาณู    ๑.๑) การยึดม่ันต่อระบอบการไม่แพร่ขยายอาวุธ
นิวเคลียร์ 
   ๑.๒) การร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานและมิตรประเทศ 
   ๑.๓) การยึดม่ันในการส่งเสริมความม่ันคงทาง
นิวเคลียร์ ให้ได้มาตรฐานสากล 

๒.  นโยบายความปลอดภัยด้านพลังงานปรมาณู    ๒.๑) การยึดม่ันในการกํากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณูตามมาตรฐานสากล 
 



~ ๗ ~ 
 

 

กรอบนโยบาย 
( Policy Frameworks) 

กรอบนโยบายย่อย 
 (Sub Policy Frameworks) 

๓.  นโยบายการผลิตและการพัฒนากําลังคนและ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานปรมาณู 

   ๓.๑) การผลิตและการพัฒนากําลังคนด้านพลังงาน
ปรมาณู 
   ๓.๒) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน
ปรมาณู 

๔.  นโยบายการใช้พลังงานปรมาณูในการพัฒนา
ประเทศ      

   ๔.๑) การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนโดยใช้พลังงาน
ปรมาณู 
   ๔.๒) การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน
ปรมาณู 

 5 

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ 
 แผนการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) กรอบ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ดําเนินการ
ประสานกําหนดวันประชุมกับประธานกรรมการฯ ต่อไป 
 10 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 
๑) ประธาน : ตามข้อสังเกตของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปดําเนินการโดยเฉพาะ

การให้ความสําคัญกับกรอบนโยบายที่ ๔ กรอบนโยบายการใช้พลังงานปรมาณูในการพัฒนาประเทศ 
๒) รศ.สมเจตน์  ทิณพงษ์ : คณะกรรมการฯ ได้ให้ความสนใจในกรอบนโยบายและแผนฯ โดยเฉพาะใน

กรอบนโยบายการใช้พลังงานปรมาณูในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงอยากจะเห็นทิศทางของประเทศไทย และในเชิง15 

นโยบายจะทําอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรท่ีจะทําให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ หากจะมีการประชุมอีกครั้ง
อยากจะให้นํ้าหนักกับประเด็นน้ีให้มากขึ้น เพราะเราในฐานะเป็นองค์กรกํากับดูแล จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ต่าง ๆ ขับเคลื่อนไปในทิศทางใด 

๓) ศ.ลักษณา  โพชนุกูล : จากการเข้าร่วมสัมมนาฯ จะเห็นได้ว่าแม้แต่กฎหมายของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เรายังทําผิดกฎ เพราะองค์กรกํากับดูแล (regulator) กับผู้ใช้ (operator) อยู่ใน20 

กระทรวงเดียวกันซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการฯในฐานะเป็นผู้กําหนดนโยบายจําเป็นต้องรู้เรื่อง
เหล่านี้ เพ่ือให้การกําหนดนโยบายต่าง ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักสากล 

๔ )  ฝ่ายเลขานุการฯ : การประชุมครั้ ง ต่อไปจะเป็นการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการฯ           
กับคณะอนุกรรมการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ  ซ่ึงจะมีการกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทํากรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ด้วย    25 

 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 วาระ ๔.๑      รายงานความก้าวหน้าในการยกร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ     30 

พ.ศ. ๒๕๐๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ... (ฉบับท่ี ๓) 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการยกร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ... (ฉบับท่ี ๓) ดังน้ี 



~ ๘ ~ 
 

 

 ๑) สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้ดําเนินการยกร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ๓) 5 

พ.ศ. ... โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ และคณะรัฐมนตรี ตามความทราบ
แล้วน้ัน 
 ๒) คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี๕) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ฉบับท่ี ปส. 
นําเสนอมานั้น มีส่วนท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขหลายประเด็น 
 ๓) ดังน้ัน จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ดําเนินการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) 10 

พระราชบัญญัติฯ   
 ๔) (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วยมาตราประมาณ ๖๔ มาตรา โดยประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก คือ 
ส่วนการกําหนดทั่วไป (มาตรา ๑-๕) และส่วนเน้ือหาของพระราชบัญญัติฯ   
 

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ 15 

 ๑) ปัจจุบันคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา หมวด ๓ ส่วนที่ ๒ วัสดุนิวเคลียร์ 
 ๒) คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ แจ้งว่า จะได้ดําเนินการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งฉบับ และเม่ือพิจารณาเนื้อหาโดยรวมแล้วเสร็จ จึงจะกลับมาพิจารณาแก้ไขในเรื่องท่ีมีประเด็นไว้     
เพ่ือความรวดเร็ว ถูกต้อง และสอดคล้องกับเนื้อหาใน (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ 

 20 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ  
 ๑. นายชาตรี  สุวรรณิน ต้ังข้อสังเกต ดังน้ี 

๑.๑) เนื่องจาก พ.ร.บ. ฉบับน้ีเป็นฉบับทันสมัย และเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูฯ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
ท่ีเขตบางเขน มีอายุประมาณ ๕๐ ปี หากพิจารณาจากกฎระเบียบแล้ว เครื่องปฏิกรณ์ฯน้ี จะไม่สามารถ
ดําเนินการต่อไปได้ เน่ืองจากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านส่ิงแวดล้อม  25 

๑.๒) เน่ืองจากเป็นส่วนราชการเหมือนกัน การท่ีจะดําเนินการได้ตามมาตรฐานที่ IAEA 
กําหนดไว้อาจจะไม่สามารถดําเนินการได้ท้ังหมด จึงอยากให้ข้อสังเกตไว้ว่าหากกฎหมายฉบับน้ีสําเร็จแล้ว     
ควรจะมีการพิจารณาว่าเคร่ืองปฏิกรณ์ตัวนี้จะให้ดําเนินการต่อไปหรือถูกปิดลง โดยจะใช้บทเฉพาะกาล 
 ๒. ฝ่ายเลขานุการฯ : เครื่องปฏิกรณ์ฯ มีกําลังน้อยกว่า ๒ เมกกะวัตต์ โดยปกติแล้วตามมาตรฐานสากล 
หรือตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี หรือตามกฎกระทรวงฯ ๒๕๕๐ นั้น ไม่จําเป็นต้องยื่นเอกสารรายงานการ30 

วิเคราะห์ความปลอดภัย เน่ืองจากปริมาณรังสีท่ีออกจากเครื่องปฏิกรณ์ท่ีมีกําลังน้อยกว่า ๒ เมกกะวัตต์เครื่องนี้ 
จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อยมาก จนกระทั่งสามารถท่ีจะละเว้นได้ จึงไม่จําเป็นต้องย่ืน
เอกสารรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ 35 

 
 วาระ ๔.๒ การสร้างหลักสูตรความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในระดับ
มัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานเก่ียวกับการสร้างหลักสูตรความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ในระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 40 

๑. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้ดําเนินโครงการจัดทําหลักสูตรความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิวเคลียร์ ในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ถูกต้องไปสู่



~ ๙ ~ 
 

 

นักเรียน ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมัธยม ซ่ึงเป็นช่องทางหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการนํา5 

ข้อเท็จจริงในเชิงวิชาการท่ีถูกต้องสู่เยาวชน ท่ีจะเป็นกําลังสําคัญหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป 

๒. การดําเนินงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ระยะท่ี ๑) 
๒.๑ การยกร่างเนื้อหาวิชาพร้อมทั้งจัดสัมมนานักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ อาจารย์ เพ่ือกําหนดเน้ือหา กิจกรรม 

สําหรับจัดทําโครงร่างหลักสูตร 
๒.๒ จัดสัมมนาครูวิทยาศาสตร์เพ่ือวิภาคหลักสูตร และ สสวท. นําไปปรับปรุงเน้ือหาเพ่ือให้เหมาะสมกับ10 

การเรียนของนักเรียนมัธยมต้น 
๒.๓ การสัมมนาผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อํานวยการโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือผลักดันให้

กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบายให้มีหลักสูตรด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ บรรจุใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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๓. แผนการดําเนินงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ระยะที่ ๒) 
๓.๑ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปตามโรงเรียนต่างๆ แล้วคัดเลือกโรงเรียนนําร่อง  
๓.๒ การฝึกอบรมในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ครูผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและมีส่วน

ร่วมในการเสนอความคิดเห็น  
๓.๓ สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ  20 

 
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 

 ๑. ประธาน : การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ให้ครอบคลุมในทุกมิติอย่าง
ต่อเนื่องควบคู่กับการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นสิ่งที่ดี เพ่ือให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องปกติเม่ือ
เวลาผ่านไปก็เห็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงมากย่ิงขึ้น 25 

๒. นายพันธ์ุชัย  วัฒนชัย : เห็นควรให้สํานักงานฯ มีการต่อยอดโครงการโดยการจัดทําหลักสูตรให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ว่านําไปใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง เพราะในอนาคตการขออนุญาตต่าง ๆ ประชาชนในท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

๓. ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจง ดังน้ี 
๓.๑) ในการต่อยอดหลักสูตรสู่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสํานักงานฯ จะรับไปพิจารณา ในส่วน30 

ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น เม่ือหลักสูตรฯ ผ่านแล้ว จะมีการต่อยอดไปสู่หลักสูตรของมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และระดับประถมศึกษาด้วย  

๓.๒) ในส่วนของการให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันสํานักงานฯ มีการดําเนิน
โครงการ ส่ือพ้ืนบ้านสื่อสารนิวเคลียร์ โดยใช้สื่อพ้ืนบ้านในแต่ละภูมิภาคในการสร้างความรู้เข้าความเข้าใจให้แก่
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น  ส่วนอีกโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ คือ ค่ายเยาวชนนิวเคลียร์สัมพันธ์ ซ่ึงเป็น35 

การความรู้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 
 40 

 
 
 



~ ๑๐ ~ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 5 

วาระ ๕.๑  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยรายงานการวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ... 

