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รายงานการประชุม5
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ (ฉบับแกไข)
วันพุธ ท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

ณ หองประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล
10

ผูมาประชุม
๑. นายกิตติรัตน  ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
๒. นางสิริชาดา  ทองตัน ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ กรรมการ
๓. นางจุรีภรณ  บุญยวงศวิโรจน ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
๔. นายชวลิต  ชูขจร ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ15
๕. นายประสงค  นรจิตร ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
๖. นายพันธุชัย  วัฒนชัย ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
๗. นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป ผูแทนสํานักงบประมาณ กรรมการ
๘. รศ.สมเจตน  ทิณพงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายชาตรี สุวรรณิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ20
๑๐. รศ.ธวัช  ชิตตระการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. รศ.นเรศร  จันทนขาว กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. ศ.ลักษณา  โพชนุกูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. ศ.ชัยวัฒน  ตอสกุลแกว เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรรมการและเลขานุการฯ
๑๔ นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล ผูแทนสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผูชวยเลขานุการฯ25
๑๕. วาท่ี ร.ต. สุรัตน  หงษจันทร ผูแทนสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผูชวยเลขานุการฯ

ผูไมมาประชุม
-ไมมี-

30
ผูเขารวมประชุม
๑. นายจักรพงษ  แสงมณี ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
๒. นายธณัชพร  ไทยแท คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี
๓. นายภาคภูมิ  ธีระภัทรานนท คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี
๔. นายดโณทัย ไชยฤกษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ35
๕. นางสาวปรารถนา  จันทรเสนา นักวิเคราะหงบประมาณปฏิบัติการ สํานักงบประมาณ
๖. นายวรวุฒิ  ศรีรัตนชัชวาลย ท่ีปรึกษาดานพลังงานปรมาณู สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๗. นายกิตติศักด์ิ  ชินอุดมทรัพย ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ความปลอดภัยทางรังสี
๘. นางสาวศิริรัตน  พีรมนตรี ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนกํากับดูแล สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ40

ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
๙. นายลภชัย  ศิริภิรมย ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร
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๑๐. นางนิตยา  ศุภฤทธิ์ ผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ5
๑๑. วาท่ี ร.ต.ทรงศักด์ิ  ทองไชย ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

และสนธิสัญญา
๑๒. นายวิวิช  ธรรมวีระพงษ นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๑๓. นายสมบุญ  จิรชาญชัย นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๑๔. นายพิสิฐ  สุนทรชัย นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ10
๑๕. นางสาวตวงพร  เอ็งวงษตระกูล วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการพิเศษ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๑๖. นางสาวศิธร  ปถมสาคร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๑๗. นางศันสนีย  บริรักษ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๑๘. นางสาวจีระนันท  เจียกวัฒนา นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๒๙. นางสาวโชติรัตน  ศรีสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ15

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ20

ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา เพ่ือใหการดําเนินการพิจารณาออกใบอนุญาต รวมถึงการพิจารณา
ในเรื่องอ่ืน ๆ สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง จึงขอใหฝายเลขานุการฯ กําหนดวันประชุมลวงหนา หาก
ประธานไมสามารถเขารวมประชุมได อันเนื่องจากภารกิจท่ีถูกกําหนดไวแลว ใหใชมาตรา ๘ แหงพ.ร.บ.พลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงไดกําหนดไววา “ถาประธานไมอยูในท่ีประชุม ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือก25
กรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม” เพราะหากการประชุมวางเวนนานเกินไปอาจจะสงผลกระทบ
ตอบุคคลอ่ืนได

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ
30

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
รายงานการประชุมท่ีนําเสนอในท่ีประชุมนี้ เปนรายงานการประชุมฯ (ฉบับแกไข) ท่ีไดเวียนให

คณะกรรมการพิจารณาแลว โดยไมมีกรรมการขอแกไขรายงาน

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ35
-ไมมี-

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

40
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ5
วาระ ๓.๑ รายงานการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
อุทกภัย

ฝายเลขานุการฯ : ตามท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ไดมีการรายงานความกาวหนาในการตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการทางรังสีในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย ตามความทราบแลวนั้น

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดดําเนินงานตามแผนการตรวจสถานปฏิบัติการท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบ10
หลังเหตุการณอุทกภัย ระหวางมกราคม ๒๕๕๕ – พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยไดดําเนินการตรวจสถานปฏิบัติการท่ี
มีการใชวัสดุกัมมันตรังสี  จํานวน ๑๗๓ หนวยงาน แยกตามการใชประโยชน ดังนี้

๑. การใชประโยชนทางอุตสาหกรรม จํานวน ๕๓ หนวยงาน โดยมีหนวยงานท่ีไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณ ครั้งนี้ จํานวน ๒๓ แหง

๒. การใชประโยชนทางการศึกษาวิจัย จํานวน ๔๘ หนวยงาน โดยมีหนวยงานท่ีไดรับผลกระทบจาก15
เหตุการณ ครั้งนี้ จํานวน ๒ หนวยงาน

๓. การใชประโยชนทางการแพทย จํานวน ๒๒ หนวยงาน โดยมีหนวยงานท่ีไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณ ครั้งนี้ จํานวน ๑ หนวยงาน (หนวยงานท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณฯ  ซ่ึงตรวจสอบแลว ไมพบ
การรั่ว หรือการเปรอะเปอนทางรังส)ี

๔. การตรวจสถานปฏิบัติการท่ีมีการใชเครือ่งกําเนิดรังสี  จํานวน ๕๐ หนวยงาน โดยหนวยงานท่ีไดรับ20
ผลกระทบจากเหตุการณฯ จํานวน ๓๗ หนวยงาน

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดมีมาตรการชวยเหลือใหแกสถานปฏิบัติการทางรังสีท่ีไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณฯ เชน

๑. ดําเนินการออกใบอนุญาตฯ แบบเรงดวน
๒. สามารถขอใบแทนใบอนุญาตเดิมท่ีเสียหายจากน้ําทวมในครั้งนี้ได25
๓. กรณีวัสดุกัมมันตรังสีท่ีไดรับความเสียหาย โดยการอํานวยความสะดวกในเรื่องของการจัดการกาก
๔. กรณีเครื่องกําเนิดรังสี ไดตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของเครื่อง ระหวางการนําเขาหรือ

รอติดต้ังเครื่องใหม โดยไมคิดคาใชจาย เปนตน

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ30
-ไมมี-

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ

วาระ ๓.๒ รายงานความกาวหนา (ราง) กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงาน35
ปรมาณูของประเทศ

ฝายเลขนุการฯ ไดรายงานความกาวหนา (ราง) กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
พลังงานปรมาณูของประเทศ ดังนี้

๑. ตามท่ีคณะกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการ กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนา
พลังงานปรมาณูของประเทศ ซ่ึงมีกรอบนโยบายหลัก ๔ ดาน และกรอบนโยบายยอย ๘ ดาน40

๒. กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาพลังงานปรมาณูของประเทศ โดย ปส. ไดรวมกับ
ท่ีปรึกษาศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณฯ ดําเนินการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติฯ
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ ประกอบดวยผูแทนหนวยงาน และ



