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รายงานการประชุม
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
วันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล
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ผู้มาประชุม
๑. รศ.สมเจตน์ ทิณพงษ์
๒. นางสิริชาดา ทองตัน
๓. นางจุรีภรณ์ บุญยวงศ์วิโรจน์
๔. นายชวลิต ชูขจร
๕. นายธีรภัทร สันติเมทนีดล
๖. นายสิรนนท์ สกลวิทยานนท์
๗. นายชาตรี สุวรรณิน
๘. รศ.ธวัช ชิตตระการ
๙. รศ.นเรศร์ จันทน์ขาว
๑๐. ศ.ลักษณา โพชนุกูล
๑๑. ศ.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว
๑๒. นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล
๑๓. ว่าที่ ร.ต. สุรัตน์ หงษ์จันทร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
ผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
ผู้แทนสํานักงบประมาณ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรรมการและเลขานุการฯ
ผู้แทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผู้แทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ช่วยเลขานุการฯ
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ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรี (ประธานกรรมการฯ)
๒. ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมกรรมการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางฐิติมา ฉายแสง
๒. นางสาวชัชชมนต์ปิยะตานนท์
๓. นายจักรพงษ์ แสงมณี
๔. นายธณัชพร ไทยแท้
๕. นายภาคภูมิ ธีระภัทรานนท์
๖. นายอานนท์ พรถิติ
๗. นางแอนน์ ศิริวัชราวงศ์
๘. นายวิเชียร วงษ์สมาน
๙. นางประไพพิศ สุปรารภ
๑๐. นายวรวุฒิ ศรีรัตน์ชัชวาลย์
๑๑. นางนิตยา ศุภฤทธิ์
๑๒. นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)
ผู้ช่วยรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี
คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี
คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี
นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการ สํานักงบประมาณ
รองเลขาธิการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
รองเลขาธิการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่ปรึกษาด้านพลังงานปรมาณู
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผู้อํานวยการสํานักกํากับดูแล
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ความปลอดภัยทางรังสี

~๒~
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๑๓. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย
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๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

นายธงชัย สุดประเสริฐ
นายพิสฐิ สุนทรชัย
นายจรูญ วรวาส
นายวัฒน์วัฒนพงศ์
นางสาวตวงพร เอ็งวงษ์ตระกูล
นางสาวศิธร ปถมสาคร
นายอนิรุทธิ์ ทรงจักรแก้ว
นางสาวเดือนดารา มาลาอินทร์
นางศันสนีย์ บริรักษ์
นางสาวจีระนันท์เจียกวัฒนา
นางสาวโชติรัตน์ ศรีสุข

ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ด้านพลังงานปรมาณู
นักฟิสิกส์รังสีชํานาญการพิเศษ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักฟิสิกส์รังสีชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักฟิสิกส์รังสีชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักฟิสิกส์รังสีชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
วิศวกรนิวเคลียร์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นิติกรชํานาญการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานดังนี้
๑. การประชุม ในวันนี้จะมีท่า นฐิติมา ฉายแสง รองเลขาธิการนายกรัฐ มนตรีฝ่ายการเมือง เข้าร่ว ม
ประชุมในครั้งนี้ด้วย
๒. เนื่องจากนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง (รองนายกรัฐมนตรี) ประธานคณะกรรมการฯ ติ ดภารกิ จไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติพ.ศ. ๒๕๐๔
บัญญัติว่า“การประชุมทุกคราวต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด จึงเป็น
องค์ประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม”
๓. ที่ประชุมได้ใช้ข้อบังคับตามมาตรา ๘ พิจารณาเลือก รศ. สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
-ไม่มี-

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

35

40

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
รายงานการประชุม ที่ นํ า เสนอในที่ ประชุ ม นี้ เป็ น รายงานการประชุ ม ฯ (ฉบั บ แก้ ไ ข) ที่ ไ ด้ เ วี ย นให้
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยมีกรรมการแก้ไขจํานวน ๑ ท่าน คือ นายชาตรี สุวรรณิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- ขอแก้ไขในวาระ ๔.๒.๒ หน้า ๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๒. นายชาตรี สุวรรณิน: ตั้งข้อสังเกต ดังนี้
๒.๑) คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ในการวางนโยบาย ระเบียบ และกําหนดมาตรฐานต่าง ๆ
หากมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องในลักษณะนี้ เพื่อให้เกิดมาตรฐาน และไม่ก่อให้เกิดปัญหา หรือก่อให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัย และจะให้คณะกรรมการดําเนินการอย่างไรก็ให้ฝ่า ยเลขานุการฯ นํา เสนอคณะกรรมการฯเพื่ อ
พิจารณา