 

๑. ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๖ กําหนดให้ผู้ย่ืนคําขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซ่ึงพลังงาน
ปรมาณูจากเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู ต้องย่ืนเอกสารรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยของเคร่ืองปฏิกรณ์10 

ปรมาณูวิจัยมาพร้อมคําขอรับใบอนุญาตด้วย 

๒ .  ปส .จึงได้ยกร่างระเบียบคณะกรรมการฯว่าด้วยรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยของ          
เครื่องปฏิกรณ์ฯ และผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ในการประชุมฯ  
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 

๓. ร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยมี15 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นดังน้ี 
  ๓.๑) การจัดสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างพระราชบัญญัติ

พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ...  เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี   
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จํานวนทั้งสิ้น ๑๔๐ คน จาก  ๑๖ หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมร่างระเบียบฯ 20 

โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาประเด็นท่ีได้จากการรับฟังความคิดเห็น ในการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ (คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการใหม่ จึงนับเป็นการประชุมครั้งที่ ๑) เม่ือ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔   โดยมีมติให้นําข้อคิดเห็นท่ีได้จากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาเป็นข้อมูล
เพ่ิมเติม แต่ไม่มีการแก้ไขร่างระเบียบดังกล่าว เนื่องจากไม่มีนํ้าหนักเพียงพอ 

๓.๒) ทางเว็บไซต์ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (www.oaep.go.th/dt_news1.php?id=25 

๘๓๓) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม ในวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ มีจํานวนผู้เข้าชม ๒๒๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
๒๐ เมษายน ๒๕๕๔) โดยไม่มีผู้ขอแก้ไข 

 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ว่าด้วย รายงานการวิเคราะห์30 

ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ... 
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 
๑. รศ.สมเจตน์  ทิณพงษ์ ต้ังข้อเกตดังนี้ 

๑.๑) ในระเบียบนี้มีการระบุขนาด (sizing) ของเครื่องปฏิกรณ์หรือไม่ เช่น เคร่ืองปฏิกรณ์ท่ีมี35 

กําลังน้อยกว่า ๒ เมกะวัตต์ ไม่ต้องย่ืนรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัย เป็นต้น  
๑.๒) เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูฯ ท่ีมีอยู่ในขณะน้ี ซ่ึงปัจจุบันต้ังอยู่ในพ้ืนที่เขตเมือง ซ่ึงมีความ

เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ซ่ึงเม่ือระเบียบฉบับนี้ได้ประกาศใช้จะมีผลกระทบต่อเราหรือไม่ และหากมี
ผลกระทบจะดําเนินการอย่างไร 



~ ๑๑ ~ 
 

 

๒. นายชาตรี  สุวรรณิน : ต้ังข้อสังเกต ดังน้ี  5 

๒.๑) เน่ืองจากเครื่องปฏิกรณ์ฯ น้ีอยู่ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ 
และได้รับการยกเว้นในบางประการ แม้ว่า IAEA จะกําหนดมาตรฐานไว้ขั้นสูง แต่เน่ืองจากการเป็นหน่วยงาน
ของรัฐก็จะได้รับการยกเว้นโดยรัฐบาล  

๒.๒) เครื่องปฏิกรณ์ฯ ตัวนี้มีการใช้งานมากกว่า   ๕๐ ปี และปัจจุบันเรายังจําเป็นต้องใช้
ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์ตัวนี้ในด้านต่าง ๆ เนื่องจากมีเพียงเครื่องเดียวในประเทศ และในปัจจุบันได้มีการ10 

ออกกฎหมายที่ทันสมัยมาหลายฉบับ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
และการวิจัยต่าง ๆ เป็นต้น ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากกฎหมายท่ีเราดูแลอยู่ จึงอยากให้ระมัดระวังว่าอย่าให้มีการ
กระทบต่อกฎหมายดังกล่าว  แต่หากตัดสินใจว่าจะไม่ใช้เครื่องปฏิกรณ์ตัวน้ีแล้วเน่ืองจากมีเครื่องใหม่ในประเด็น
นี้จะไม่ยาก 

๒.๓) รายงานการประชุมในวาระน้ี  ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯจดบันทึกโดยละเอียดเพื่อให้เกิด15 

ความแม่นยํา และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ 
 ๓. ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจงดังน้ี 

๒.๑) ประเด็นท่ีเกี่ยวกับเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน น้ัน สําหรับระเบียบนี้
ได้ออกบทเฉพาะกาล ท่ียกเว้นในบางประเด็นท่ีไม่สามารถหาข้อมูลมาเสนอได้ ซ่ึงเครื่องปฏิกรณ์ฯ ในปัจจุบันก็
จะเข้าข่ายในเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตต่อไป และได้รับการยกเว้นในบทเฉพาะกาลในบางข้อมูลอยู่แล้ว  20 

๒.๒) เนื่องจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยท่ีมีขนาดการเดินเคร่ืองด้วยกําลังที่ ตํ่ากว่า             
๒  เมกะวัตต์ ผลกระทบทางรังสีท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมจะน้อยมาก แม้กระทั่งในการดําเนินการจัดทําแผนฯ ก็จะ
จํากัดอยู่ภายใน site เท่าน้ัน จะไม่มีผลกระทบที่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมในปริมาณท่ีน่าเป็นกังวล 

๒.๓) เครื่องปฏิกรณ์ฯ ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันได้ออกแบบเป็นระบบความปลอดภัยได้ด้วยตัวเอง    
ไม่ว่าจะเป็นแท่งเช้ือเพลิง หรือระบบระบายความร้อน จะเป็นการออกแบบในลักษณะท่ีไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง25 

ในระดับท่ีกระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมในปริมาณท่ีมากได้ 
๒.๔) จากมติคณะกรรมการในการประชุมครั้งท่ีแล้ว ท่ีให้สทน.ย่ืนเอกสารรายงานการวิเคราะห์

ความปลอดภัย เนื่องจากเคร่ืองปฏิกรณ์เครื่องนี้มีกําลัง ๑.๓ เมกะวัตต์ ดังน้ัน รังสีท่ีออกมาจากเครื่องปฏิกรณ์จะ
ขึ้นอยู่กับระดับกําลังของเครื่องปฏิกรณ์ด้วย กล่าวคือ เครื่องปฏิกรณ์ท่ีใช้งานที่มีขนาดระดับกําลังสูงปริมาณรังสี
ท่ีออกมาสู่สิ่งแวดล้อมก็จะสูงกว่าเครื่องปฏิกรณ์ท่ีมีขนาดระดับกําลังตํ่า 30 

๒.๕) ตามที่ได้รับรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมจาก สทน. ว่าอุบัติเหตุที่
รุนแรงที่สุดท่ีคาดว่าจะเกิดสําหรับเคร่ืองปฏิกรณ์ฯ นี้ คือ แท่งเช้ือเพลิง ๑ แท่งรั่วกลางอากาศ ดังน้ัน จากการ
วิเคราะห์ความปลอดภัยปริมาณรังสีท่ีปล่อยออกมาจะเท่ากับ ๐.๔ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ในระยะ ๑๐ เมตรห่างจาก
เครื่องปฏิกรณ์ฯ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นอีกกรณีท่ีเราไม่ได้รับการละเว้นการปฏิบัติต่อ
เครื่องปฏิกรณ์ฯ เครื่องน้ี ด้วยเหตุผลที่อยู่ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซ่ึงเป็นกระทรวงเดียวกัน เรายังคงใช้35 

มาตรฐานเดียวกับมาตรฐานสากลในการวิเคราะห์ความปลอดภัย ซ่ึงโดยปกติกฎกระทรวงฯ จะกําหนดไว้ว่าไม่ให้
ประชาชนได้รับปริมาณรังสีเกิน ๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อไป แต่จากการวิเคราะห์ความปลอดภัยอุบัติเหตุรุนแรงที่สุดที่
คาดว่าจะเกิดจะได้รับปริมาณรังสี ๐.๔ มิลลิซีเวิรต์ต่อปี ซ่ึงประมาณร้อยละ ๔๐ ของ safety limit ท่ีกําหนดไว้
ในกฎหมาย 

๒.๖) ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมฯ เครื่องปฏิกรณ์ฯเครื่องนี้ไม่จําเป็นต้อง40 

ย่ืนรายงานผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม เน่ืองจาก พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ        
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้กําหนดว่าเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเพ่ือใช้ในการวิจัยต้องย่ืนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวระบุเพียงว่าสําหรับโรงไฟฟ้าท่ีมีขนาดกําลังมากกว่า ๑๐ เมกะวัตต์เท่าน้ันที่ต้องย่ืนรายงาน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกัน 



~ ๑๒ ~ 
 

 

 มติท่ีประชุม :  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ว่าด้วย รายงานการ5 

วิเคราะห์ความปลอดภัยของเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ...  
 