~ ๔ ~

ผูทรงคุณวุฒิและ คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ  ซ่ึงมีการระดมความคิดเห็น ตามกรอบนโยบายฯหลัก ๔ ดาน5
และกรอบนโยบายยอย ๘ ดาน ระหวางวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ – ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ รวมท้ังสิ้น ๘ ครั้ง

๓. วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ไดสรุปผลจากการระดมความคิดในการประชุมฯ ท้ัง ๘ ครั้ง  นํามาจัด
ประชุมพิจารณ (ราง) แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานปรมาณูของ
ประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ดอนเมือง โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย คณะอนุกรรมการ
ตาง ๆ ผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และผูมีสวนไดเสีย จํานวนประมาณ ๒๐๐ คน10

๔. ปจจุบันอยูระหวางการประมวลผลการประชุมพิจารณฯ ในการจัดทํา(ราง)แผนปฏิบัติการของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ (ฉบับสมบูรณ) เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการจัดทํานโยบายฯ กอนนําเสนอ
คณะกรรมการฯในการประชุมวาระพิเศษ ตอไป

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ15
๑. ประธาน : ใหขอสังเกต ดังนี้

๑.๑) เม่ือแผนฉบับนี้เรียบรอยสมบูรณ อาจจะตองมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการท้ังรวมและ
แยกเพ่ือทําความเขาใจ และหารือรวมกัน เพราะเม่ือมีการนําแผนไปปฏิบัติมันจะกระจายเปนอยูในหนวยงาน
ดานปฏิบัติท้ังหลาย ซ่ึงการดําเนินการในสวนนี้ตองมีการเตรียมการท้ังในเรื่องของงบประมาณและการบริหาร
จัดการ20

๑.๒) การประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ควรเชิญประธานคณะอนุกรรมการแตละคณะเขา
รวมประชุม เพ่ือรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน

๒. รศ.ธวัช  ชิตตระการ : การเสนอใหคณะอนุกรรมการตาง ๆ เปนผูติดตามการดําเนินงานตามแผนฯ
จะเปนบทบาทใหมของคณะอนุกรรมการ หากมี KPI ท่ีชัดเจนในแตละเรื่อง และมีระบบการรายงาน
(reporting) ตอคณะกรรมการฯ เก่ียวกับผลการดําเนินงานของแตละคณะอนุกรรมการ เพ่ือใหคณะกรรมการให25
ขอเสนอแนะ เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ไมมีอํานาจท่ีจะไปเรียกขอมูล นอกจากคณะกรรมการเทานั้นท่ีมี
อํานาจ แตจะตองมีระบบท่ีใหขอมูลตาง ๆ เขาสูคณะกรรมการอยางตอเนื่อง

๓. ศ.ลักษณา  โพชนุกูล : ในสวนของคณะอนุกรรมการตาง ๆ ไมวาจะเปนประธาน หรืออนุกรรมการ
ต้ังข้ึนเพราะเขา Know How แตข้ันตอนการ implement ทําอยางไรจะนําแผนฉบับนี้มา implement ใหเห็น
ถึงผลประโยชนของประเทศท่ีจะไดรับได ไมควรหวังพ่ึงอนุกรรมการตาง ๆ เพราะคณะอนุกรรมการตาง ๆ นั้นไม30
มีอํานาจในการดําเนินการตาง ๆ เพราะเปนเพียงการรวบรวมความคิดและผลงานของคนอ่ืนเทานั้น ดังนั้น จะ
ทําอยางไรถึงจะผลักดันงานของประเทศออกไปได

๔. ฝายเลขานุการฯ : (ราง) แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ (ฉบับสมบูรณ) จะแลว
เสร็จประมาณปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ และนําเสนอตอคณะอนุกรรมการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร
ฯ เพ่ือพิจารณา และจะสงใหคณะกรรมการฯ ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ จากนั้นจะดําเนินการจัด35
ประชุมวาระพิเศษระหวางคณะกรรมการฯ กับคณะอนุกรรมการจัดทํานโยบายและแผนฯ และท่ีปรึกษาฯจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คาดวาประมาณปลายเดือนกรกฎาคม-ตนเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบและใหฝายเลขานุการฯ ดําเนินการ ดังนี้
๑. เม่ือแผนฯ สมบูรณ ใหดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทําความเขาใจ และหารือรวมกัน40

เพ่ือเปนการเตรียมการท้ังในเรื่องของงบประมาณและการบริหารจัดการ
๒. การประชุมคณะกรรมการฯ แตละครั้ง ใหเชิญประธานคณะอนุกรรมการแตละคณะเขารวมประชุม

เพ่ือรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ5
วาระ ๔.๑ ใบอนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง และใชซ่ึงพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู
วิจัย แบบ พ.ป.ส. ๗ เลขท่ี ๑/๒๕๕๔

ฝายเลขานุการฯ : การประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๗
เมษายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบใหออกใบอนุญาตผลิต มีไวครอบครอง หรือใชซ่ึงพลังงานปรมาณูจากเครื่อง10

ปฏิกรณปรมาณูวิจัยแกสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทน.) โดยเปนการออก
ใบอนุญาตฯ แบบมีเง่ือนไข

การออกใบอนุญาตฯ นั้น เพ่ือประโยชนแกการบริการสาธารณะมิใหขาดชวงในระหวางการดําเนินการ
เนื่องจากการโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สินของทางราชการ จากสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไปเปน
ของ สทน. ไดรับใบอนุญาตผลิตฯ แบบ พ.ป.ส. ๗ เลขท่ี ๑/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช15

ต้ังแตวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เปนตนไป โดยใบอนุญาตฯ ดังกลาว มีเง่ือนไขท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย
เครื่องปฏิกรณฯ จํานวน ๖ ขอ ซ่ึงในสวนท่ีเปนสาระสําคัญในใบอนุญาต มีดังนี้

๑. ใหยื่นเอกสารรายงานวิเคราะหความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ ปปว-๑/๑ ฉบับสมบูรณ เปนไปตาม
กฎกระทรวง กําหนดเง่ือนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตน
กําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายใน ๖ เดือน นับต้ังแตวันท่ีใบอนุญาตมีผลใชบังคับ20

เม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
๒. หากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไมยื่นเอกสารรายงานวิเคราะหความ

ปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ ปปว-๑/๑ ฉบับสมบูรณ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการอาจพิจารณาเพิก
ถอนใบอนุญาตฯ

25

การดําเนินงานตอมา
๑) สทน. ไดสงเอกสารรายงานวิเคราะหความปลอดภัยฉบับสมบูรณ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตาม

เง่ือนไขใบอนุญาติฯ  ซ่ึงสงผลใหใบอนุญาตแบบ พ.ป.ส. ๗ เลขท่ี ๑/๒๕๕๔ ยังมีผลบังคับใช
๒) ปส. ไดดําเนินการวิเคราะหและประเมินเอกสารรายงานวิเคราะหความปลอดภัยฯดังกลาว และ

เสนอใหคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร พิจารณาผลการวิเคราะหเอกสารรายงานวิเคราะหความ30

ปลอดภัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๕

๓) คณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้
๓.๑ ให สทน. จัดสงเอกสารขอระบุทางเทคนิค (Technical specification) เพ่ือเปนเอกสาร

ประกอบเง่ือนไขในใบอนุญาตในการถือปฏิบัติตามคาขีดจํากัดดานความปลอดภัย35

๓.๒ จัดทําขอมูลเพ่ิมเติมในเอกสารรายงานการวิเคราะหความปลอดภัย
๓.๓ ตรวจสอบ แกไขขอผิดพลาด และใหมีคําอธิบายเพ่ิมเติมของขอมูลในเอกสารรายงานการ

วิเคราะหความปลอดภัย เพ่ือปองกันการเขาใจผิดในสาระสําคัญ
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ประเด็นเสนอเพ่ือทราบ5
ปส. อยูระหวางการดําเนินการให สทน. จัดทํารายงานการวิเคราะหความปลอดภัย (ฉบับสมบูรณ) ตาม

ขอมติของคณะอนุกรรมการฯ

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
- ไมมี -10

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ

วาระ ๔.๒ การนําเขาสารกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียรท่ีนํามาใชเปนสวนประกอบของ หลอดไฟฟา
เครื่องไมโครเวฟ และกรณีอ่ืนๆ และการพบสินคาปนเปอนสารกัมมันตรังสี15

๔.๒.๑ การนําเขาสารกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียรท่ีนํามาใชเปนสวนประกอบของ หลอดไฟฟา
เครื่องไมโครเวฟ และกรณีอ่ืนๆ

ฝายเลขานุการฯ : ปจจุบันมีผูประกอบการท่ีประสงคจะนําเขาสารกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียรท่ี
นํามาใชเปนสวนประกอบของ หลอดไฟฟา เครื่องไมโครเวฟ และกรณีอ่ืนๆ20

พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไดกําหนดไววา ผูใดจะสามารถผลิต มีไวใน
ครอบครอง หรือใชซ่ึงวัสดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยไดหรือวัสดุตนกําลังไดนั้น จะตองไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ประเด็นเพ่ือทราบ25
๑. จากประเด็นขอกฎหมายดังกลาว ปส  .อยูระหวางดําเนินการเพ่ือปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ

พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ .ศ .๒๕๐๔ ซ่ึงอยูในข้ันตอนการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. ในระหวางการดําเนินการยกรางกฎหมายในประเด็นดังกลาวขางตน ผูประกอบการท่ีประสงคจะ

นําเขาสินคาดังกลาว ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากติดปญหาขอกฎหมาย
30

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. ประธาน : ต้ังขอสังเกต ดังนี้

๑.๑) หากนําเอาสวนท่ีเปนการปฏิบัติตามแนวทางสากลในปจจุบัน รวมท้ังแนวทางท่ีเราได
เตรียมไวเพ่ือจะใชเปนแนวปฏิบัติ โดยทําใหชัดเจนกอนแลวพิจารณาดูวากฎหมายท่ีใชในปจจุบัน (พ.ร.บ.
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔) วามีสวนใดท่ีตองตีความวาเราไดทําตามมาตรฐานเหลานี้ได จะเปนไปได35
หรือไม สวนการแกไขกฎหมาย ซ่ึงอยูในกระบวนการนั้นควรเขียนใหชัดเจนยิ่งข้ึน

๑.๒) ดังนั้น ในชั้นนี้ ก็ถือวาคณะกรรมการฯรับทราบ และใหสรุปขอคิดเห็นของคณะ
กรรมการฯ เพ่ือใชดําเนินการตอไป และใหนําเขาเปนวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งตอไปหากเห็น
แนวทางท่ีชัดเจนข้ึน

๒. นายประสงค  นรจิตร : ใน พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติไดกําหนดไววา “ผูใดจะสามารถผลิต มี40
ไวในครอบครอง หรือใชซ่ึงวัสดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยไดหรือวัสดุตนกําลังไดนั้น จะตอง
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ” หากใชมาตรา ๙ ในการบริหาร ก็คือ ทําอยางไรเรา
ถึงจะอนุญาต ซ่ึงสามารถพิจารณาในจุดนี้ได โดยในกระบวนการพิจารณาท่ีผานมาเราออกกฎกระทรวง หรือ
ระเบียบในการอนุญาตตาง ๆ ก็ตองยื่นขอและคณะกรรมการก็พิจารณาคําขอเปนราย ๆ แตในกระบวนการนี้ใน
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การอนุญาตเราอาจจะครอบคลุมกระบวนการยื่นขอ แตเราจะอนุญาตในภาพรวมโดยใชหลักเกณฑของ IAEA ซ่ึง5
ควรพิจารณาแนวทางนี้วาจะเปนไปไดหรือไม

๓. นายชวลิต  ชูขจร : เม่ือกฎหมายท่ีใชอยูในปจจุบันกําหนดอํานาจอยูท่ีคณะกรรมการฯ ในการ
พิจารณาอนุญาต เพียงแตไมครอบคลุมถึงผูบริโภค แตโดยเจตนาผูใชอํานาจก็คือคณะกรรมการ พ.ป.ส. เม่ือมี
ปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการซ่ึงเปนหลักท่ัวไป หากไมไปควบคุมแตอนุญาตเปนกรอบหลักเกณฑวาเรื่อง
ดังกลาวนี้ไมตองควบคุม ซ่ึงประเด็นนี้นาจะใชหารือกับกฤษฎีกา แตหากกฤษฎีกาตีความวาตรงนี้เปนอํานาจของ10
คณะกรรมการฯ อาจจะมีการกําหนดหลักเกณฑ วางระเบียบตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหประเด็นของเรื่องการแกไข
กฎหมายกลายเปนเรื่องรองไปทันที

๔. นายพันธุชัย  วัฒนชัย : ประเด็นท่ีฝายเลขานุการฯ ขอหารือนี้เปนปญหาขอกฎหมายท่ีในทางปฏิบัติ
ขณะท่ีอยูระหวางการแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติฯ ซ่ึงควรหารือไปท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะดีกวาหรือไมวาเราสามารถนําขอกําหนดขององคการระหวางประเทศมาบังคับใชไดหรือไม ในขณะท่ี15
กฎหมายปจจุบันไมไดเปดชองไว

๕. รศ.สมเจตน  ทิณพงษ : อยากใหมีประเด็นทางเทคนิคดวย เชน จํานวน ประเภทสินคา ชนิดของสาร
กัมมันตรังสแีละความแรงรังสี ตัวเลขท่ีนาจะเปน และท่ีนาจะรับได ซ่ึงจะไดเห็นภาพในมิติทางเทคนิคดวย

๖. นายชาตรี  สุวรรณิน : ต้ังขอสังเกต ดังนี้
๖.๑) การหารือกับกฤษฎีกานั้น ประเด็นขอเท็จจริงของเราตองยุติกอน และเกินอํานาจหนาท่ี20

ของคณะกรรมการฯ ตามมาตรา ๙ ของพ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หรือไม หากไมมีกฎหมาย
รองรับเม่ือสงไปท่ีกฤษฎีกาก็จะไดรับการตอบกลับวาทําอะไรไมไดเลย เพราะหากมีขอกฎหมายท่ีมีอยูแลวก็จะ
เปนการตีความกฎหมาย แตประเด็นนี้เปนการตีความทางปฏิบัติ