~๓~
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๒.๒) พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีระเบียบกําหนดไว้หรือไม่ว่าให้ผลักดัน
เพราะจากที่ดูมีเฉพาะมาตรา ๒๒ ที่กําหนดไว้ว่า “ผู้ใดนําหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นกําลังโดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๓ ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” การ “ผลักดัน” ไม่ใช่โทษแต่เป็น
วิธีการทางปกครอง ซึ่งไม่ใช่อํานาจของคณะกรรมการ
ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมตามข้อสังเกตของกรรมการเรียบร้อยแล้ว
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
-ไม่มี-
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มติที่ประชุม:รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
วาระ ๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงโครงสร้างสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ฝ่ายเลขานุการฯ : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงาน รวมทั้งการขอจัดตั้งองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในสังกัดฝ่าย
บริหาร (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ตามที่สํานักงานพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) เสนอโดยให้สํานักงาน ก.พ.ร. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอให้จัดส่งแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงาน การขอขยายหน่วยงาน หรือจัดตั้งหน่วยงานใหม่ รวมทั้งการจัดตั้งองค์การมหาชนของรัฐ เพื่อ
จะได้พิจารณาในภาพรวม
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การดําเนินงานต่อมา
๑) สํานักงาน ก.พ.ร.ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ นร ๑๒๑๒/๐๐๐๑๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขอให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทําหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน(พ.ศ. ๒๕๕๔-พ.ศ.
๒๕๕๖) และสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานเพื่อปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
๒) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๕ วั น ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้ มีม ติเห็ นชอบแผนพั ฒนาหน่ ว ยงานของสํ า นั ก งานปรมาณู
เพื่อสันติตามที่เสนอ
๓) ปัจจุบันอยู่ระหว่า งการพิจารณาของสํา นักงาน ก.พ.ร. ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
เห็นชอบต่อไป
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เปรียบเทียบโครงสร้างสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติในปัจจุบัน และที่ขอปรับปรุงใหม่
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ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. ประธาน : ตั้งข้อสังเกต ดังนี้
๑.๑) ควรเป็นมติไว้เกี่ยวกับสถานภาพของการดําเนินการจัดทํา mapping ของเครื่องกําเนิด
รังสี ว่ามีสถานภาพการดําเนินการเป็นอย่างไร เพื่อให้เกิดการดําเนินงานที่ต่อเนื่อง
๑.๒) การดําเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ ซึ่งยังติดอยู่กับการยอมรับ
ของประชาชน ในขณะที่ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซียสามารถดําเนินการได้และมีการวางแผนไว้
ชัดเจน ซึ่งในส่วนนี้เราควรจะมีการเรียนรู้ และหากประเทศเพื่อนบ้านมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
เกิดขึ้นจริง นอกจากจะเป็นการเรียนรู้แล้ว ก็จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถของเราในการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพตามไปด้วย
๒. รศ.ธวัช ชิตตระการ ตั้งข้อสังเกตดังนี้
๒.๑) เห็นด้วยกับการจัดตั้งศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจําภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคใต้ซึ่งเป็น
แหล่งฐานการผลิตน้ํามัน และก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนเข้าไปตั้งฐานการผลิตและมีการใช้ source
ต่าง ๆ จํานวนมาก หากประชาชนยังไม่เข้าใจในกลไกหรือบริบทของความปลอดภัยที่ตนเองจะได้รับอาจจะ
ส่งผลต่ อความเชื่อมั่น ซึ่ งตรงนี้เป็นบริบ ทที่ เราจะต้องให้ค วามรู้ค วามเข้า ใจในเชิงวิช าการว่า ในการใช้ สาร
กัมมันตรังสีที่เป็นประโยชน์และเพียงพอ จะมีมาตรการอย่างไรที่ทําให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ตั้งเครื่อง
กําเนิดรังสี และมีการใช้ source ต่าง ๆ จํานวนมากเกิดความมั่นใจ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา จะมี
ด่านที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นด่านที่มีการนําเข้าและส่งออกสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งคิด
ว่าจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วย ดังนั้น ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลา สํานักงานฯ ควร
จะต้องรีบสร้างความเข้มแข็งและหาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ ทันสมัย และพร้อมที่จะรองรับการนําเข้า ส่ง
ส่งออกต่าง ๆ จํานวนมาก การใช้แค่บุคลากรเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วย
สนับสนุนการทํางานให้สอดคล้องกันด้วย
๒.๒) การทํางานร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์สูงสุด เพราะว่าอย่างน้อยจะ
ได้องค์ความรู้เชิงวิชาการที่เป็นกลางมาทําให้ประชาชนหรือประเทศเราเกิดความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น
๒.๓) เนื่องจากเราจะต้องเตรียมการการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ในอีก
ไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย มีการเตรียมการที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
ซึ่งตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญ เพราะแค่การเผาป่าในประเทศอินโดนีเซียก็ได้ส่งผลกระทบ
ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยในเกือบทุกจังหวัด ซึ่งในกรณีของ radioactive for outหากเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นในอนาคต ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยแทบจะไม่มีส่วนใดที่จะรอดพ้นจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการที่
ประเทศเพื่อนบ้านใช้เทคโนโลยีด้านนี้ ดังนั้น ในส่วนนี้จึงไม่อยากให้เป็นเพียงแค่การประสานงาน แต่อยากจะให้
ทําแผนร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกับ science parkซึ่งในส่วนภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็จะเป็น
สถานที่ตั้งของกระทรวงวิทยาศาสตร์ประจําภูมิภาคอยู่ด้วย ซึ่งในส่วนนี้จะสามารถทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
๒.๔) โครงสร้ างใหม่ข อง ปส.ในส่วนของความร่วมมือกับต่า งประเทศ โดยเฉพาะกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หน่วยงานใดจะเป็นเจ้าภาพหลักที่จะ handle ทางด้านนี้ เพราะเราจะต้อง
ทํางานร่วมกับทบวงการฯ ค่อนข้างจะมาก ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสําคัญ และจะต้องมีนักวิชาการที่เข้มแข็งทั้ง
ทางด้าน know how และทางด้านกฎหมาย ซึ่งจะต้องทํางานควบคู่กันไป
๓. รศ.นเรศร์ จันทน์ขาว ตั้งข้อสังเกต ดังนี้
๓.๑) การตั้งศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจําภูมิภาคเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่สิ่งที่อยากให้เป็นดังเช่น
ข้อสังเกตของกรรมการหลาย ๆ ท่าน คือ การเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ซึ่งควรถือโอกาสนี้ในการตั้งทีม
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีร่ว มกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่น เนื่องจากมีบุคลากรในส่วนนี้อยู่แล้ว เพื่อเป็นการ
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รองรั บการเกิด อุ บัติ เหตุ ทางนิ ว เคลี ยร์ และรั ง สีที่ จะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ งในระยะแรกอาจจะเป็ นการเตรี ย มเครื่องมื อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
๓.๒) ในส่ ว นของระบบตรวจสอบของด่า นศุลกากร ในพื้นที่ ภ าคใต้จ ะมีเพี ยงด่ านเดีย วที่ มี
เครื่องมือเอกซเรย์ และเครื่องมือวัดรังสี คือ ที่ด่านสะเดา ในปัจจุบันมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการเตรียมการที่จะซื้อ
เครื่องมือเหล่านี้เข้ามา เช่น กรมตํารวจ ซึ่งในเรื่องนี้รัฐบาลควรเข้ามาบริหารจัดการ เนื่องจากมีหลายหน่วยงาน
ที่จะซื้อเครื่องมือเหล่านี้เข้ามาใช้ หากมีการประสานงานที่ดี อาจจะใช้ข้อมูลเดียวกันก็ได้เพื่อจะได้ประหยัด
งบประมาณของประเทศ
๔. ศ.ลักษณา โพชนุกูลตั้ง ข้อสังเกตดังนี้
๔.๑) เนื่ องจากนัก ศึ กษาระดั บปริญ ญาโทจะหาโครงการ (project) ทํา ได้ ย ากมากหากให้
นักศึกษาเหล่านี้มาทําโครงการร่วมกับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการร่ว มมือกับทาง
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้า งองค์ค วามรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น เพราะปัจ จุบันพลังงานปรมาณูมีการใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นทุกวัน
๔.๒) ด้านการแพทย์มีการซื้อเครื่อง CT และเครื่อง MRI ซึ่งมีจํานวนมาก แต่ใช้เพียงนิดเดียว
ปส. ซึ่งเป็นผู้ดูแล จะสามารถกําหนดพื้นที่ตั้งของเครื่องมือเหล่านี้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้หรือไม่
๔.๓) โรงพยาบาลต่าง ๆ จะไม่มีรังสีรักษาอยู่ ซึ่งผู้ที่จะทําเรื่องฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
หมอทางด้านรังสีรักษาจะทําได้ดีที่สุด อยากให้สํานักงานฯ ทําเป็น mapping ว่ากรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีจะอยู่ที่จุดใดบ้าง เช่น ที่หาดใหญ่จะง่ายมาก เพราะที่สงขลานครินทร์จะมีรังสีรักษาอยู่ในกรุงเทพฯ นั้นมีอยู่
จํ า นวนมาก ส่ ว นในต่ า งจั ง หวั ด มหาวิ ท ยาลั ย บางแห่ ง จะไม่ มี ซึ่ ง จะได้ ป ระสานและขอความเห็ น จาก
คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการแพทย์ว่าใครพร้อมให้รับไป และจะประสานกับทาง ปส.ต่อไป
๕. ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
๕.๑)ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ มีทั้งหมด ๕ ศูนย์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่
และตากหรือกาญจนบุรี ซึ่งในการจัดตั้งศูนย์ฯ จะต้องมีมหาวิทยาลัยรองรับเพราะมหาวิทยาลัยจะต้องดูแลให้เรา
ด้วย
ปัจจุบันมีเพียงด่านเดียวเท่านั้นที่เป็น mega port ซึ่งในส่วนนี้จะเชื่อมกับ AEC โดยใน ปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ประเทศไทยในส่วนของ infrastructure จะวิ่งผ่านประเทศไทยทั้งหมด ๙ corridorsซึ่งในปีงบประมาณ
หน้าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในส่วนนี้ ซึ่งจะต้องมี monitoring จับอยู่ที่ด่านศุลกากร
ปัจจุบันจะมี National Single Window ที่เชื่อมกับ AEC ซึ่งจะกลายเป็น ASEAN Single Window ในอนาคต
๕.๒) ศูนย์เฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่ ปส. กํากับดูแลปัจจุบันมีอยู่ ๑๒ จังหวัด กับอีก
๒ ศูนย์ใต้ทะเล ซึ่งจะพยายามให้ได้ ๒๐ จังหวัด โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะจะต้องรองรับ
โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งข้อมูลการเฝ้าระวังภัยฯ ในส่วนนี้จะออนไลน์ที่สํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากมีทุกจังหวัดจะดีมาก
๕.๓) ในส่วนของการดําเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศและ IAEA จะอยู่ในสํานัก
ยุทธศาสตร์และบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู
๕.๔)ปัจจุบันการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนเครื่องกําเนิดรังสี และสถานที่ตั้งเครื่องกําเนิด
รังสีทั่วประเทศใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
๕.๕) ในการรองรับกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ได้เสนอจัดตั้งสํานักความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมและฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งหากหน่วยงานนี้เกิดขึ้นก็จะมีการดําเนินการในส่วนนี้ได้เลย จะ
เห็นได้ว่าปัจจุบันเราไม่มีหน่วยงานในระดับภูมิภาคเลย เราจะไม่สามารถดําเนินการในส่วนนี้ได้เลย และเพื่อเป็น
การเตรียมการรองรับ AEC ในปีนี้ก็ได้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
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วาระ ๓.๒

รายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ระหว่างกันยายน ๒๕๕๓ - สิงหาคม ๒๕๕๕)
๓.๒.๑ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติซึ่งออกตามความในกฎกระทรวงกําหนด
เงื่อนไขวิธกี ารขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง วัสดุพลอยได้
หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐
ฝ่ายเลขานุการฯ : ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งออกตามความในกฎกระทรวง
กําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง วัสดุพลอย
ได้หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งระเบียบคณะกรรมการ พ.ป.ส. ต้องออกตามความในกฎกระทรวงฯ จะมี
จํานวนทั้งสิ้น ๒๑ ระเบียบ ปัจจุบันคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบระเบียบฯ แล้วจํานวน ๑๖ ระเบียบ ดังนี้
๑. ระเบียบที่ ๑-๑๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เล่ม ๑๒๙ ตอน
พิเศษ ๕๖ ง
๒. ระเบียบที่ ๑๖ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เล่มที่ ๑๒๙ ตอน
พิเศษ ๖๙ ง
โดยระเบียบคณะกรรมการฯ ตามอํานาจแห่งพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่
อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๒ ระเบียบ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. ประธาน : ปส. ควรมีผลการดําเนินงานในลักษณะของนวัตกรรมหรือแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถนํา
องค์กรไปในทิศทางต่าง ๆ ได้มากกว่า
ซึ่ ง ในส่ว นของนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นพลั ง งานปรมาณู ข องประเทศได้ มี ก าร
ดําเนินการถึงขั้นตอนใดบ้างแล้ว การนําเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อพิจารณาควรจะต้องมีเอกสาร
อื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย เช่น platform ของ strategy ในระดับนานาชาติ เพื่อดูว่าในระดับ regional
หรือ IAEA เขาวาง strategy อย่างไรและประเทศที่มีหรือไม่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิว เคลียร์ (new
emerging country) มีการวางแผนอย่างไร ในส่วนของเนื้อหาอยากให้มี review literature ประมาณ ๕-๖
ประเทศ
๒. รศ.ธวัช ชิตตระการ: เนื่องจากเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการที่ยกร่างนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ฯ นี้ ซึ่งในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ จะ wrap-up final version แล้ว หลังจากนั้นก็จะนําเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป ซึ่งน่าจะใช้เวลาในช่วงนี้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) โดย
อาจจะใช้เวลาทั้งวัน เพราะจะครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศไทยทั้งหมด
ดังนั้น นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่จะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ นี้จะเป็น road map หรือ
พิมพ์เขียวที่สําคัญมาก จึงอยากจะให้ความสําคัญกับนโยบายและแผนฯ นี้มาก
๓. ศ.ลักษณา โพชนุกูล: ในการจัดทําระเบียบต่าง ๆ ก็เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหาก
infrastructure ไม่แน่น ก็จะทําให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ สามารถดําเนินการได้ง่ายขึ้น
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๔. ฝ่ายเลขานุการฯ : ปัจจุบันร่างนโยบายและแผนฯ ดังกล่าวใกล้จะแล้วเสร็จ ซึ่งถือว่าเป็นคัมภีร์เพราะ
ครอบคลุมหมดทุกอย่างแล้ว แต่อยากให้ผ่านขั้นตอนอีก ๒-๓ ขั้นตอน โดยวันที่ ๑๒ กันยายน ๕๕ ก็จะประชุม
เพื่อนําเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย จากที่ได้ศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ แล้ว เป็นไปตามที่ ศ.ลักษณาโพชนุกูล
กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ได้ ตั้ งข้ อสัง เกตไว้ จ ริง ๆ ว่ า ยั ง ไม่ มี กลไกรองรั บในการขับ เคลื่ อนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีในส่วนนี้ หากใช้กลไกของคณะอนุกรรมการฯ อาจจะไม่สามารถดําเนินงานได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น หากอยู่ ที่ ป ส.จะต้ องมี ก ารตั้ ง หน่ ว ยงานขึ้ น มารองรั บ และจะต้ อ งมี ค น และ
งบประมาณด้วยถึงจะรองรับในส่วนนี้ได้ หากเป็น funding agency ด้วยจะยิ่งดี
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ และให้ดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