วาระ ๕.๒ การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ท่ีขอรับอนุญาต 

ฝ่ายเลขานุการฯ : คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และ
วัสดุพลอยได้  พิจารณาคําขออนุญาตตามเอกสารหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตและมีมติเห็นชอบการออก10 

ใบอนุญาตแล้ว ดังนี้ 
 

๑) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๔ วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๓๙ ฉบับ 
ประเภทการอนุญาต ใบอนุญาต 

(ฉบับ) 
วัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร ์

จํานวน 
)ชุด(  

ปริมาณกัมมันตภาพรังสี 
(GBq) 

จํานวน 
)ชุด(  

วัสดุนิวเคลียร ์
(kg) 

ผลิต มีไว้ครอบครอง 
หรือใช้ 

๑๕ ๘๘ ๔,๗๑๕.๙ ๑ ๑๔.๕๑ 

นําหรือส่ังเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

๑๖ ๕๐ ๒๓,๔๘๒.๙๖ ๓ ๑๖๘ 

นําหรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร 

๘ ๘ ๒๘๔๐.๒๗ ๓ ๑๖๘ 

รวม ๓๙ ๑๔๖ ๓๑,๐๓๙.๑๓ ๗ ๓๕๐.๕๑ 
 
๒) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑๔ ฉบับ 15 
ประเภทการอนุญาต ใบอนุญาต 

(ฉบับ) 
วัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร ์

จํานวน 
)ชุด(  

ปริมาณกัมมันตภาพรังสี 
(GBq) 

จํานวน 
)ชุด(  

วัสดุนิวเคลียร ์
(kg) 

ผลิต มีไว้ครอบครอง 
หรือใช้ 

๙ ๗๓๕ ๒๒,๙๗๔.๓๗ ๕ ๗๘.๗๐ 

นําหรือส่ังเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

๓ ๔ ๕๒๗.๘๑ ๐ ๐ 

นําหรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร 

๒ ๒ ๒๒๘.๙๖ ๐ ๐ 

รวม ๑๔ ๗๔๑ ๒๓,๗๓๑.๑๔ ๕ ๗๘.๗๐ 
 
๓) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  จํานวน ๑๙ ฉบับ 
ประเภทการอนุญาต ใบอนุญาต 

(ฉบับ) 
วัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร ์

จํานวน 
)ชุด(  

ปริมาณกัมมันตภาพรังสี 
(GBq) 

จํานวน 
)ชุด(  

วัสดุนิวเคลียร ์
(kg) 

ผลิต มีไว้ครอบครอง 
หรือใช้ 

๗ ๑๖๗ ๑๓๖,๔๖๔.๙๔ ๒๕ ๓๘๙.๓๐ 

นําหรือส่ังเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

๙ ๑๒๗ ๖,๗๙๕.๑๒ ๐ ๐ 

นําหรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร 

๓ ๖ ๓๙๒.๕๗ ๑ ๕๖ 

รวม ๑๙ ๓๐๐ ๑๔๓,๖๕๒.๖๓ ๒๖ ๔๔๕.๓ 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

 

๔) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๔ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  จํานวน ๒๔ ฉบับ 5 
ประเภทการอนุญาต ใบอนุญาต 

(ฉบับ) 
วัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร ์

จํานวน 
)ชุด(  

ปริมาณกัมมันตภาพรังสี 
(GBq) 

จํานวน 
)ชุด(  

วัสดุนิวเคลียร ์
(kg) 

ผลิต มีไว้ครอบครอง 
หรือใช้ 

๙ ๕๒๓ ๑๗๕,๘๗๕,๔๐๖.๕ ๑ ๑๐๔.๕๐ 

นําหรือส่ังเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

๘ ๑๐๖ ๑๓,๘๓๙.๐๒ ๒ ๑๐๖ 

นําหรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร 

๗ ๑๐๕ ๑๗๗๖.๓๔ ๒ ๑๐๖ 

รวม ๒๔ ๗๓๔ ๑๗๕,๘๙๑,๐๒๑.๙๐ ๕ ๓๑๖.๕ 
 
๕) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๕  จํานวน ๒๒ ฉบับ 
ประเภทการอนุญาต ใบอนุญาต 

(ฉบับ) 
วัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร ์

จํานวน 
)ชุด(  

ปริมาณกัมมันตภาพรังสี 
(GBq) 

จํานวน 
)ชุด(  

วัสดุนิวเคลียร ์
(kg) 

ผลิต มีไว้ครอบครอง 
หรือใช้ 

๑ ๖๖ ๔๔๑.๔๕ ๐ ๐ 

นําหรือส่ังเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

๙ ๓๒ ๗๗,๗๐๐ ๕ ๒๒๘ 

นําหรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร 

๑๒ ๒๔  ๒๕,๔๗๖.๙๑ ๗ ๓๓๔ 

รวม ๒๒ ๑๒๒ ๑๐๓,๖๑๘.๓๖ ๑๒ ๕๖๒ 
 
๖) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕  จํานวน ๒๑ ฉบับ 
ประเภทการอนุญาต ใบอนุญาต 

(ฉบับ) 
วัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร ์

จํานวน 
)ชุด(  

ปริมาณกัมมันตภาพรังสี 
(GBq) 

จํานวน 
)ชุด(  

วัสดุนิวเคลียร ์
(kg) 

ผลิต มีไว้ครอบครอง 
หรือใช้ 

๑๐ ๗๗ ๙๗๘,๕๑๑.๖๙ ๔๗ ๙๑๐.๘ 

นําหรือส่ังเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

๘ ๖๔ ๒๒,๘๖๔.๘๕ ๑ ๕๖ 

นําหรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร 

๓ ๗ ๑๗๔.๖๔ ๑ ๕๖ 

รวม ๒๑ ๑๔๘ ๑,๐๐๑,๕๕๑.๑๘ ๔๙ ๑๐๒๒.๘ 
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๗) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕  จํานวน ๒๑ ฉบับ 
ประเภทการอนุญาต ใบอนุญาต 

(ฉบับ) 
วัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร ์

จํานวน 
)ชุด(  

ปริมาณกัมมันตภาพรังสี 
(GBq) 

จํานวน 
)ชุด(  

วัสดุนิวเคลียร ์
(kg) 

ผลิต มีไว้ครอบครอง 
หรือใช้ 

๑๔ ๑๙๓ ๘๖๔,๒๙๐.๒๙ ๒ ๒๐๘.๖๐ 

นําหรือส่ังเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

๕ ๓๖ ๕๕๗.๔๘ ๐ ๐ 

นําหรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร 

๒ ๑๑ ๒๒๙๑.๒๓ ๐ ๐ 

รวม ๒๑ ๒๔๐ ๘๖๗,๑๓๙ ๒ ๒๐๘.๖๐ 



~ ๑๔ ~ 
 

 

๘) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕  จํานวน ๒๐ ฉบับ 5 
ประเภทการอนุญาต ใบอนุญาต 

(ฉบับ) 
วัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร ์

จํานวน 
)ชุด(  

ปริมาณกัมมันตภาพรังสี 
(GBq) 

จํานวน 
)ชุด(  

วัสดุนิวเคลียร ์
(kg) 

ผลิต มีไว้ครอบครอง 
หรือใช้ 

๑๐ ๗๑ ๑,๔๑๕,๘๘๗.๔๗ ๑ ๑๐๔.๓๐ 

นําหรือส่ังเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

๖ ๒๘ ๑๘,๕๓๙.๒๙ ๑ ๕๖ 

นําหรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร 

๔ ๑๘ ๒๐๕๘.๓๑ ๑ ๕๖ 

รวม ๒๐ ๑๑๗ ๑,๔๓๖,๔๘๕.๐๗ ๓ ๒๑๖.๓๐ 
 
๙) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  จํานวน ๕๓ ฉบับ 
ประเภทการอนุญาต ใบอนุญาต 

(ฉบับ) 
วัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร ์

จํานวน 
)ชุด(  

ปริมาณกัมมันตภาพรังสี 
(GBq) 

จํานวน 
)ชุด(  

วัสดุนิวเคลียร ์
(kg) 