๖.๒) หากในการประชุมครั้งตอไปจะเขาเปนวาระเพ่ือพิจารณา ควรใหมีกรณีตัวอยางของ
ปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาของตางประเทศ ปญหาท่ีพบในประเทศไทย ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ และ25
อํานาจหนาท่ีท่ีฝายเลขานุการฯ ประสงคจะใหคณะกรรมการฯ ใชอํานาจตามมาตรา ๙ หรือตามมาตรา ๑๓
โดยตรง และวิธีการท่ีจะผลักดันวัตถุท่ีปนเปอนสารกัมมันตรังสี อาจจะตองมีการดําเนินคดีอาญาหรือไม เพราะ
เม่ือมีการนําเขามาแลวก็จะมีปญหาต้ังแตอยูท่ีทาเรือ หากมีผูใดเขาไปใกลวัตถุดังกลาวอาจไดรับอันตราย หาก
นําเขาคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาจะตองมีความชัดเจน เพราะหากเกิดปญหาข้ึนคณะกรรมการฯ ตอง
รับผิดชอบ30

๗. รศ.นเรศร  จันทนขาว : ต้ังขอสังเกต ดังนี้
๗.๑) ในเรื่องของการยกเวน ก็มีบทเรียนในประเทศตาง ๆ กรณีสินคาท่ีกัมมันตภาพรังสีตํ่า

เชน หลอดไฟฟา smoke detector ซ่ึงมีปริมาณมาก สิ่งท่ีเรากลัวก็คือ ในบางประเทศเวลานําไปใชแลวไม
สามารถควบคุมไดก็จะนําไปขายเปนของเกา ซ่ึงก็จะมีการแยกชิ้นสวนและนําไปหลอมรวมกับโลหะท่ัว ๆ ไป
บางประเทศก็ตองตามไปเก็บเกาอ้ีหรือเฟอรนิเจอรท่ีมีการใชเหล็กท่ีมีการปนเปอนสารกัมมตรังสีกลับคืน35

๗.๒) กรณีตัวอยางในประเทศแคนาดา หากจะซ้ือ smoke detector ก็สามารถซ้ือไดเหมือน
ในหางสรรพสินคาท่ัว ๆ ไป ซ่ึงจะซ้ือจํานวนเทาไหรก็สามารถซ้ือไดเลย เพราะไดรับการยกเวน แตลักษณะของ
คนในแคนาดานั้นเปนผูท่ีมีระเบียบวินัย เวลาจะท้ิงก็จะแจงใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเหมือนกับปส.

๗.๓) สิ่งท่ีควรจะทํา คือ บริษัทท่ีขายจําเปนตองมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี ซ่ึงปจจุบัน
เรามีเจาหนาท่ี RSO ระดับ ๑, ๒ และ ๓ ซ่ึงสามารถใชระดับตํ่าสุดก็ได ซ่ึงเม่ือไดจําหนายไปแลวเวลาจะท้ิงตอง40
ท้ิงท่ีบริษัทผูจําหนายและจัดทํารายการไว ไมอยากใหนําเอาชิ้นสวนท่ีมีการใชงานแลวนําไปหลอมรวมแลวเกิด
การปนเปอนในวัสดุตาง ๆ ในอนาคต ซ่ึงตรงนั้นจึงจะมีความจําเปนท่ีจะตองควบคุม
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๘. ศ.ลักษณา  โพชนุกูล : consumer product ท่ีมีจํานวนมาก เราจะสามารถรูไดอยางไรวาประชาชน5
ไดรับความปลอดภัย ซ่ึงภารกิจของเรามี ๒ ประการ คือ การใหความสะดวก และความปลอดภัย จะทําอยางไร
จึงจะทําใหเราแนใจไดวาไดรับความปลอดภัย

๙. ฝายเลขานุการฯ : ชี้แจง ดังนี้
๙.๑) ปจจุบันอยูระหวางการแกไขพระราชบัญญัติฯ ซ่ึงกําหนดใหมีการยกเวนในประเด็น

ดังกลาวนี้ เพ่ือใหเปนไปตามพลวัตของเทคโนโลยีในปจจุบันท่ีมีการนําสารกัมมันตรังสีมาใชในทุก ๆ วงการ10
แมแตในสินคาอุปโภค-บริโภค แตข้ันตอนในการแกไขกฎหมายจะใชระยะเวลาคอนขางนาน ซ่ึงมีผูประกอบการ
บางรายเขามาปรึกษากับสํานักงานฯ วาภายในปหรือสองปนี้เขามีความประสงคจะนําสินคาดังกลาวนี้เขามา แต
ติดขัดในเรื่องของกฎหมายของประเทศไทย

๙.๒) ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) ไดกําหนดเปนบทบังคับพิเศษไว ใน
กรณีของ consumer product นี้จะมีแนวทางปฏิบัติอยูวาสําหรับผูประกอบการแลวจะตองทําอยางไร เชน15
จะตองมีบัญชีรับ บัญชีจาย มีการแจงเตือนใหผูบริโภคไดรับทราบ ติดเครื่องหมาย และเม่ือมีการใชงานเรียบรอย
แลว จะตองสงคืนผูประกอบการ ประเด็นหารือกับคณะกรรมการวา จะสามารถนําเอาแนวทางของ IAEA มา
บังคับใชในปจจุบันไปพลาง ๆ กอนไดหรือไม ในขณะท่ีอยูระหวางแกไขกฎหมาย

๙.๓) สารกัมมันตรังสีท่ีใชใน smoke detector สวนใหญจะเปน Americium-241  ซ่ึงจะมีคา
ครึ่งชีวิต (Half-life) ประมาณ ๔๐๐ กวาป หากเปนหลอดไฟฟาก็จะเปน Thorium-232 และ Krypton-8520

๔.๒.๒ การพบสินคาปนเปอนสารกัมมันตรังสี
ฝายเลขานุการฯ : สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ไดรับแจงจากดานศุลกากร ทาเรือแหลมฉบัง วาไดตรวจ

พบสินคานําเขาจาก ตางประเทศปนเปอนสารกัมมันตรังสี ซ่ึงการตรวจสอบดังกลาว ดําเนินการภายใตโครงการ
ความรวมมือ Megaport Initiatives ของสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย25

การตรวจพบสินคานําเขาจากตางประเทศ ท่ีปนเปอนสารกัมมันตรังสี ซ่ึงสวนใหญเปน อะไหล
เครื่องจักรเกา เศษโลหะ รวมท้ังของใชเบ็ดเตล็ดตางๆท่ีมาจากประเทศจีน และญ่ีปุน โดยวัสดุกัมมันตรังสีท่ี
ปนเปอนสวนใหญไดแก โคบอลต-๖๐ (Co-60) และ ซีเซียม-๑๓๗ (Cs-137)

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ใหขอแนะนํากับกรมศุลกากร ใหผลักดันสินคาดังกลาวคืนประเทศตนทาง
โดยเร็ว30

ประเด็นขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๓ หามมิใหผูใด นําหรือสั่งเขามาใน