15

20

25

๓.๒.๒ ความก้าวหน้าของการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๐๔
ฝ่ายเลขานุการฯ : สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ดําเนินการยกร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และคณะรัฐมนตรี
ตามความทราบแล้วนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ
ฉบับที่ ปส. นําเสนอมานั้น มีส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหลายประเด็น
ดังนั้น จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดํา เนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง)
พระราชบัญญัติฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ซึ่งได้พิจารณาถึง
มาตราที่ ๙๑ แล้ว
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
-ไม่มีมติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ
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เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
วาระ ๔.๑ รายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ฝ่ายเลขานุการฯได้รายงานเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังนี้
๑. การประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ มี
มติเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยแก่
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) โดยเป็นการออกใบอนุญาตฯ แบบมีเงื่อนไข
๒. การออกใบอนุ ญ าตฯนั้ น เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารบริ ก ารสาธารณะมิ ใ ห้ ข าดช่ ว งในระหว่ า งการ
ดําเนินการ เนื่องจากการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สินของทางราชการ จากสํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติไปเป็นของสทน.
๓. สาระสํา คัญของใบอนุญ าตเลขที่ ๑/๒๕๕๔คื อ สทน. ต้องจัดส่ง เอกสารรายงานวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ ปปว-๑/๑ ฉบับสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
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๔. การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วาระ ๔.๑ ใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง และใช้
ซึ่ง พลั งงานปรมาณู จากเครื่องปฏิ กรณ์ ปรมาณู วิจั ยฯ โดยเป็น การรายงานความก้า วหน้า ของการพิ จ ารณา
รายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยฯ ของคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
๕. ผลการพิ จ ารณากลั่ น กรองรายงานวิ เ คราะห์ ค วามปลอดภั ย เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ ปปว-๑/๑ ของ
คณะอนุกรรมการฯ โดยสรุปดังนี้
๕.๑) ความครบถ้วนของเนื้อหารายละเอียด เป็นไปตามข้อกฎหมายต่างๆ
๕.๒) การวิ เคราะห์และประเมินความปลอดภัยตามหลั กการเชิงเทคนิคของการเดิน เครื่อง
ปฏิกรณ์ฯซึ่ง ได้มีการออกแบบการรองรับอุบัติเหตุต่างๆ ให้เป็นไปอย่างปลอดภัยในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
๕.๓) มีแผนฉุกเฉินทางรังสี และแนวปฏิบัติในการจัดการเหตุผิดปกติทางนิวเคลียร์และรังสี
๖. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เห็นควรให้ สทน.เดินเครื่องปฏิกรณ์ฯ ต่อไป ตามที่
สทน .ได้ดําเนินการตามเงื่อนไขในใบอนุญาต และให้สทน .ถือปฏิบัติตามเอกสารรายงานการวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-๑/๑ และเอกสารข้อระบุทางเทคนิค
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. ประธาน : ในการประชุมครั้งก่อนที่เราให้ใบอนุญาตแก่สทน.แบบมีเงื่อนไข ซึ่งหากเขาได้จัดส่งเอกสาร
ครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้วจะได้รับใบอนุญาตโดยอัตโนมัติเลยหรือไม่ หรือจะต้องมีขั้นตอนการดําเนินการต่อไปอีก
๒. ฝ่ายเลขานุการฯ : เงื่อนไข คือ สทน.จะต้องส่งรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ฯ
ภายหลังจากที่สทน. ได้ปรับแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยฯ ที่สมบูรณ์แล้ว จะนําเข้าสู่คณะกรรมการฯ
อีกครั้ง
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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วาระ ๔.๒
การนํ า เข้ า สารกั ม มัน ตรั ง สี แ ละวั สดุ นิว เคลี ย ร์ ที่ นํ า มาใช้ เ ป็ นส่ ว นประกอบของ
หลอดไฟฟ้า เครื่องไมโครเวฟ และกรณีอื่นๆ
ฝ่า ยเลขานุการฯ :ปัจจุบันมี ผู้ประกอบการที่ประสงค์จ ะนํา เข้า สารกัมมั นตรั งสีแ ละวั สดุนิ วเคลียร์ที่
นํามาใช้เป็นส่วนประกอบของ หลอดไฟฟ้า เครื่องไมโครเวฟ และกรณีอื่นๆ
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
นิวเคลียร์พิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได้หรือวัสดุต้นกําลังได้นั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นําเสนอประเด็นดังกล่าว โดยการประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ มีมติให้
ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทําข้อมูลประกอบเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