ผลิต มีไว้ครอบครอง 
หรือใช้ 

๑๕ ๘๙๙ ๒๙๗,๒๗๐,๒๒๔.๔ ๓๔ ๗๖๗.๒๐ 

นําหรือส่ังเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

๒๒ ๑๑๐ ๑๓๙,๐๙๒.๗๗ ๑๐ ๕๔๒ 

นําหรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร 

๑๖ ๓๖ ๓๐,๔๕๖.๗๔ ๑๐ ๕๔๒ 

รวม ๕๓ ๑,๐๔๕ ๒๙๗,๔๓๙,๗๗๓.๙๑ ๕๔ ๑๘๕๑.๒๐ 
 
๑๐) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  จํานวน ๑๑  ฉบับ 
ประเภทการอนุญาต ใบอนุญาต 

(ฉบับ) 
วัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร ์

จํานวน 
)ชุด(  

ปริมาณกัมมันตภาพรังสี 
(GBq) 

จํานวน 
)ชุด(  

วัสดุนิวเคลียร ์
(kg) 

ผลิต มีไว้ครอบครอง 
หรือใช้ 

๖ ๔๒ ๑๒,๘๙๔,๕๐๐.๓๔ ๐ ๐ 

นําหรือส่ังเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

๔ ๓๙ ๑๒,๘๙๕,๐๑๘.๑๙ ๐ ๐ 

นําหรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร 

๑ ๑ ๙๕.๘๓ ๐ ๐ 

รวม ๑๑ ๘๒ ๒๕,๗๘๙,๖๑๔.๓๖ ๐ ๐ 
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๑๑) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  จํานวน ๔๐ ฉบับ 
ประเภทการอนุญาต ใบอนุญาต 

(ฉบับ) 
วัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร ์

จํานวน 
)ชุด(  

ปริมาณกัมมันตภาพรังสี 
(GBq) 

จํานวน 
)ชุด(  

วัสดุนิวเคลียร ์
(kg) 

ผลิต มีไว้ครอบครอง 
หรือใช้ 

๑๓ ๖๘ ๖๔,๙๔๓.๙๕ ๑๕ ๒๒๐.๖๐ 

นําหรือส่ังเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

๑๗ ๗๗ ๑๐๑,๘๔๕.๖๗ ๑๓ ๖๕๒.๘๐ 

นําหรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร 

๑๐ ๒๗ ๓๐,๙๒๕.๔๘ ๑๓ ๖๕๒.๘๐ 

รวม ๔๐ ๑๗๒ ๑๙๗๗๑๕.๑๐ ๔๑ ๑,๕๒๖.๒๐ 



~ ๑๕ ~ 
 

 

๑. ใบอนุญาตที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯตามหลักเกณฑ์ปกติ  จํานวน ๒๘๔ ฉบับ 5 

๒. การออกใบอนุญาตที่ออกไปแล้ว กรณีเร่งด่วน    จํานวน ๓๓   ฉบับ 
๓. การออกใบอนุญาตที่ออกไปแล้ว กรณี ๔๕ วัน    จํานวน ๑๐๓ ฉบับ 
๔. สรุปใบอนญุาตตามหลักเกณฑ์ปกติ คงเหลือ    จํานวน ๑๔๘ ฉบับ 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณา10 

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว จํานวนรวม ๑๔๘  ฉบับ 
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 
 -ไม่มี- 
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มติท่ีประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ จํานวน ๑๔๘  ฉบับ 
 

 ๕.๒.๒ การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ซ่ึงได้ออกใบอนุญาตไปแล้วใน
กรณีจําเป็นเร่งด่วน 
 ฝ่ายเลขานุการฯ : เน่ืองจากมีผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้หลายรายได้20 

ขอรับใบอนุญาตเร่งด่วนโดยมีหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น 
หนังสือสัญญากับบริษัทคู่สัญญา และแผนการดําเนินงาน เป็นต้น เพ่ือเสนอประกอบการพิจารณาด้วย 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตในกรณีจําเป็นเร่งด่วน  

เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ25 

ออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์และมีมติเห็นชอบแล้ว จึงได้ลง
นามใบอนุญาตในกรณีจําเป็นเร่งด่วนไปแล้วคือ 
 

(๑) การประชุมครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๔ วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๒ ฉบับ 
๑.๑ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จํานวน  ๒  ฉบับ 30 

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต 

ชื่อหน่วยงาน เหตุเร่งด่วน ผลการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ 

๑ พ.ป.ส. ๔ก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
ศูนย์ไซโคลตรอนและ
เพทสแกนแห่งชาติ 

เน่ืองจากหน่วยงานมีกําหนดการตรวจและรักษา
ผู้ป่วย (ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์) ประสงค์ใช้ 
Source เพ่ือปรับเทียบเครื่องมือ เพ่ือใช้ในการ
ตรวจและรักษาผู้ป่วย ในวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๔ 

 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ลงนามแล้ว 

วันที่  ๙ ธ.ค. ๕๔ 
๒ พ.ป.ส. ๖ก 

 (๒) การประชุมครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  จํานวน ๓ ฉบับ 
๒.๑ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จํานวน  ๓  ฉบับ 

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต 

ชื่อหน่วยงาน เหตุเร่งด่วน ผลการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ 

๑ พ.ป.ส. ๖ก 
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูช่ัน (ประเทศไทย) 
จํากัด 
 

เน่ืองจากหน่วยงานมีกําหนดการตรวจและรักษา
ผู้ป่วย (ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์) ประสงค์ใช้ 
Source เพ่ือปรับเทียบเครื่องมือ เพ่ือใช้ในการ
ตรวจและรักษาผู้ป่วย ในวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๔ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ลงนามแล้ว 
วันที่  ๒๓ ธ.ค. ๕๔ 

๒ พ.ป.ส ๖ก 
๓ พ.ป.ส. ๖ก 

 
 



~ ๑๖ ~ 
 

 

(๓) การประชุมครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๔ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  จํานวน ๒ ฉบับ 5 

๓.๑ การใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม จํานวน  ๒  ฉบับ 
ลําดับ ประเภท

ใบอนุญาต 
ชื่อหน่วยงาน เหตุเร่งด่วน ผลการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ 
๑ พ.ป.ส. ๔ก  

 
บริษัท เฟอร์นิช บอร์ด 

จํากัด 

ต้องส่งใบอนุญาตให้กับผู้ผลิตก่อนประกอบและ
ติดตั้ง Cs-137 และต้องติดตั้งเครื่องจักรให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๕ และเริ่มการผลิตจริง 
๑ ก.พ. ๒๕๕๕ หากไม่สามารถดําเนินการได้จะ
เสี ยหายประมาณ  ๗ ,๘๗๖ ,๐๕๕  บาท / วั น 
ประกอบกับเป็นการยื่นขออนุญาตเป็นครั้งแรกจึง
ไม่ทราบข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณา 

 
 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ลงนามแล้ว 
วันที่  ๓๐ ธ.ค. ๕๔ 

๒ พ.ป.ส. ๖ก 

 
 

(๔) การประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวน ๓ ฉบับ 
๔.๑ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จํานวน  ๓  ฉบับ 10 

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต 

ชื่อหน่วยงาน เหตุเร่งด่วน ผลการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ 

๑ พ.ป.ส. ๔ก  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

หน่วยเวชศาสตร์
นิวเคลียร ์

มีผู้ป่วยรอรับการตรวจวินิจฉัยและรักษามีจํานวน
มาก และมีคิวนัดตรวจในวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
อาจทําให้ผู้ป่วยเหล่าน้ีได้รับการรักษาไม่ทันท่วงที
ในระยะแรกเริ่มส่งผลให้เปอร์เซนต์การหารจาก
รอยโรคลดลง 

 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ลงนามแล้ว 

วันที่ ๖ ม.ค. ๕๕ 

๒ พ.ป.ส. ๖ก  
 

 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะแพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
หน่วยรังสีรกัษา 

เน่ืองด้วย สาขาวิชารักษาและมะเร็งวิทยาคณะ
แพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธีบดี ได้ทําการ
ปรับปรุงสมรรณนะเครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสี
สูงใหม่ ซ่ึงอาจจะส่งผลทําให้เม็ดแร่ Ir-192 มี
กําหนดการท่ีจะนําเข้าและส่งเม็ดแร่ ในปลาย
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพ่ือให้ทันกับการใช้งาน
พร้อมเครื่องหลังการปรับปรุงแล้ว เสร็จในวันที่ 
๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ก็เพ่ือประโยชน์ของ
คนไข้โรคมะเร็งที่กําลังรอการการรักษาอยู่จํานวน
มาก โอกาศในการควบคุมโรคและการหายจากโรค 
ก็จะยิ่งมากข้ึน 

 
 
 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ลงนามแล้ว 
วันที่ ๖ ม.ค. ๕๕ 

๓ พ.ป.ส. ๖ก 

 
 (๕) การประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕  จํานวน ๒ ฉบับ 

๕.๑ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จํานวน  ๒  ฉบับ 
ลําดับ ประเภท

ใบอนุญาต 
ชื่อหน่วยงาน เหตุเร่งด่วน ผลการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ 
๑ พ.ป.ส. ๖ก  

กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

สํานักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

เน่ืองด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีใช้วัสดุ
กัมมันตรังสี เ พ่ือการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ป น เ ป้ื อ น ส า ร กั ม มั น ต รั ง สี  Gamma 
Spectrometry โดยมีแผนการสอบเทียบภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพ่ือให้ทันกับการส่ง
ตัวอย่างอาหารจากประเทศญี่ปุ่น 

 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ลงนามแล้ว 

วันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๕ 
๒ พ.ป.ส. ๔ก 
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~ ๑๗ ~ 
 

 

(๖) การประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวน ๙ ฉบับ 5 

๖.๑ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จํานวน  ๓  ฉบับ 
ลําดับ ประเภท

ใบอนุญาต 
ชื่อหน่วยงาน เหตุเร่งด่วน ผลการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ 
๑ พ.ป.ส. ๖ก มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะแพทยศาสตร ์ 
ศิรริาชพยาบาล  

สาขาวิชาเวชศาสตร์
นิวเคลียร ์

เพ่ือกําหนดแผนการรกัษาผู้ป่วยในการวินิจฉัยโรค
ไทรอยด์และมะเร็งไทรอยด ์และพิจารณาอนุมัติ

ใบอนุญาตนําเข้าเป็นกรณีเร่งด่วน ภายในวันที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๕๕ ได้นัดหมายผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับ
การตรวจรกัษาหลังจากวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยรอรับการรกัษารวมประมาณ 

๖๐ รายตอ่สัปดาห์ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ลงนามแล้ว 
วันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๕ ๒ พ.ป.ส. ๔ก 

๓ พ.ป.ส. ๔ก สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธาณสุข           

โรงพยาบาลสรรพสทิธิ
ประสงค์ งานเวชศาสตร์

นิวเคลียร ์

เพ่ือการขยายศักยภาพบริการในการตรวจ 
Gallium scan 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ลงนามแล้ว 
วันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๕ 

๖.๒ การใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม จํานวน  ๖  ฉบับ 
ลําดับ ประเภท

ใบอนุญาต 
ชื่อหน่วยงาน เหตุเร่งด่วน ผลการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ 
๑ พ.ป.ส. ๔ก  

 
 
 
 
 

บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์
โอเวอร์ซีสส์เอส.เอ. 

ตามที่บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์โอเวอร์ซีสส์เอส.เอ. ได้
มีการย่ืนคําขอความอนุเคราะห์ให้ออกใบอนุญาต
นําเข้า/ส่งออก/ครอบครองเป็นกรณีเร่งด่วน 
หนังสือเลขที่ ๐๐๓/๑๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม  
๒๕๕๕ น้ัน ทางบริษัท มีความจําเป็นต้องส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี ไปยังประเทศกัมพูชาเพ่ือใช้งาน
ช่ัวคราวเป็นระยะเวลา ๒๕ วัน ให้กับบริษัท ปตท. 
สํารวจและผลิต ปิ โต เลียม  จํากัด  (มหาชน ) 
เน่ืองจากการแจ้งที่กระช้ันชิดของ ปตท.เม่ือต้น
เดื อน  ธันวาคม  ได้ รับมอบหมายสํ ารวจ  ณ 
ประเทศกัมพูชาพร้อมแท่นขุดเจาะ ภายในวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทั้งน้ีค่าความเสียหายที่เกิดการ
ล่ า ช้าและไ ม่สามารถปฎิบัติ งานได้ตามที่ ไ ด้
มอบหมายน้ัน ทางบริษัท จะถูกปรับคิดเป็น ๑๐ 
เปอร์เซนต์จากค่าจ้างทั้งหมด โดยประมาณการที่ 
๑ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท จากค่า จ้างเต็มประมาณ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ลงนามแล้ว 
วันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๕ 

๒ พ.ป.ส. ๖ก 

๓ พ.ป.ส. ๖ก  
 

บริษัท เอ็นซิส 
เทคโนโลย ีจํากดั 

 

บริษัท เอ็นซิส เทคโนโลยี จํากัด มีความประสงค์
ขอยกเลิกใบอนุญาตส่งออกวัสดุต้นกําลังเลขที่ 
6I004/0954E และ 6I002/0954E เน่ืองจาก
ใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องเลขที่ 6I005/0954E และ
เลขที่6I003/0954E ได้ระบุบเง่ือนไขการส่งออก
ทั้งน้ีต้องส่งออกไม่เกินวันหมดอายุของใบอนุญาต 
พ.ป.ส.๔ก-๑ เลขที่ 4I252-1/54R11 หมดอายุ ๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีผลกระทบต่อใบอนุญาต
ส่งออกวัสดุต้นกําลังเลขท่ี 6I005/0954E และ
เลขที่6I003/0954E และทั้งน้ีทางบริษัทฯ ได้ย่ืนคํา
ขออนุญาตส่ งออกชุด ใหม่แล้ว เ ม่ือ วันที่  ๒๗ 
ธันวาคม ตามเลขท่ีรับ ๑๐/๒๗-๑๒-๕๔ เละ ๑๒/
๒๗-๑๒-๕๔ และได้เข้าประชุมคณะอนุกรรมการ
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ลงนามแล้ว 
วันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๕ 

๔ พ.ป.ส. ๖ก 

๕ พ.ป.ส. ๖ก  
บริษัท ศิวะ เทสติ้ง 
อินสเพ็คช่ัน แอนด์ 
คอนซลัติ้ง จํากดั 

 
๖ พ.ป.ส. ๖ก 

 



~ ๑๘ ~ 
 

 

(๗) การประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวน ๕ ฉบับ 5 

๗.๑ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จํานวน  ๓  ฉบับ 
ลําดับ ประเภท

ใบอนุญาต 
ชื่อหน่วยงาน เหตุเร่งด่วน ผลการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ 
๑ พ.ป.ส. ๔ก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
ศูนย์ไซโคลตรอนและ
เพทสแกนแห่งชาติ 

เน่ืองจากมีความผิดพลาดในการกรองข้อมูลในการ
ขออ นุญาตครั้ ง แรก  และปรับ เที ยบ เครื่ อ ง 
SPECT/CT สําหรับใช้งานกับผู้ป่วย เพ่ือเป็นไป
ตามมาตรฐานของการวินิจฉัยและมีคนไข้รอรับ
การรักษาเป็นจํานวนมาก จึงจําเป็นเร่งด่วนที่จะใช้
ในเดือน มกราคม ๒๕๕๕ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรณีเร่งด่วน
ที่ เสนอคณะกรรรมการ  พ .ป .ส  
๑/๒๕๕๔ กรณีมีผู้ป่วยรอการรับ
การรักษา/วินิจฉัย 

 
  

๒ พ.ป.ส. ๖ก 

๓ พ.ป.ส. ๔ก กรมการแพทย์  
ศูนย์มะเร็งลําปาง 

เน่ืองจากมีผู้ป่วยรายใหม่จํานวน ๖ รายที่รอการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรณีเร่งด่วน
ที่ เสนอคณะกรรรมการ  พ .ป .ส  
๑/๒๕๕๔ กรณีมีผู้ป่วยรอการรับ
การรักษา/วินิจฉัย 

 
๗.๒ การใช้ประโยชน์ทางการศึกษาวิจัย จํานวน  ๒  ฉบับ 

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต 

ชื่อหน่วยงาน เหตุเร่งด่วน ผลการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ 

๑ พ.ป.ส. ๔ก กรมสือ่สาร 
อิเลกทรอนิกส์ทหาร

อากาศ 

ไดส้ั่งซื้อระบบเรด้าตรวจอากาศ รุ่น DWSR-
3501C จากบริษัท Enterprise Electronics 

Corporation ประเทศสหรัฐอเมรกิา เพ่ือติดตั้งใช้
งาน กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี ทางบริษัทฯ
พร้อมจะจัดส่งเรดาร์ ประมาณกลางเดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรณีเร่งด่วน
ที่ เสนอคณะกรรรมการ  พ .ป .ส  
๑/๒๕๕๔ 

๒ พ.ป.ส. ๖ก 

 
 (๘) การประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  จํานวน ๔ ฉบับ 

๗.๑ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จํานวน  ๔  ฉบับ 10 

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต 

ชื่อหน่วยงาน เหตุเร่งด่วน ผลการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ 

๑ พ.ป.ส. ๖ก บ ริ ษั ท  โ ก ล บ อ ล  
เ ม ดิ เ คิ ล  โ ซ ลู ช่ั น
(ประเทศไทย) จํากัด 