ราชอาณาจักร ซ่ึงวัสดุพลอยได เวนแตไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ พ.ป.ส.
35

ประเด็นเพ่ือทราบ
เนื่องจากสินคาดังกลาวปนเปอนวัสดุพลอยได  )วัสดุกัมมันตรังสี  (ซ่ึงไมมีใบอนุญาตนําเขา ดังนั้นเพ่ือ

ความปลอดภัยของประชาชนจึงเห็นควรใหผลักดันสินคาคืนประเทศตนทาง
แตเนื่องดวยยังไมมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนระหวางสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และกรมศุลกากร ดังนั้น ใน

เบื้องตน สํานักงานฯ จึงไดจัดทํารางแนวปฏิบัติเพ่ือประสานงานระหวางท้ัง ๒ หนวยงาน และแนวปฏิบัติเพ่ือให40
เกิดความปลอดภัยสําหรับเจาหนาท่ีกรมศุลกากร
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ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ5
๑. รศ.สมเจตน  ทิณพงษ : ต้ังขอสังเกต ดังนี้

๑.๑) ประเด็นขอกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ คงไมใชประเด็นท่ีสําคัญเทากับขอเท็จจริงท่ีวา
ทางปส.ไดรับแจงจากกรมศุลกากรวาไดมีการตรวจสอบสารกัมมันตรังสี

๑.๒) จํานวนรายการท่ีนําเขามาภายในประเทศซ่ึงคิดวาปจจุบันนาจะมีจํานวนมากจนถึงขนาด
ท่ีกรมศุลกากรมีองคความรูท่ีจะ detect ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนาเปนหวงมากข้ึนไปอีก10

๑.๓) ความแรงรังสีใน Level ใดท่ีเราสามารถรับไดหรือรับไมได ซ่ึงปริมาณ (Quantity)
เหลานี้ตองมีมาตรฐาน (Standard) สวนแนวทางและขอปฏิบัติอยางไรเราก็ตองสนับสนุนผูประกอบการ และสิ่ง
ท่ีเปนหวงกังวลกันมากคือของเกาท่ีอาจมีการปนเปอนของสารกัมมันตรังสี

๑.๔) ควรใหมีขอมูลท่ีครบถวนท้ังทางดานเทคนิคเพ่ือเปนฐานขอมูลในการตัดสินใจของ
คณะกรรมการฯ ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดกรอบในการดําเนินการตอไป15

๒. นายชาตรี  สุวรรณิน : ต้ังขอสังเกต ดังนี้
๒.๑) คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีในการวางนโยบาย ระเบียบ และกําหนดมาตรฐานตาง ๆ

หากมีปญหาเกิดข้ึนเก่ียวกับเรื่องในลักษณะนี้ เพ่ือใหเกิดมาตรฐาน และไมกอใหเกิดปญหา หรือกอใหเกิดความ
ไมปลอดภัย และจะใหคณะกรรมการดําเนินการอยางไรก็ใหฝายเลขานุการฯ นําเสนอคณะกรรมการฯเพ่ือ
พิจารณา20

๒.๒) พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีระเบียบกําหนดไวหรือไมวาใหผลักดัน
เพราะจากท่ีดูมีเฉพาะมาตรา ๒๒ ท่ีกําหนดไววา “ผูใดนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักรซ่ึงวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกําลังโดยมิไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๓ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” การ “ผลักดัน” ไมใชโทษแตเปน
วิธีการทางปกครอง ซ่ึงไมใชอํานาจของคณะกรรมการ25

๓. รศ.ธวัช  ชิตตระการ : ดวยความกังวลใจเพราะสิ่งเหลานี้เปนเพียง evidence base ท่ีกรมศุลกากร
แจงมาท่ีปส. ซ่ึงทาเรือท่ีมีอยูในประเทศไทยมีจํานวนมากโดยเฉพาะภาคใตซ่ึงมีชายฝงทะเลยาวเกือบ ๒-๓ พัน
กิโลเมตร ทําอยางไรถึงจะมีระบบท่ี initiative Megaproject

๔. รศ.นเรศร  จันทนขาว : ปจจุบันกรมศุลกากรมีเครื่องเอกซเรยตูคอนเทนเนอรอยูประมาณ ๑๐ กวา
หนวย บางหนวยติดอยูท่ีชายแดนเปนแบบขนาดกลางก่ึงถาวร แตสวนใหญท่ีอยูชายแดนจะเปนแบบ mobile30
และมีอุปกรณตรวจวัดรังสีติดอยูดวยซ่ึงเปนอุปกรณท่ีไวมากปริมาณรังสีเล็กนอยก็วัดข้ึน สวนอีกโครงการเปน
ของสหรัฐอเมริกาท่ีใหความชวยเหลือแกประเทศไทย และเขาไดประโยชนจากการตรวจสารกัมมันตรังสีท่ีมีการ
เคลื่อนยายไปมาท่ัวโลก โดยติดอยูท่ีแหลมฉบังมีอยู ๒๑ gate ซ่ึงแสดงใหเห็นท้ังภาพและระดับรังสี และมี
เครื่องมือท่ีสามารถตรวจ identify วาเปนตัวอะไรดวย ดังนั้น จะเห็นไดวาประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ี
เครื่องมือท่ีทันสมัยในภูมิภาคเอเชีย แตเราไมมีกฎหมายละเอียดท่ีสามารถบอกไดวาสินคาลักษณะใดจะมี35
ปริมาณรังสีไดเทาไหรจึงจะสามารถอนุญาตนําเขาได เชน บริษัทเมืองไทยไดสงผาเบรกไปขายท่ีประเทศอิตาลี
ซ่ึงไมสามารถนําเขาไดและสงกลับมาท่ีประเทศไทย ซ่ึงจะเห็นไดวาเขาสามารถผลักดันไดเพราะมีมาตรฐานท่ี
ชัดเจน ในสวนประเด็นการผลักดันออกนั้น ตอนนําเขามาเราไมรูวามีรังสีปนเปอนอยู สมมติวามีปริมาณรังสีท่ี
คอนขางแรง ในตอนสงกลับจะสงกลับแบบเดิมไมได ซ่ึงควรคํานึงมนุษยธรรมของผูปฏิบัติงานดวย โดยตองมี
วิธีการขนสงท่ีถูกตอง และมีกฎหมายรองรับในการสงกลับ40



~ ๑๐ ~

๕ ฝายเลขานุการฯ : ชี้แจง ดังนี้5
๕.๑) กรณีนี้ผูประกอบการอาจจะไมทราบวามีการปนเปอนของสารกัมมันตรังสีในเศษเหล็ก

หรืออาจจะเกิดจากกรณีของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศญ่ีปุนท่ีเกิดการระเบิดและมีการฟุงกระจาย
ของสารกัมมันตรังสี ทําใหมีการปนเปอนเกิดข้ึนกับเครื่องจักร และทางผูประกอบการของไทยก็ไดสั่งเครื่องจักร
หรือเศษเหล็กเหลานั้นเขามา และนําไปผานท่ีทาเรือแหลมฉบังซ่ึงจะมีเครื่องตรวจวัดรังสีอยูและมีการ alarm
ข้ึนมาวามีรังสีปนเปอนอยูในตูสินคาเหลานั้น และแจงมาท่ีปส.10