35

ประเด็นเพื่อทราบ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้วางแนวทางการกํากับดูแลสินค้า อุปโภคบริโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสีใน
ประเทศไทย เพื่อการยกร่างระเบียบคณะกรรมการฯ ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. พลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๐๔
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ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. ประธาน : มีสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรบ้างที่เราได้ตรวจวัดแล้วพบว่าเกิน limit ที่กําหนดไว้ และ ปส.
ควรนําเข้ามูลจากกระทรวงสาธารณสุข กรณีเครื่องไมโครเวฟเมื่อใช้ไปนาน ๆ อาจมีปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่รั่ว
ออกมา โดยสรุปว่าเฉลี่ยมีปริมาณรังสีออกมาเท่าไหร่ เพื่อดู trend ว่าเป็นอย่างไร
๒. นางฐิติมา ฉายแสง : เครื่องไมโครเวฟ จะเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่ และจะต้องพิจารณาถึงขั้นการ
เสื่อมสภาพของสินค้าเหล่านี้หรือไม่ควรมีหน่วยงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และ
ควรบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักมากยิ่งขึ้น
๓. นางจุรีภรณ์ บุญยวงศ์วิโรจน์: เครื่องไมโครเวฟจะมีสารกัมมันตรังสีอยู่น้อยมาก แต่เมื่อไหร่ที่มีการ
เสียบปลั๊กใช้งานก็จะเกิดคลื่น ซึ่งเครื่องใหม่อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เมื่อใช้ไปนาน ๆ และเกิดจุดรั่วตรงนี้ก็จะ
เป็นอันตราย แต่ก็เตือนว่าอย่าเข้าใกล้หากเครื่องนั้นเก่ามากแล้ว ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็รับบริการ
ตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่รั่วออกมา ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่สนใจเข้ามาตรวจวัดน้อยมาก
๔. นายชาตรี สุวรรณิน: เนื่องจากในวาระนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ ดังนั้น
คณะกรรมการฯ จึงจะต้องให้อํานาจตามมาตรา ๙ แห่งพ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งจะต้อง
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หากใช้ไม่ได้จริง ๆ ก็ต้องส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตาม
มาตรา ๙ (๕) ให้ประชาชนทราบว่าเป็นวัตถุที่เป็นอันตรายอย่างไร หรือหากมั่นใจก็อาจจะใช้มาตรการที่เด็ดขาด
มากกว่านั้น ซึ่งในขั้นตอนต่อไปก็อาจจะนําไปออกระเบียบรองรับ
๕. รศ.ธวัช ชิตตระการ ตั้งข้อสังเกต ดังนี้
๕.๑) ปัจจุบันน่าจะมีconsumer product อื่น ๆ เช่น สีทาบ้าน ซึ่งภายหลังจากเกิดน้ําท่วมก็
จะมีบางบริษัทนําเอา radioactive ไปผสมกับสีทาบ้านเพื่อกันเชื้อรา เขาก็จะบอกว่าเป็นคุณลักษณะพิเศษ ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ควรจะต้องมีการติดตาม และที่น่าสนใจอีกประการก็คือ ในปัจจุบันจะมีคนเอาดินไปพอกหน้าซึ่งจะมี
radioactive ที่มาจากธาตุหายาก (rare-earth) ที่ถูกชะล้า งมาและผสมอยู่ กับสิ่งเหล่ า หากผู้ใ ช้ไม่มีความ
ตระหนัก (awareness) ที่เพียงพอก็อาจได้รับผลกระทบได้ เชื่อว่าสินค้าในบางส่วนอาจจะมีค่ากัมมันตภาพที่สูง
กว่าค่าที่ยอมรับได้ นอกเหนือจากนี้ก็จะมีผู้ไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง หรือน้ําที่มีพลังพิเศษ
โดยจะมีการนํา radioactive ไปผสมและบอกว่าจะมีพลังมากกว่าปกติ ในส่วนเหล่านี้ควรจะต้องมีการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนได้
๕.๒) เรื่ อ งนี้ น่ า จะเป็ น เรื่ อ งใหญ่ ที่ ค ณะกรรมการชุ ด นี้ น่ า จะเสนอแนะให้ สํ า นั ก งานฯ มี
คณะทํางานที่ดําเนินการเรื่องนี้โดยตรง และน่าจะมีการดําเนินการที่ทําให้ประชาชนสบายใจ คงจะมีสิ่งที่แสดง
ให้เห็นว่าสถานภาพของการใช้ consumer product หรืออุปกรณ์ทั้งหลายอยู่ในระดับที่ความปลอดภัยหรือไม่
ซึ่งอาจจะทําเป็นสติ๊กเกอร์เขียว เหลือง แดง ที่สามารถบอกได้ว่าสินค้ามีความปลอดภัย และมีกรอบให้กับผู้ผลิต
มีแนวทางออกมาว่าสินค้าที่มีการใช้สารกัมมันตรังสีที่อยู่ใน consumer product ให้เขาสามารถการันตีว่าอย่าง
น้อยปลอดภัยกี่ปี หรือปลอดภัยในระดับไหนอย่างไร ซึ่งตรงนี้อาจจะติดสติ๊กเกอร์ว่าผ่านการ verify จาก
หน่วยงานกํากับดูแล ในเบื้องต้นคิดว่า หากทําเป็นguide line ที่ชัดเจนก็จะทําให้ประชาชนได้สบายใจขึ้น
๕.๓) เมื่อสินค้าเหล่านี้หมดอายุการใช้งานก่อนที่นําไปขจัดเป็นกากกัมมันตรังสีอย่างน้อยควร
จะมีเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่ามี radioactive ติดอยู่ แม้ว่าจะมีอยู่เพียงน้อยนิดก็ตาม ซึ่งการจัดการกับสิ่ง
เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเทศบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ การที่จะเขาขยะเหล่านี้ไปทิ้ง ในการแยกขยะอาจจะ
ต้องมีอีก slot ที่แยกว่ามี radioactive อยู่ด้วย อาจจะมองว่าเป็นสารกัมมันตรังสีเพียงน้อยนิดแต่หากมีการ
นํามารวมอยู่ด้วยกันก็จะมีกัมมันตภาพจํานวนมหาศาลเหมือนกัน ดังนั้น การจัดการขยะเหล่า นี้ควรจะต้องมี
process และมีawareness ที่ชัดเจน ส่วนนี้ควรจะต้องมีกลไกและแนวทางในการจัดการ ซึ่งน่าจะอยู่ในวิสัยที่
ทําได้