ตามท่ีบริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน
(ประเทศไทย ) จํากัด ได้ ย่ืนแบบคําขอ
อนุญาต พ.ป.ส. ๓ก จํานวน ๓ ฉบับ เมื่อ
วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เน่ืองด้วยขณะนี้
ทางบ ริ ษัทมีความ จํา เป็น ท่ีจะ ต้องรีบ
ดํ า เ นินการ นํา เข้ า ซ่ึ งรั ง สี  เพื่ อ ใ ช้ทาง
การแพทย์กับผู้ป่วย ซ่ึงขณะน้ีมีผู้ป่วยท่ีรอ
รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาเป็น
จํานวนมาก ซ่ึงจะต้องรีบตรวจและรักษา 
ภายในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถ้าหาก
ผู้ป่วยเหล่าน้ีไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและ
การรักษาในกรณีเร่งด่วน อาจทําให้ผู้ป่วย
เหล่าน้ีได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรณี
เร่งด่วนท่ีเสนอคณะกรรรมการ 
พ.ป.ส. ๑/๒๕๕๔ กรณีมีผู้ป่วย
รอการรับการรักษา/วินิจฉัย 

๒ พ.ป.ส. ๖ก 

๓ พ.ป.ส. ๖ก 

๔ พ.ป.ส. ๖ก มหาวิทยาลัย    
ขอนแก่น คณะ

แพทยศาสตร์ หน่วย
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

มีความจําเป็นต้องใ ช้สารกัมมันต รัง สี  
Ir-125 ในการตรวจวัดระดับโฮโมนเพื่อใช้
วินิจฉัยผู้ป่วยโรคไทรอยด์ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งตับ โดยมี

เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรณี
เร่งด่วนท่ีเสนอคณะกรรรมการ 
พ.ป.ส. ๑/๒๕๕๔ กรณีมีผู้ป่วย
รอการรับการรักษา/วินิจฉัย 



~ ๑๙ ~ 
 

 

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต 

ชื่อหน่วยงาน เหตุเร่งด่วน ผลการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ 

ผู้ป่วยรอรับการรักษาประมาณ ๕๖๐ ราย 
ต่อ ๒ สัปดาห์และต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วย
ภายในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
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 (๙) การประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  จํานวน ๓ ฉบับ 
๗.๑ การใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม จํานวน  ๓  ฉบับ 

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต 

ชื่อหน่วยงาน เหตุเร่งด่วน ผลการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ 

๑ พปส.๔ก บริษัท อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์ 

อินดัสตร้ีส์ จํากัด 
(มหาชน) 

โดยทางบ ริ ษัทฯ  มีแผน ท่ีจะหยุดเดิน
เครื่องจักรท้ังระบบภายในโรงงานเพื่อท่ีจะ
ปรับปรุงซ่อมแซมและบํารุงเครื่องจักรคร้ัง
ใหญ่ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๕๕  และบริษัทฯ มีแผนท่ีจะ
เปล่ียนเปล่ียนสารกัมมันตภาพรังสีและ
สอบเทียบเครื่องมือวัดระดับรังสี ในวันท่ี ๕ 
มีนาคม ๒๕๕๕ ทางบริษัทฯ จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตนําเข้าและครอบครองก่อน วันท่ี 
๒๐  กุ มภา พัน ธ์  ๒๕๕๕  เ พื่ อ จ ะ ได้ มี
ระยะเวลาดําเนินการขั้นตอนขนส่ง พิธีการ
ศุลกากรและดําเนินการจัดเตรียมความ
พ ร้ อม ใน ก า รติ ด ต้ั ง แ ล ะ เ ป ล่ี ยน ส า ร
กัมมันตรังสี Co-60  และแผนกําหนดการน้ี
ไม่สามารถเล่ือนออกไปได้ เน่ืองจากทาง
บริ ษัทฯ  ไ ด้ว่ า จ้าง ผู้รับ เหมาราย อ่ืนๆ 
สําหรับงานซ่อมแซมใหญ่ครั้งน้ีไว้เรียบร้อย
แ ล้ว  ถ้ า ไม่ ไ ด้ธาตุกั มมันตรั ง สี  Co-60 
ดังก ล่าวมาเป ล่ียน  ทางบริ ษัทฯจะไม่
สามารถเดินเครื่องจักรเพ่ือดําเนินการผลิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะมีผลเสียหาย
ต่อรายได้ ซ่ึงมีมูลค่ามากกว่า ๑๓ ล้านบาท
ต่อวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรณี
เร่งด่วนท่ีเสนอคณะกรรรมการ 

พ.ป.ส. ๑/๒๕๕๔ 

๒ พปส.๖ก 

๓ พปส.๖ก บริษัท ฮัลลิเบอร์ตัน 
เอ็นเนอจี เซอร์วิส

เซส อิงค์ 

ทาง บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะนําส่ง
ออกวัสดุกัมมันตรังสี เพื่อนําไปใช้ในการ
ปฎิบัติงานต่อยังประเทศมาเลเซียเป็นกรณี
เร่งด่วน วัสดุกัมมันตรังสีบรรจุอยู่ในเครื่อง 
"Densometer" ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเฉพาะ
ทางท่ีหาได้ยากและมีจํานวนน้อย บริษัทฯ
ได้ขอยืมเคร่ืองมือดังกล่าวมาจาก บริษัท 
"Hallidurton Enrrgy Services (M) 
SDN.BHD. ประเทศมาเลเชีย" โดยขณะน้ี 
ทางบริษัท ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิส
เซส อิง ค์ ได้ ใ ช้ เค ร่ือง  "Densometer" 
เสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงมีความ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรณี
เร่งด่วนท่ีเสนอคณะกรรรมการ 

พ.ป.ส. ๑/๒๕๕๔ 



~ ๒๐ ~ 
 

 

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต 

ชื่อหน่วยงาน เหตุเร่งด่วน ผลการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ 

ประสงค์ที่จะขอส่งเครื่องดังกล่าวคืนให้กับ 
ประเทศมาเลเซีย เพื่อนําเคร่ืองมือดังกล่าว
กลับไปใช้ในการปฎิบัติงานต่อทันที 
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ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
เลขาธิการ ปส. เสนอขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตที่ออกไปแล้วในกรณีจําเป็นเร่งด่วน จํานวน ๓๓ 

ฉบับ โดยให้มีผลนับต้ังแต่วันที่ออกใบอนุญาต และสิ้นสุดตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 10 

 - ไม่มี -  
 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้  จํานวน ๓๓ ฉบับ 
 
๕.๒.๓ การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ซ่ึงได้ออกใบอนุญาตไปแล้ว 15 

ในกรณี ๔๕ วัน 
 ฝ่ายเลขานุการฯ : กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ที่ผ่านขั้นตอนและระยะเวลาในการออกใบอนุญาตฯ ครบ 
๔๕ วันทําการแล้ว  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือขอความเห็นชอบการออก
ใบอนุญาตฯ กรณี ๔๕ วัน เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ ในการประชุมฯ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔    วันท่ี ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 20 

 มติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบการออกใบอนุญาตฯ กรณี ๔๕ วัน และเลขาธิการ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้ลงนามใบอนุญาตฯ กรณี ๔๕ วัน  ดังน้ี 

(๑) การประชุมคร้ังท่ี ๓๑/๒๕๕๔ วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๖ ฉบับ 
 ๑.๑ การใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม จํานวน  ๖  ฉบับ 

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต 

ชื่อหน่วยงาน ผ่านการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ปกติ 

๑ พ.ป.ส. ๔ก บริษัท โตชิบา โฮกุโตะ อิเลคโทรนิค ดีไวส์ 
 (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 

ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

๒ พ.ป.ส. ๔ก บริษัท เอ็นซิส เทคโนโลย่ี จํากัด 
๓ พ.ป.ส. ๔ก บริษัท เอ็นดีที ไทย เซอร์วิส จํากัด 
๔ พ.ป.ส. ๔ก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ 
๕ พ.ป.ส. ๔ก บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อด จํากัด 
๖ พ.ป.ส. ๔ก กรมทางหลวง สํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม่) ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๔ 

วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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(๒) การประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวน ๓๕ ฉบับ 
๑.๑ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จํานวน  ๙  ฉบับ 

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต 

ชื่อหน่วยงาน ผ่านการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ปกติ 

๑ พ.ป.ส. ๔ก-๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  
หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์  



~ ๒๑ ~ 
 

 

๒ พ.ป.ส. ๔ก-๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานรังสีวิทยา  

 

ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 

๓ พ.ป.ส. ๖ข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  
หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

๔ พ.ป.ส. ๖ข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์  
หน่วยรังสีรักษา 

๕ พ.ป.ส. ๖ข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หน่วยรังสีรักษา 

๖ พ.ป.ส. ๖ข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 
หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๗ พ.ป.ส. ๖ข 

๘ พ.ป.ส. ๖ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์  
หน่วยรังสีรักษา 

๙ พ.ป.ส. ๖ก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หน่วยรังสีรักษา 
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๑.๒ การใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม จํานวน  ๒๓  ฉบับ 
ลําดับ ประเภท

ใบอนุญาต 
ชื่อหน่วยงาน ผ่านการประชุม

คณะอนุกรรมการฯ ปกติ 
๑ พ.ป.ส. ๔ก-๒ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด  

 
 
 
 
 
 