๕.๒) ปส.ซ่ึงเปนผูดูแลพ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ การนําเขา สงออกวัสดุ
กัมมันตรังสีตาง ๆ เหลานี้ตองไดรับใบอนุญาต ในกรณีนี้เปนสินคาปนเปอนซ่ึงเราไมอยากใหสิ่งเหลานี้เขามาอยู
ในประเทศไทย จึงไดแนะนํากรมศุลกากรวาหากเกิดกรณีในลักษณะนี้ใหพยายามผลักดันคืนบริษัทผูผลิตหรือ
ประเทศตนทางไป ซ่ึงเปนการดําเนินการในลักษณะท่ีเปนแบบเดียวกับหลายประเทศท่ีมีการตรวจพบใน
ลักษณะนี้ เพราะหากนําเขามาในประเทศแลวมันจะกลายเปนขยะรังสีเกิดการปนเปอนข้ึนซ่ึงจะกลายเปนภาระ15
ของประเทศ

๕.๓) ป พ.ศ. ๒๕๕๘ เม่ือเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีถนนหลักท่ีวิ่ง
ผานประเทศไทยท้ังหมด ๙ corridor ปจจุบันเรามี Mega port Initiatives อยู ๑ corridor เทานั้น ดังนั้นใน
ปงบประมาณหนาจะตองของบประมาณเพ่ือดําเนินการในเรื่องนี้อยางนอย ๙ Mega port ซ่ึงแตละ port ใช
งบประมาณ ๑๐ ลานบาท ซ่ึงรัฐบาลตองลงทุน และปส.ตองเขาดําเนินการ20

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ และใหฝายเลขานุการฯ นําวาระ ๔.๒.๑ และ วาระ๔.๒.๒ เสนอ
คณะกรรมการในการประชุมฯครั้งตอไป เปนวาระเพ่ือพิจารณา  โดยใหจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. เรื่องเดิม
๒. ปญหาในตางประเทศ และแนวทางการแกไขของตางประเทศ พรอมยกตัวอยาง25
๓. ปญหาในประเทศไทย
๔. ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ
๕. อํานาจหนาท่ีท่ี ปส. ประสงคจะใหคณะกรรมการฯ ใชอํานาจตามมาตรา ๙ หรือ มาตรา ๑๓
๖. แนวทางปฏิบัติพรอมเอกสารอางอิง และมาตรฐานการดําเนินงานหากตองผลักดันสินคาปนเปอน

สารกัมมันตรังสี30
๗. ประเด็นเชิงเทคนิค ประเภทสินคา ชนิด และ ความแรงของสารรังสี

วาระ ๔.๓ การดําเนินงานเก่ียวกับระบบ National Single Windows (NSW)
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานเก่ียวกับการดําเนินงานเก่ียวกับระบบ National Single Windows (NSW)

ดังนี้35
๑) การดําเนินงานเก่ียวกับระบบ National Single Windows (NSW) คือการเชื่อมโยงขอมูลแบบ

บูรณาการสําหรับการนําเขา การสงออก การนําผานและโลจิสติกส ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยเปนหนึ่ง
ในแผนการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาทางเศรษฐกิจของ AEC

๒) NSW ของการกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี จะไดประโยชนในดานการอนุญาต การควบคุมการ
ขนสง การเคลื่อนยาย วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร วัสดุตนกําลัง ต้ังแตตนทางถึงปลายทาง ดวยวิธีการทาง40
อิเล็กทรอนิกส

๓) การท่ีมีระบบ NSW ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบ เฝาระวังทางนิวเคลียรและรังสี เม่ือมี
การบูรณาการระบบ Radiation Gate Monitor

๔) การดําเนินโครงการฯ แบงเปน ๓ ระยะ ดังตาราง



~ ๑๑ ~

5
โครงการ กําหนดการแลวเสร็จ

1. การพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลการอนุญาต นําเขา/สงออกกับ National
Single Window และศุลกากร ระยะท่ี 1

ปงบประมาณ ๒๕๕๕

2. การพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลการอนุญาต นําเขา/สงออกกับ National
Single Window และศุลกากร ระยะท่ี 2

ปงบประมาณ ๒๕๕๖

3. การพัฒนาระบบหองปฏิบัติการตรวจสอบรังสีจากสินคาตามดานศุลกากร
(Radiation Gate Monitor)

ปงบประมาณ ๒๕๕๗

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
-ไมมี-

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ10

วาระ ๔.๔ การประชุมระดับผูนําวาดวยความม่ันคงทางนิวเคลียรป ๒๕๕๕
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานเก่ียวกับการประชุมระดับผูนําวาดวยความม่ันคงทางนิวเคลียรป ๒๕๕๕

ดังนี้
๑. นายกรัฐมนตรีไดเขารวมประชุมระดับผูนําวาดวยความม่ันคงทางนิวเคลียรป ๒๕๕๕ (201215

Nuclear Security Summit: NSS) ระหวางวันท่ี ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
๒. สาระสําคัญของแถลงการณกรุงโซลกับการดําเนินการตามมติคณะมนตรีความม่ันคงแหง

สหประชาชาติท่ี ๑๕๔๐ (ค.ศ. ๒๐๐๔) และ ๑๙๗๗ (ค.ศ. ๒๐๑๑) คือ
๒.๑) การเรงรัดการเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปราบปรามการกอการ

รายโดยใชนิวเคลียร (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism20
ค.ศ. ๒๐๐๕ : ICSANT) และอนุสัญญาวาดวยการคุมครองทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร (Amendment to
the Convention for the Physical Protection of Nuclear Material ค.ศ. ๒๐๐๕ : CPPNM)

๒.๒) การเพ่ิมศักยภาพดานการเสริมสรางความม่ันคงทางนิวเคลียรและรังสี
๒.๓) การสืบคนรองรอยทางนิวเคลียร (Nuclear Forensics)
๒.๔) การตอตานการลักลอบขนสงและคาวัสดุนิวเคลียร25
๒.๕) การเสริมสรางความสอดคลองระหวางมาตรการดานความปลอดภัยและความม่ันคงทาง

นิวเคลียร การเก็บรักษาขอมูลทางนิวเคลียร
๒.๖) การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ

๓. หนวยงานของประเทศท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการดังกลาว ไดแก  กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี(สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ) สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ สํานักขาวกรองแหงชาติ กระทรวง30
พลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย (กรมการคาตางประเทศ) กระทรวงคมนาคม (กรมการขนสงทาง
บก กรมเจาทา กรมการบินพลเรือน) กระทรวงกลาโหม (กรมยุทธการทหารบก กรมยุทธการทหารเรือ กรม
ยุทธการทหารอากาศ กรมยุทธการทหาร) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศูนย
ปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล การทาเรือแหงประเทศไทย และบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)35

ประเด็นเพ่ือทราบขอเสนอของประเทศไทย



~ ๑๒ ~

๑. การจัดต้ังเครือขายของหนวยงานกํากับดูแลทางนิวเคลียรในภูมิภาคอาเซียน5
๒. การใหความสําคัญกับการสืบคนรองรอยทางนิวเคลียร และดําเนินการจัดต้ังศูนยความเปนเลิศดานนี้