~ ๑๑ ~
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๖. ศ.ลักษณาโพชนุกูล: หากลงไปสํารวจและได้บอกประชาชนว่าในชีวิตประจําวันของเขาอยู่กับสาร
กัมมันตรังสีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อไหร่ที่มีโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เขาไม่ได้เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําอย่างไรที่
จะทําให้ประชาชนรู้ว่าชีวิตเขาอยู่กับพลังงานนิวเคลียร์อยู่ตลอดเวลา
๗. ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงดังนี้
๗.๑) เครื่ องไมโครเวฟ จั ด เป็ นเครื่องกํ า เนิ ด รั งสี ช นิ ด ไม่ ก่ อไอออน แต่ เครื่ องไมโครเวฟใน
ปัจจุบันจะมีการนําเอาสารกัมมันตรังสีซึ่งมีเพียงเล็กน้อย คือ ทอเรียม มาเจืออยู่ในไส้หลอดเพื่อให้เกิดประจุมาก
ขึ้น ซึ่งสารกัมมันตรังสีที่เจืออยู่ที่หลอดในบางประเทศจะถือว่าเป็นปริมาณเพียงเล็กน้อยมากไม่จําเป็นจะต้องมี
การกํากับดูแล หากใช้ตามบ้านเรือนก็จะถือว่าเป็นสารกัมมันตรังสีconsumer product แต่หากมีการนําเข้ามา
เป็นล็อตใหญ่เพื่อนํามาผลิตในประเทศ ในส่วนนี้จะต้องมีการกํากับดูแล
ส่วนของเครื่องไมโครเวฟจะอยู่นอกเหนืออํานาจของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจัดเป็นรังสีประเภทหนึ่งที่สํานักงานฯ ไม่ได้ดูแล
แต่โดยทั่วไปแล้วเครื่องไมโครเวฟจะให้รังสีชนิดไม่ก่อไอออนออกมา จะต้องมีมาตรฐานที่จะทําให้ผู้ใช้งานมีความ
ปลอดภัย โดยจะต้องมีการวัดว่าปริมาณรังสีหรือคลื่นที่ออกมาจากหน้าตู้จะต้องมีค่าประมาณเท่าไหร่ หากตู้อยู่
ในภาพปกติก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
๗.๒) consumer product บางชนิดที่มีค่าสูงกว่า Exemption level หรือสูงกว่าเกณฑ์
ปลอดภัย และสินค้าบางอย่างต่ํากว่า เช่น เครื่องตรวจจับควัน นาฬิกาพรายน้ํา เข็มทิศพรายน้ํา หลอดไฟต่าง ๆ
ถ้วย ชาม กระเบื้องเซรามิก เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็น consumer product ที่มีสารกัมมันตรังสีปะปนอยู่
๗.๓) สารกัมมันตรังสีทั่ว ๆ ไปจะมีค่าครึ่งชีวิต (half –life) ซึ่งบางชนิดมีค่าครึ่งชีวิตยาวมาก
อาจจะเป็นร้อยเป็นพันปีกว่าจะมีการสลายตัวไป ดังนั้น เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะเกิดเป็นกากกัมมันตรังสีขึ้นมา
หากสารกัมมันตรังสีที่อยู่ในconsumer product มีค่าต่ํากว่า Exemption level ที่ทาง IAEA กําหนด
หมายความว่า มีค วามปลอดภั ย เมื่ อใช้แล้ว ทิ้ง เป็นขยะทั่ว ไปก็สามารถกระทํา ได้ ยกเว้น สิน ค้า ที่มี ค่า สูง กว่ า
Exemption level ตรงนั้นจะต้องมีมาตรการพิเศษที่จะเรียกเก็บกลับคืนเพื่อขจัดเป็นกากกัมมันตรังสีตามหลัก
วิชาการต่อไป
๗.๔)เบื้องต้นเนื่องจาก consumer product จะเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้น จะต้องมี
มาตรการในการพิจารณาว่าสิ่งใดควรและไม่ควรอนุญาตให้นําเข้ามา หรือผลิตอยู่ในราชอาณาจักรไทย เพื่อไม่ให้
มีการนําเข้าสินค้าที่ไม่มีประโยชน์อะไรเข้ามาขายในประเทศได้อย่างเสรีแต่จะต้องมีกระบวนการในการพิจารณา
ที่เรียกว่า justification ซึ่งจะพิจารณาว่ามีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร คุ้มหรือไม่คุ้มกับการที่จะมีการแพร่กระจายของ
สารกัมมันตรังสีสู่ประชาชน กระบวนนี้จะคล้าย ๆ กับ อย. ซึ่งก่อนที่จะนําเข้ามาจะต้องมาขอขึ้นทะเบียนไว้ก่อน
ว่าจะนําสินค้าที่มี radioactive ผสมอยู่เข้ามาจําหน่ายและแจ้งให้ประชาชนทราบ
๗.๕) เนื่ องจากพระราชบั ญญั ติพ ลั ง งานปรมาณูเพื่ อสั นติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่ ใ ช้อยู่ ใ นปัจ จุ บั น
กําหนดให้ผู้ที่ใช้สารกัมมันตรังสีเหล่านี้จําเป็นจะต้องได้รับใบอนุญาต ซึ่งส่วนนี้ก็เป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งที่เรา
ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ เนื่องจากไม่สามารถที่จะออกใบอนุญาตให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ใช้สารกัมมันตรังสี
เหล่านี้ได้ทุกคน จึงจะต้องมีวิธีการกํากับดูแลวิธีพิเศษขึ้นมา ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอแนวทางในการกํากับดูแล
ขึ้นมา และจะนําแนวทางนี้ไปจัดทําเป็นร่างประกาศเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ และให้สํานักงานฯ ดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