 
ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๔ 

วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๒ พ.ป.ส. ๔ก-๒ บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จํากัด 
๓ พ.ป.ส. ๔ก-๓ บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
๔ พ.ป.ส. ๔ก-๒ บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์(ประเทศไทย) จํากัด 
๕ พ.ป.ส. ๔ก-๑ บริษัท โปรมีโก้เซอร์วิส จํากัด 
๖ พ.ป.ส. ๔ข 
๗ พ.ป.ส. ๔ก-๒ บริษัท เมร์ด็อกเอเซีย จํากัด 
๘ พ.ป.ส. ๔ก-๒ บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จํากัด 
๙ พ.ป.ส. ๖ข บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จํากัด 
๑๐ พ.ป.ส. ๖ข บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) 
๑๑ พ.ป.ส. ๖ข บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จํากัด 
๑๒ พ.ป.ส. ๖ข บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) 
๑๓ พ.ป.ส. ๖ข บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จํากัด 
๑๔ พ.ป.ส. ๖ข บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) 
๑๕ พ.ป.ส. ๖ข บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลน 5 เอ จํากัด 
๑๖ พ.ป.ส. ๖ข บริษัท เมร์ด็อกเอเซีย จํากัด 
๑๗ พ.ป.ส. ๖ข บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จํากัด 
๑๘ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จํากัด 
๑๙ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) 
๒๐ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จํากัด 
๒๑ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) 
๒๒ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จํากัด 
๒๓ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) 
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~ ๒๒ ~ 
 

 

๑.๓ การใช้ประโยชน์ทางการศึกษาวิจัย จํานวน  ๒  ฉบับ 5 

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต 

ชื่อหน่วยงาน ผ่านการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ปกติ 

๑ พ.ป.ส. ๔ก-๓ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๔ 

วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๒ พ.ป.ส. ๔ก-๓ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
๑.๔ การใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ จํานวน  ๑  ฉบับ 

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต 

ชื่อหน่วยงาน ผ่านการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ปกติ 

๑ พ.ป.ส. ๔ก-๓ บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 

(๓) การประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จํานวน ๕๒ ฉบับ 
๑.๑ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จํานวน ๑๕ ฉบับ 

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต 

ชื่อหน่วยงาน ผ่านการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ปกติ 

๑ พ.ป.ส. ๔ก บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๒ พ.ป.ส. ๖ก กรมการแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
แผนกรังสีรักษา 

ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๓ พ.ป.ส. ๖ข 

๔ พ.ป.ส. ๔ก-๒ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข  ฝ่ายพิษวิทยา 

ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๕ พ.ป.ส. ๖ข 

๖ พ.ป.ส. ๔ก-๒ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก 

ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๗ พ.ป.ส. ๖ข มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๘ พ.ป.ส. ๖ข 

๙ พ.ป.ส. ๖ข 
๑๐ พ.ป.ส. ๖ข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์    
งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๑๑ พ.ป.ส. ๖ข 

๑๒ พ.ป.ส. ๔ก-๑  
  กรมการแพทย์ ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี 

ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๑๓ พ.ป.ส. ๔ข 

๑๔ พ.ป.ส. ๖ก 
๑๕ พ.ป.ส. ๖ข 
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๑.๒ การใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม จํานวน ๓๔ ฉบับ 
ลําดับ ประเภท

ใบอนุญาต 
ชื่อหน่วยงาน ผ่านการประชุม

คณะอนุกรรมการฯ ปกติ 
๑ พ.ป.ส. ๔ก บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๔ 

วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๒ พ.ป.ส. ๔ก 
๓ พ.ป.ส. ๔ก-๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    

ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ 
ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๔ 

วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๔ พ.ป.ส. ๔ข 
๕ พ.ป.ส. ๔ก-๒ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) โรงงาน   

จ. ปราจีนบุรี 
ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๔ 

วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 



~ ๒๓ ~ 
 

 

๖ พ.ป.ส. ๔ก-๒ บริษัท ไทยพลาสติกฟิล์ม จํากัด ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๗ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส. เอ. จํากัด ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๘ พ.ป.ส. ๔ก-๒ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๙ พ.ป.ส. ๖ข 

๑๐ พ.ป.ส. ๔ก-๒ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลล์ (ประเทศไทย) จํากัด ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๑๑ พ.ป.ส. ๔ข บริษัท ศิวะ เทสต้ิง อินสเพ็คช่ัน แอนด์ คอนซัลต้ิง จํากัด ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๑๒ พ.ป.ส. ๔ก-๒ บริษัท เอฟฟิเช่ียน เทรด จํากัด ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๑๓ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๑๔ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จํากัด ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๑๕ พ.ป.ส. ๔ก-๒ บริษัท พริ้นท์มาสเตอร์ จํากัด ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๑๖ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จํากัด ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๑๗ พ.ป.ส. ๔ก-๑ บริษัท ศิวะ เทสต้ิง อินสเพ็คช่ัน แอนด์ คอนซัลต้ิง จํากัด ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๑๘ พ.ป.ส. ๔ก-๒ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จํากัด ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๑๙ พ.ป.ส. ๖ก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ 

ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๒๐ พ.ป.ส. ๖ข 

๒๑ พ.ป.ส. ๖ก  
บริษัท เอ็นซิส เทคโนโลย่ี จํากัด 

ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๒๒ พ.ป.ส. ๖ก 

๒๓ พ.ป.ส. ๖ข 
๒๔ พ.ป.ส. ๖ข 
๒๕ พ.ป.ส. ๖ข บริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๔ 

วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
๒๖ พ.ป.ส. ๔ก-๒ บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๔ 

วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
๒๗ พ.ป.ส. ๔ก-๒ บริษัท นอร์สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย) จํากัด ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๔ 

วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
๒๘ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท ศิวะ เทสต้ิง อินสเพ็คช่ัน แอนด์ คอนซัลต้ิง จํากัด ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๔ 

วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๒๙ พ.ป.ส. ๖ข 
๓๐ พ.ป.ส. ๔ก-๑ บริษัท สเตอริเจนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๔ 

วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
๓๑ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท อาร์ซีไอ เทสติ้ง อินสเพ็คช่ัน แอนด์  

คอนซัลติ้ง จํากัด 
ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๔ 

วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๓๒ พ.ป.ส. ๖ข 
๓๓ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค์ ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๔ 

วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๓๔ พ.ป.ส. ๖ข 
 5 



~ ๒๔ ~ 
 

 

๑.๓ การใช้ประโยชน์ทางการศึกษาวิจัย จํานวน ๑ ฉบับ 5 

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต 

ชื่อหน่วยงาน ผ่านการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ปกติ 

๑ พ.ป.ส. ๔ก-๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี 

ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 

๑.๔ การใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ จํานวน ๒ ฉบับ 
ลําดับ ประเภท

ใบอนุญาต 
ชื่อหน่วยงาน ผ่านการประชุม

คณะอนุกรรมการฯ ปกติ 
๑ พ.ป.ส. ๔ก-๓ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๔ 

วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
๒ พ.ป.ส. ๔ก-๓ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนช่ันแนล จํากัด ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๔ 

วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
  

 (๔) การประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จํานวน ๑๖ ฉบับ 
๑.๑ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จํานวน ๓ ฉบับ 10 

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต 

ชื่อหน่วยงาน ผ่านการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ปกติ 

๑ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)  
แผนกรังสีรักษา 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 
วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ๒ พ.ป.ส. ๖ข 

๓ พ.ป.ส. ๖ข สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ศูนย์ไอโซโทปรังสี 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 
วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๕ 

 

๑.๒ การใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม จํานวน ๑๓ ฉบับ 
ลําดับ ประเภท

ใบอนุญาต 
ชื่อหน่วยงาน ผ่านการประชุม

คณะอนุกรรมการฯ ปกติ 
๑ พ.ป.ส. ๖ก  

บริษัท เอ็นซิส เทคโนโลย่ี จํากัด 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ๒ พ.ป.ส. ๖ข 
๓ พ.ป.ส. ๖ก 
๔ พ.ป.ส. ๖ข 
๕ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ๖ พ.ป.ส. ๖ข 
๗ พ.ป.ส. ๔ก-๒ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๕ 
๘ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จํากัด ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ๙ พ.ป.ส. ๖ข 
๑๐ พ.ป.ส. ๖ก  

บริษัท ศิวะ เทสต้ิง อินสเพ็คช่ัน แอนด์ คอนซัลต้ิง จํากัด 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ๑๑ พ.ป.ส. ๖ข 
๑๒ พ.ป.ส. ๖ก 
๑๓ พ.ป.ส. ๖ข 

 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

เลขาธิการ ปส. เสนอขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตที่ออกไปแล้วในกรณี ๔๕ วันจํานวน ๑๐๙ ฉบับ 15 

โดยให้มีผลนับต้ังแต่วันที่ออกใบอนุญาต และส้ินสุดตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 