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
-ไมมี-

10
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา
วาระ ๕.๑ หลักเกณฑการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี กรณี ๔๕ วัน

ภูมิหลัง15
๑. คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑในการพิจารณาการออกใบอนุญาต

เก่ียวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
๒. การออกใบอนุญาตฯ โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับพลังงาน

ปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี พิจารณาเห็นชอบกอนจึงนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ20

ประเด็นปญหา
๑. เนื่องจากหนวยงานท่ียื่นคําขออนุญาตเก่ียวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี บางแหงมีความ

จําเปนตองใชใบอนุญาตฯ ในการยื่นขอตออายุใบอนุญาตสถานพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรม
๒. โดยเฉพาะกรณีสถานพยาบาลท่ีมีการผลิตหรือใชพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี หากใบอนุญาต25

หมดอายุ ในระหวางข้ันตอนการขอใบอนุญาตฯ หากพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสถานพยาบาลพบวาใบอนุญาตฯ
หมดอายุ อาจสงผลกับการดําเนินงานดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ประเด็นเพ่ือพิจารณา
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตฯ ในกรณีเกินเวลา ๔๕ วัน นับต้ังแตไดผานความเห็นชอบจาก30

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสีแลวจึงเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณูอีกครั้ง

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. ประธานฯ : หากมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอปญหาเหลานี้ก็ไมนาจะเกิดข้ึน35
๒. นายประสงค  นรจิตร : ในการพิจารณาครั้งนี้ไมไดเสนอข้ันตอน เปนเพียงเห็นชอบวาควรจะ

ดําเนินการใหอนุญาตภายในระยะเวลาประมาณ ๔๕ วัน เทานั้น และในขอ ๔ ของมติท่ีประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔
ก็สามารถลอตามนั้นได

๓. นายพันธุชัย  วัฒนชัย : ในการประชุมครั้งตอไปหากมีเรื่องเพ่ือพิจารณาขอใหฝายเลขานุการฯ
ใสประเด็นขอกฎหมาย หลักเกณฑ หรือมติของคณะกรรมการฯ ท่ีผานมาดวย เพ่ือเวลาพิจารณาจะไดทราบวาการ40
อนุมัติ อนุญาตจะใชฐานอํานาจอะไรในการพิจารณา

๔. นายชาตรี  สุวรรณิน : หากคณะกรรมการฯ เห็นชอบออกใบอนุญาตฯ ไปตามนั้น จะเปนการ
ดําเนินการท่ีเกินอํานาจของคณะกรรมการท่ีมีอยู ซ่ึงเปนอํานาจในการใชดุลยพินิจของเลขาธิการฯ ท่ีจะใชอํานาจ
ในการเห็นควรออกใบอนุญาตไปกอนแลวคอยมาขอสัตยาบันกับคณะกรรมการฯภายหลัง แตไมใชคณะ
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กรรมการฯมอบอํานาจใหเลขาธิการฯ เพราะคณะกรรมการฯไมมีอํานาจท่ีจะมอบใหไดเนื่องจากกฎหมายไมได5
กําหนดใหมอบอํานาจได แตหากมีการพิจารณาออกใบอนุญาตฯเปนประจําทุกเดือน กรอบระยะเวลา ๔๕ วันจะ
ไมเกิดข้ึน

๕. ฝายเลขานุการฯ : ในกรณีนี้เปนกรณีเรงดวน ซ่ึงไดมีมติการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ วา “การออก
ใบอนุญาตในกรณีจําเปนเรงดวน ใหเปนดุลยพินิจของสํานักงานฯ” ดังนั้น ในกรณี ๔๕ วัน จึงขอใชแนวทาง
ดังกลาวนี้ไดหรือไม10

มติท่ีประชุม : การออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสกีรณี ๔๕ วัน ขอใหเปนดุลยพินิจของสํานักงานฯ แลว
จึงนํามาขอสัตยาบันกับคณะกรรมการฯภายหลัง

วาระ ๕.๒ การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดท่ีขอรับอนุญาต15

๕.๒.๑ การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ตามการขออนุญาตตาม
หลักเกณฑปกติ

๕.๒.๒ การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซ่ึงไดออกใบอนุญาตไปแลว
ในกรณีจําเปนเรงดวน20

๕.๒.๓ การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซ่ึงไดออกใบอนุญาตไปแลว
ในกรณี ๔๕ วัน

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได
พิจารณาคําขออนุญาตตามเอกสารหลักเกณฑการออกใบอนุญาตและมีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตแลว โดย
สรุปคําขออนุญาตท่ีคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ ดังตาราง25

การพิจารณาเห็นชอบ
การออกใบอนุญาตของ

คณะอนุกรรมการฯ
หลักเกณฑปกติ

การออกใบอนุญาต คงเหลือใบอนุญาตท่ี
ออกตามหลักเกณฑ

ปกติ
กรณีเรงดวน กรณีครบ ๔๕ วัน

การประชุมรวม ๑๒ ครั้ง
(๘/๒๕๕๕- ๑๙/๒๕๕๕)

๔๔๘ ๕๓ ๑๙๓ ๒๐๒

ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซ่ึงไดผานการพิจารณา

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว จากการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕- ๑๙/๒๕๕๕ รวม ๑๒ ครั้ง ดังนี้30
๑. ใบอนุญาตท่ีออกตามหลักเกณฑปกติ จํานวน ๒๐๒ ฉบับ
๒. การออกใบอนุญาตท่ีออกไปแลว กรณีเรงดวน จํานวน ๕๓ ฉบับ
๓. การออกใบอนุญาตท่ีออกไปแลว กรณี ๔๕ วัน จํานวน ๑๙๓ ฉบับ

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
นายประสงค นรจิตร : เห็นควร ใหปส.ติดตามผลของการขออนุญาตในกรณีจําเปนเรงดวนวามีการ35

ดําเนินการจริงตามท่ีไดขออนุญาตหรือไม

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ดังนี้



~ ๑๔ ~

๑. การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ตามการขออนุญาตตามหลักเกณฑปกติ5
จํานวน ๒๐๒ ฉบับ

๒. การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซ่ึงไดออกใบอนุญาตไปแลวในกรณีจําเปน
เรงดวน จํานวน ๕๓ ฉบับ

๓. การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซ่ึงไดออกใบอนุญาตไปแลวในกรณี
๔๕ วัน จํานวน ๑๙๓ ฉบับ10

๕.๒.๔ การออกใบอนุญาตใหมทดแทนใบอนุญาตเดิมท่ีมีการขอยกเลิกเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลง
แกไข

๑) เนื่องจากมีผูขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดท่ีไดรับใบอนุญาตไปแลว แตมา
ขอเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลบางรายการของใบอนุญาตเดิม โดยมีรายการขอมูลท่ีมีการขอเปลี่ยนแปลงแกไขใน15
ใบอนุญาต เชนการจัดการกากกัมมันตรังสีบางรายการการเปลี่ยนชื่อผูขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงชื่อหนวยงาน
การเปลี่ยนแปลงปริมาณวัสดุนิวเคลียร วัสดุพลอยได ตามการนําเขาจริง เปนตน