~ ๑๒ ~
5

ระเบียบวาระที่ ๕
วาระ ๕.๑

เรื่องเพื่อพิจารณา
การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ที่ขอรับอนุญาต
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๕.๒.๒ การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ซึ่งได้ออกใบอนุญาตไปแล้ว
ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน
๕.๒.๓ การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ซึ่งได้ออกใบอนุญาตไปแล้ว
ในกรณี ๔๕ วัน
คณะอนุ กรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการออกใบอนุ ญ าตเกี่ย วกั บวัส ดุ นิว เคลี ย ร์แ ละวั ส ดุ พ ลอยได้
พิจารณาคําขออนุญาตตามเอกสารหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตและมีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตแล้ว โดย
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ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็ นชอบการออกใบอนุ ญาตเกี่ยวกับวั สดุ นิ วเคลี ยร์ และวั สดุ พลอยได้ ซึ่งได้ ผ่า นการพิจ ารณา
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว จากการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕- ๑๙/๒๕๕๕ รวม ๑๒ ครั้ง ดังนี้
๑. ใบอนุญาตทีอ่ อกตามหลักเกณฑ์ปกติ
จํานวน ๑๘๒ฉบับ
๒. การออกใบอนุญาตที่ออกไปแล้ว กรณีเร่งด่วน
จํานวน ๑๑ฉบับ
๓. การออกใบอนุญาตที่ออกไปแล้ว กรณี ๔๕ วัน
จํานวน ๓๑ ฉบับ

~ ๑๓ ~
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ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. ประธาน : ปส. ควรมีการดําเนินงานในเชิงนวัตกรรมเกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การอนุญาต อนุมัติเท่านั้น
เช่นกรณีน้ําท่วมมีการใช้ radioactive ในการ measurement ซึ่งเคยได้ตั้งโจทก์ไว้ว่าเรามีบทบาทในการเข้าไป
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ําท่วมหรือไม่ โดยการใช้ radioactive tracerซึ่งการใช้ tracer จะทําให้รู้ระยะเวลา
การเคลื่อนตัวของน้ําด้วย ในเรื่องนี้ได้มีการดําเนินการหรือไม่
๒.รศ.ธวัช ชิตตระการ: เหตุผลของหน่วยงานที่ข อนําเข้าแบบเร่งด่ว น เข้า ใจว่า ส่ วนหนึ่งมาจาก
เหตุการณ์น้ําท่วม และมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะนําสารกัมมันตรังสีเข้ามาใช้ จะสังเกตเห็น
ได้ว่ามีหลายบริษัทที่แจ้งว่าไม่ทราบว่าจะต้องมีการขออนุญาต จึงไม่แน่ใจว่าบริษัทที่เคยติดตั้งมาแล้วไม่ทราบว่า
มีการใช้ radioactive ที่เครื่องจักรหรือระบบของตัวเอง แต่ภายหลังจากน้ําท่วมและมีการติดตั้งใหม่จึงมาทราบ
ภายหลังว่าจําเป็นจะต้องใช้ radioactive ดังนั้น จึงค่อนข้างกังวลใจว่าจะยังคงมีบริษัทที่ใช้สารกัมมันตรังสีแต่ไม่
มีเจ้าหน้าที่ RSO หรือมีระบบให้ข้อมูลที่เพียงพอ เพราะว่าคนที่จะต้องสั่งเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ เข้ามา
จะต้องมองนอกเหนือจากเทคโนโลยีที่ใช้แล้ว radioactive น่าจะเป็นหนึ่งในข้อมูลของผู้บริหารระดับสูงของแต่
ละบริษัทจะต้องทราบและตัดสินใจด้วย
๓.รศ.นเรศร์ จันทน์ขาว: ในประเทศของเราก็เคยมีคนทําโครงการradioactive tracerเมื่อหลายปีใน
แม่น้ําเจ้าพระยา ส่วนใหญ่ก็เป็นโครงการที่ร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งสารกัมมันตรังสีหลายตัวที่สามารถทําได้
แต่ก็ต้องมีค่าครึ่งชีวิตที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจง ส่วนในขั้นตอนการดําเนินงานนั้น สํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติจะต้องประเมินความปลอดภัย และworst case ด้วยว่าเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร
โดยจะต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ก่อนจึงจะสามารถกระทําได้ จากประสบการณ์ตอนอยู่ประเทศออสเตรเลีย
เคยทําที่อ่าวในชุมชนออสเตรเลียซึ่งสามารถทําได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งอาจจะมี
ผู้เชี่ยวชาญที่อยากจะทําในประเทศของเราอยู่เหมือนกัน หรือในกรณีการทับถมของดินที่อาจจะทําให้เกิดการตื้น
เขินอย่างที่คลองเตย เป็นต้น
๔. ศ.ลักษณาโพชนุกูล : ได้ตรวจสอบหน่วยงานทางด้านการแพทย์ที่ได้ขอในกรณีเร่งด่วนแล้ว มีความ
จําเป็นจริง ๆ ที่จะต้องใช้
๕. ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงดังนี้
๕.๑) เนื่องจากเป็นนโยบายของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกรณีน้ําท่วมให้สนับสนุนทันที ก็เลย
ถือเป็นกรณีเร่งด่วนได้ แต่เท่าที่ได้ตรวจสอบดูแล้วพบว่าสถานประกอบการมีเจ้าหน้าที่ RSO
๕.๒) การใช้ radioactive tracer เป็นภารกิจของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) แต่ปส.เคยมีโครงการที่จะดําเนินการเรื่อง tracer ในทะเล และมีโครงการที่ผ่าน IAEA แล้วแต่
ก็ ต้ อ งชะงั ก ลง เพราะเมื่ อ มี ก ารใช้ ส ารรั ง สี ล งสู่ ท ะเลเมื่ อ ไหร่ ก็ ถู ก ต่ อ ต้ า น โดยสารกั ม มั น ตรั ง สี ที่ ใ ช้ คื อ
Technetium-99m ซึ่งมีค่าครึ่ งชีวิตสั้น ในทางเทคนิคแล้วสามารถกระทําได้ แต่ เมื่อใดก็ตามที่มีการนํา สาร
กัมมันตรังสีใส่ลงในน้ําหากประชาชนรับรู้ และไม่มีความรู้ที่เพียงพออาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้
มติที่ประชุม :เห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ดังนี้
๑. การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ ตามการขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ปกติ
จํานวน ๑๘๒ ฉบับ
๒. การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ซึ่งได้ออกใบอนุญาตไปแล้วในกรณีจําเป็น
เร่งด่วน จํานวน ๑๑ ฉบับ
๓. การออกใบอนุ ญ าตเกี่ย วกั บวัสดุ นิวเคลี ย ร์แ ละวัส ดุ พลอยได้ซึ่งได้ออกใบอนุ ญาตไปแล้ วในกรณี
๔๕ วัน จํานวน ๓๑ ฉบับ