~ ๒๕ ~ 
 

 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 5 

 ๑. วาระ ๕.๒.๑ คณะกรรมการฯ จึงไม่ใช่เป็นอนุมัติหมด เพราะบางส่วนได้อนุมัติในวาระ ๕.๒.๓       
อยู่แล้ว ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไขจํานวนใบอนุญาตในรายงานการประชุมฯ โดยหักจํานวนใบอนุญาตในวาระ 
๕.๒.๓ ออกจากวาระ ๕.๒.๑ เพ่ือไม่ใช้เกิดความซํ้าซ้อนกัน 
 ๒. ฝ่ายเลขานุการฯ : ในกรณีวาระ ๕.๒.๑ เป็นกรณีการผ่านเกณฑ์ตามปกติในการประชุมของ
คณะอนุกรรมการฯ ส่วนในวาระที่ ๕.๒.๓ เป็นกรณีท่ีครบ ๔๕ วันตามเกณฑ์แล้วจึงนํามาเสนอใหม่เพ่ือออก10 

ใบอนุญาตต่อไป ดังน้ัน รายช่ือตามเกณฑ์ปกติหากไม่ได้ออกเป็นกรณีเร่งด่วน ก็จะมาปรากฏอยู่ในกรณี ๔๕ วัน 
    

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ จํานวน ๑๐๙ ฉบับ 
 
  ๕.๒.๔ การออกใบอนุญาตใหม่ทดแทนใบอนุญาตเดิมท่ีมีการขอยกเลิกเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลง15 

แก้ไข 
 ๑. เน่ืองจากมีผู้ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ท่ีได้รับใบอนุญาตไปแล้ว แต่มา
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบางรายการของใบอนุญาตเดิม โดยมีรายการข้อมูลที่มีการขอเปล่ียนแปลงแก้ไขใน
ใบอนุญาต เช่น การจัดการกากกัมมันตรังสีบางรายการ การเปล่ียนช่ือผู้ขออนุญาต การเปลี่ยนแปลงช่ือ
หน่วยงาน การเปลี่ยนแปลงปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุพลอยได้ ตามการนําเข้าจริง เป็นต้น 20 

 ๒. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้      
มีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ กรณีการออกใบอนุญาตใหม่ทดแทน
ใบอนุญาตเดิม ดังน้ี 
 

 ๒.๑) การประชุมฯ ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๔  วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔  จํานวน ๒ ฉบับ 25 

 ๒.๒) การประชุมครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  จํานวน ๓ ฉบับ 
 ๒.๓) การประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวน ๘ ฉบับ 
 ๒.๔) การประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ฉบับ 
 ๒.๕) การประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ฉบับ 
 30 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณา

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว จํานวน ๑๖ ฉบับ 
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 ๑. ประธาน : เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง คือ การยกเลิกของเดิมและทดแทนด้วยของใหม่ ซ่ึงเป็นกรณี
เดียวกับการออกใบอนุญาตเครื่องเอกซเรย์ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ําท่วมใช่หรือไม่ 
 ๒. ฝ่ายเลขานุการฯ : ในกรณีนี้ คือ วัสดุกัมมันตรังสีบางรายการเม่ือใช้งานไปแล้วหมดอายุ
ผู้ประกอบการจึงขอสง่กากกมัมันตรังสีบางรายการ และสาํนักงานฯ ก็นําใบอนุญาตน้ันมาปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง 40 

 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ จํานวน ๑๖ ฉบับ 

 
 



~ ๒๖ ~ 
 

 

วาระ ๕.๓ การออกใบอนุญาตเคร่ืองกําเนิดรังสีเอกซ์ 5 

 ๕.๓.๑ การออกใบอนุญาตเคร่ืองกําเนิดรังสีเอกซ์ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ : คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู
จากเคร่ืองกําเนิดรังสีได้พิจารณาคําขออนุญาตและมีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ์ ดังน้ี 
 

๑) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑๓๑ ฉบับ  10 

จํานวนเคร่ืองกําเนิดรังสีรวม ๔๑๘  เครื่อง โดยแยกประเภทตามการใช้ประโยชน์ ดังน้ี 
 

การใช้ประโยชน์ จํานวนใบอนุญาต (ฉบับ) จํานวนเคร่ือง 
ทางการแพทย ์ ๑๐๘ ๓๖๙ 
ทางการอุตสาหกรรม ๒๑ ๔๗ 
ทางการรักษาความปลอดภัย ๑ ๑ 
ทางการศึกษาวิจัย ๑ ๑ 

รวม ๑๓๑ ๔๑๘ 
๒) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ วันอังคารท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวน ๗๕ ฉบับ จํานวน
เครื่องกําเนิดรังสีรวม ๓๗๓  เครื่อง โดยแยกประเภทตามการใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

การใช้ประโยชน์ จํานวนใบอนุญาต (ฉบับ) จํานวนเคร่ือง 
ทางการแพทย ์ ๖๐ ๒๕๐ 
ทางการอุตสาหกรรม ๑๑ ๑๖ 
ทางการรักษาความปลอดภัย ๔ ๑๐๗ 

รวม ๗๕ ๓๗๓ 
๓) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จํานวน ๑๐๒ ฉบับ 15 

จํานวนเคร่ืองกําเนิดรังสีรวม ๒๐๙ เครื่อง โดยแยกประเภทตามการใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
การใช้ประโยชน์ จํานวนใบอนุญาต (ฉบับ) จํานวนเคร่ือง 

ทางการแพทย ์ ๖๐ ๑๓๒ 
ทางการอุตสาหกรรม ๔๒ ๗๗ 

รวม ๑๐๒ ๒๐๙ 
 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเคร่ืองกําเนิดรังสีเอกซ์   ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว จํานวน ๓๐๘ ฉบับ 20 

 
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 

 ๑. รศ.สมเจตน์  ทิณพงษ์ : หากจะมีการจัดทําฐานข้อมูล ควรเพ่ิมช่องชนิดของเครื่อง (Radiation 
Type) ที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในฐานข้อมูลเพ่ือให้เกิดความชัดเจนขึ้น 
 ๒. ศ.ลักษณา  โพชนุกูล : ปัจจุบันในทางการแพทย์ยังไม่รู้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเอกซเรย์ในประเทศ25 

ไทย เพราะมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะมีการกํากับดูแลในแบบนี้ ดังน้ัน ในภาคอุตสาหกรรมจึง
ควรมีการริเริ่มในการจัดทําฐานข้อมูลที่เป็นระบบ   ซ่ึงการแพทย์มีการใช้เครื่องเอกซเรย์ในเกือบทุกโรงพยาบาล
แต่ยังไม่มีการบันทึกเป็นฐานข้อมูล จนถึงปัจจุบันเรายังไม่มีข้อมูล(United Nation Scientific Committee on 
the Effects of Atomic Radiation: UNSCEAR)  ที่จะส่งให้ UN ซ่ึงจะต้องส่งไปทุก ๕ ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 30 



~ ๒๗ ~ 
 

 

 ๓. ฝ่ายเลขานุการฯ : ปัจจุบันสํานักงานฯ ได้เริ่มมีการจัดทําฐานข้อมูลเครื่องเอกซเรย์ที่สามารถบอกได้5 

ว่าในแต่ละภูมิภาคมีกี่เครื่อง เครื่องใหม่/เครื่องเก่ามีกี่เครื่อง และสามารถบอกได้ว่า Radiation Type             
มีอะไรบ้าง ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่าง classified ranking โดยจะเป็นข้อมูลเฉพาะของหน่วยงานที่มาลงทะเบียนไว้
กับสํานักงานฯ เท่าน้ัน ซ่ึงจะมีการดําเนินการต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ  
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ์   จํานวน ๓๐๘ ฉบับ  10 

 
 ๕.๓.๒  การออกใบอนุญาตใหม่ทดแทนใบอนุญาตเดิมท่ีมีการขอยกเลิกเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลง
แก้ไข 
 

 ๑. เน่ืองจากมีผู้ขอรับใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ์ที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว แต่มาขอเปลี่ยนแปลง15 

แก้ไขข้อมูลบางรายการของใบอนุญาตเดิม โดยมีรายการข้อมูลที่มีการขอเปล่ียนแปลงแก้ไขในใบอนุญาต      
เช่น การเปลี่ยนช่ือผู้ขออนุญาต และการเปลี่ยนช่ือ/จํานวนผู้รับผิดชอบทางเทคนิครังสี เป็นต้น 
 ๒. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับพลังงานปรมาณูจากเคร่ืองกําเนิด
รังสี มีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตเคร่ืองกําเนิดรังสีเอกซ์กรณีการออกใบอนุญาตใหม่ทดแทนใบอนุญาตเดิม 
ดังนี้ 20 

๑) การประชุมฯ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๓ ฉบับ 
๒) การประชุมฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕  วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ฉบับ 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเคร่ืองกําเนิดรังสีเอกซ์ ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการฯ แล้ว จํานวน ๕ ฉบับ 25 

 
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 

 -ไม่มี- 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ์  จํานวน ๕ ฉบับ 30 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ  
 -ไม่มี- 
 

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม และจะมีการนัดหมายการประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ต่อไป 35 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 ว่าท่ี ร.ต. สุรัตน์  หงษ์จันทร์ 
                                                                                     ผู้จดรายงานการประชุม 40 

 
 
   ศ. ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว    
                                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