๒) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได  มี
มติเห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได กรณีการออกใบอนุญาตใหมทดแทน
ใบอนุญาตเดิม ดังนี้20

๒.๑) การประชุมฯ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ฉบับ
๒.๒) การประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ฉบับ
๒.๓) การประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๔) การประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๕ จํานวน ๕ ฉบับ
๒.๕) การประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ฉบับ25
๒.๖) การประชุมครัง้ท่ี ๑๔/๒๕๕๕ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ จํานวน ๑๐ ฉบับ
๒.๗) การประชุมครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ฉบับ
๒.๘) การประชุมครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๓ ฉบับ
๒.๘) การประชุมครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๕ วันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ฉบับ

30
ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ซ่ึงไดผานการพิจารณา

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว จํานวน ๒๘ ฉบับ
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. ประธานฯ : การขอเปลี่ยนแปลงชื่อผูขออนุญาตเปนอยางไร35
๒. ฝายเลขานุการฯ : ในการออกใบอนุญาตโดยสวนใหญจะออกในนามของนิติบุคคล โดยในคําขอ

อนุญาตจะระบุดวยวานิติบุคคลโดยมีใครเปนผูแทนของนิติบุคคลนั้น ดังนั้นในใบอนุญาตจึงมีท้ังชื่อท่ีเปนนิติ
บุคคลและชื่อผูแทนนิติบุคคล ลักษณะในการเปลี่ยนตรงนี้เปนการเปลี่ยนชื่อผูแทนนิติบุคคลเทานั้นแตชื่อบริษัท
ยังเปนชื่อเดิม

๓. ประธานฯ : ความรับผิดชอบของผูแทนนิติบุคคลตอการไดรับใบอนุญาตเปนอยางไร40
๔. ฝายเลขานุการฯ : นิติบุคคลจะเปนผูรับผิด โดยตัวแทนของนิติบุคคลจะเปนตัวแทนในการทํานิติ

กรรมเทานั้น และในอีกกรณี คือ การเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบในการดําเนินการทางเทคนิค ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีทาง
เทคนิคของบริษัท เจาหนาท่ีเดิมอาจจะลาออกไปแลวมีเจาหนาท่ีคนใหมเขามาทําหนาท่ีแทนก็ตองมาแกไขใน
ใบอนุญาต



~ ๑๕ ~

5
มติท่ีประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได จํานวน ๒๘ ฉบับ

วาระ ๕.๓ การออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี
๕.๓.๑ การออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี
ฝายเลขานุการฯ : คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับพลังงานปรมาณู10

จากเครื่องกําเนิดรังสีไดพิจารณาคําขออนุญาตและมีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี ดังนี้
๑) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑๐๑

ฉบับ จํานวนเครื่องกําเนิดรังสีรวม ๓๑๘ เครื่อง โดยแยกประเภทตามการใชประโยชน ดังนี้
การใชประโยชน จํานวนใบอนุญาต (ฉบับ) จํานวนเครื่อง

ทางการแพทย ๗๗ ๒๖๘
ทางการอุตสาหกรรม ๒๑ ๓๖
ทางการรักษาความปลอดภัย ๒ ๑๓
ทางการศึกษาวิจัย ๑ ๑

รวม ๑๐๑ ๓๑๘

๒) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ วันอังคารท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕15
จํานวน ๑๐๐ ฉบับ จํานวนเครื่องกําเนิดรังสีรวม ๒๖๘ เครื่อง โดยแยกประเภทตามการใชประโยชน ดังนี้

การใชประโยชน จํานวนใบอนุญาต (ฉบับ) จํานวนเครื่อง
ทางการแพทย ๘๑ ๒๑๗
ทางการอุตสาหกรรม ๑๕ ๒๙
ทางการรักษาความปลอดภัย ๓ ๒๑
ทางการศึกษาวิจัย ๑ ๑

รวม ๑๐๐ ๒๖๘

๓) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ วันอังคารท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
จํานวน ๙๐ ฉบับ จํานวนเครื่องกําเนิดรังสีรวม ๒๐๕ เครื่อง โดยแยกประเภทตามการใชประโยชน ดังนี้

การใชประโยชน จํานวนใบอนุญาต (ฉบับ) จํานวนเครื่อง
ทางการแพทย ๗๕ ๑๘๒
ทางการอุตสาหกรรม ๑๒ ๒๒
ทางการรักษาความปลอดภัย ๓ ๓
ทางการศึกษาวิจัย - -

รวม ๙๐ ๒๐๗
20

๔) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ วันอังคารท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
จํานวน ๘๐ ฉบับ จํานวนเครื่องกําเนิดรังสีรวม ๒๓๓ เครื่อง โดยแยกประเภทตามการใชประโยชน ดังนี้

การใชประโยชน จํานวนใบอนุญาต (ฉบับ) จํานวนเครื่อง
ทางการแพทย ๖๑ ๒๐๒
ทางการอุตสาหกรรม ๑๗ ๒๙



~ ๑๖ ~

ทางการรักษาความปลอดภัย ๒ ๒
ทางการศึกษาวิจัย - -

รวม ๘๐ ๒๓๓
5

ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการฯ แลว ในการประชุมฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ , การประชุมฯ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ , การประชุมฯ ครั้งท่ี
๕/๒๕๕๕ และการประชุมฯ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ จํานวน ๓๗๑ ฉบับ

10
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
-ไมมี-

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี จํานวน ๓๗๑ ฉบับ
15

๕.๓.๒ การออกใบอนุญาตใหมทดแทนใบอนุญาตเดิมท่ีมีการขอยกเลิกเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลง
แกไข

ฝายเลขานุการฯ : เนื่องจากมีผูขอรับใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีท่ีไดรับใบอนุญาตไปแลว แตมาขอ
เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลบางรายการของใบอนุญาตเดิม โดยมีรายการขอมูลท่ีมีการขอเปลี่ยนแปลงแกไขใน
ใบอนุญาต เชนการเปลี่ยนชื่อผูขออนุญาต และการเปลี่ยนชื่อ/จํานวนผูรับผิดชอบทางเทคนิครังสี เปนตน20

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี
มีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซกรณีการออกใบอนุญาตใหมทดแทนใบอนุญาตเดิม คือ

๑) การประชุมฯ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ วันอังคารท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ฉบบั
๒) การประชุมฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ วันอังคารท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ฉบับ
๓) การประชุมฯ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ วันอังคารท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ฉบับ25

ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี  ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการฯ แลว จํานวน ๔ ฉบับ
30

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
-ไมมี-

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี จํานวน ๔ ฉบับ
35

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
-ไมมี-

ประธานฯ กลาวปดการประชุม และจะมีการนัดหมายการประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ตอไป
40



~ ๑๗ ~

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.5

วาท่ี ร.ต. สุรัตน  หงษจันทร
ผูจดรายงานการประชุม

10

ศ. ชัยวัฒน  ตอสกุลแกว
ผูตรวจรายงานการประชุม