~ ๑๔ ~

๕.๑.๔ การออกใบอนุญาตใหม่ทดแทนใบอนุญาตเดิมที่มีการขอยกเลิกเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
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แก้ไข
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๑)เนื่องจากมีผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว แต่มา
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบางรายการของใบอนุญาตเดิม โดยมีรายการข้อมูลที่มีการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน
ใบอนุญาต เช่นการจัดการกากกัมมันตรังสีบางรายการการเปลี่ยนชื่อผู้ขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน
การเปลี่ยนแปลงปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุพลอยได้ ตามการนําเข้าจริง เป็นต้น
๒) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ มี
มติเห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ กรณีการออกใบอนุญาตใหม่ทดแทน
ใบอนุญาตเดิม ดังนี้
๒.๑) การประชุมฯ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๓ ฉบับ
๒.๒) การประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ฉบับ
๒.๓) การประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๕ ฉบับ
๒.๔) การประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ฉบับ
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว จํานวน ๑๑ ฉบับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
-ไม่มี-
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มติที่ประชุม :เห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้จํานวน ๑๑ ฉบับ
วาระ ๕.๒
การออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ์
๕.๒.๑ การออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ์
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี
ได้พิจารณาคําขออนุญาตและมีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ์ตามรายละเอียดเอกสาร
ประกอบ ๕.๒.๑ คือ
๑) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑๐๐ ฉบับ
จํานวนเครื่องกําเนิดรังสีรวม ๒๗๓ เครื่อง โดยแยกประเภทตามการใช้ประโยชน์ ดังนี้
การใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์
ทางการอุตสาหกรรม
ทางการรักษาความปลอดภัย
ทางการศึกษาวิจัย
รวม

40

จํานวนใบอนุญาต (ฉบับ)
๗๕
๑๘
๖
๑
๑๐๐

จํานวนเครื่อง
๒๓๐
๓๔
๖
๓
๒๗๓

~ ๑๕ ~
5

๒) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑๐๐ ฉบับ
จํานวนเครื่องกําเนิดรังสีรวม ๒๒๘ เครือ่ ง โดยแยกประเภทตามการใช้ประโยชน์ ดังนี้
การใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์
ทางการอุตสาหกรรม
ทางการรักษาความปลอดภัย
ทางการศึกษาวิจัย
รวม

จํานวนใบอนุญาต (ฉบับ)
๖๔
๓๓
๒
๑
๑๐๐

จํานวนเครื่อง
๑๖๗
๕๗
๒
๑
๒๒๗

10

สรุป คํา ขออนุ ญ าตที่ คณะอนุ ก รรมการฯ พิ จ ารณาเห็ นชอบ โดยแยกตามประเภทใบอนุ ญ าต และ
ประเภทการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทางการอุ ตสาหกรรม ทางการศึก ษาวิจัย และทางการรักษาความ
ปลอดภัย ในการประชุมฯจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ฉบับ

15

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็ น ชอบการออกใบอนุ ญ าตเครื่ อ งกํ า เนิ ด รั ง สี เ อกซ์ ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ และการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ จํานวน ๒๐๐
ฉบับ

20

25

ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
รศ.ธวัช ชิตตระการ: ควรมีข้อเสนอแนะไปยังพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจ เช่น สุ
ไหงโกลก ปัตตานี ยะลา หากเราต้องการทํา green zone โดยอาจเสนอแนะให้มีการใช้เครื่องตรวจสอบเหมือน
ที่ใช้ที่ท่าเรือ ซึ่งคิดว่าเส้นทางในการเข้าเมืองจะมีจุดเข้าเมืองหลัก ๆ ไม่กี่จุด หากสามารถควบคุมได้ โดยการ
นําเอาอุปกรณ์เหล่านี้ไปช่วยเสริมอาจจะทําให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การใช้
เจ้าหน้าที่เปิดท้ายรถและทําการตรวจค้นนั้นจะได้ผลในทางจิตวิทยาเท่านั้น หากมีการใช้เครื่องมือ เช่น เครื่อง
LINAC ที่ยิงไปแล้วสามารถทะลุไปยังรถผู้ต้ องสงสัยได้ หากทําแบบนี้จะสามารถคุมพื้นที่ไ ด้ และจะทํา ให้
เจ้าหน้าที่เกิดความมั่นใจมากขึ้น และค่าเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์แต่ละครั้งมีค่ามากกว่าการลงทุนจัดซื้อ
เครื่องมือเหล่านี้ที่จะสามารถนําไปเสริมความปลอดภัยได้ เชื่อว่าหากพื้นที่เศรษฐกิจในภาคใต้ไม่เกิดเหตุการณ์
ร้ายแรง จะทําให้เศรษฐกิจของภาคใต้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
มติที่ประชุม :เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีจํานวน ๒๐๐ ฉบับ
๕.๒.๒ การออกใบอนุญาตใหม่ทดแทนใบอนุญาตเดิมที่มีการขอยกเลิกเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

30

แก้ไข

35

ฝ่ายเลขานุการฯ : เนื่องจากมีผู้ขอรับใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว แต่มาขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบางรายการของใบอนุญาตเดิม โดยมีรายการข้อมูลที่มีการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน
ใบอนุญาต เช่นการเปลี่ยนชื่อผู้ขออนุญาต และการเปลี่ยนชื่อ/จํานวนผู้รับผิดชอบทางเทคนิครังสี เป็นต้น
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี
มีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ์กรณีการออกใบอนุญาตใหม่ทดแทนใบอนุญาตเดิม คือ
๑) การประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ฉบับ
๒) การประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ฉบับ

~ ๑๖ ~
5

10

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็ น ชอบการออกใบอนุ ญ าตเครื่ อ งกํ า เนิ ด รั ง สี ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว จํานวน ๒ ฉบับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
-ไม่มีมติที่ประชุม :เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี จํานวน ๒ ฉบับ

15

ระเบียบวาระที่ ๖
-ไม่มี-

เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมฯ
20

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ว่าที่ ร.ต. สุรัตน์ หงษ์จันทร์
ผู้จดรายงานการประชุม
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ศ. ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

