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รายงานการประชุม5
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ (ฉบับแกไข)
วันพุธ ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ณ หองประชุม ๓๐๒ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล
10

ผูมาประชุม
๑. นายกิตติรัตน  ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
๒. นางพาสนา  พุทธิกําพล ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ กรรมการ
๓. นางจุรีภรณ  บุญยวงศวิโรจน ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
๔. นางสาวพรรณทิพย  สันติภากรณ ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ15
๕. นายประสงค  นรจิตร ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
๖. นายวิสุทธิ์  นิรัตติวงศกรณ ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
๗. นางอมรรัตน  ลิ่มไทย ผูแทนสํานักงบประมาณ กรรมการ
๘. รศ.สมเจตน  ทิณพงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

(ปฏิบัติหนาท่ีประธานต้ังแตระเบียบวาระท่ี ๒)20
๙. นายชาตรี  สุวรรณิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. รศ.ธวัช  ชิตตระการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. รศ.นเรศร จันทนขาว กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. ศ.ลักษณา  โพชนุกูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. ศ.ชัยวัฒน  ตอสกุลแกว เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรรมการและเลขานุการฯ25
๑๔. นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล ผูแทนสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผูชวยเลขานุการฯ
๑๕. วาท่ี ร.ต. สุรัตน  หงษจันทร ผูแทนสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผูชวยเลขานุการฯ

ผูไมมาประชุม
๑. พลเอก นฤนาท  กัมปนาทแสนยากร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ลาออก30
๒. พลเอก นิพัฒน  บุณยรัตพันธุ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ลาออก
๓. รศ.พรชัย  ตระกูลวรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ลาออก

ผูเขารวมประชุม
๑. นายจักรพงษ  แสงมณี ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี35
๒. นายอานนท  พรถิติ คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี
๓. นางประไพพิศ สุปรารภ รักษาการ รองเลขาธิการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๔. นายวรวุฒิ  ศรีรัตนชัชวาลย ท่ีปรึกษาดานพลังงานปรมาณู สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๕. นายกิตติศักด์ิ  ชินอุดมทรัพย ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ความปลอดภัยทางรังสี40
๖. นายลภชัย  ศิริภิรมย ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร
๗. นางสาวศิริรัตน  พีรมนตรี ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการกํากับ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
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๘. นายอนิรุทธิ์ ทรงจักรแกว รักษาการ ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ5
และสนธิสัญญา

๙. นายวิวิช  ธรรมวีระพงษ นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๑๐. นายจรูญ  วรวาส นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๑๑. นางแอนน  ศิริวัชราวงศ นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการ สํานักงบประมาณ
๑๒. นางศันสนีย  บริรักษ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ10
๑๓. นางสาวจีระนันท  เจียกวัฒนา นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๑๔. นางสาวโชติรัตน  ศรีสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.
15

ระเบียบวาระท่ี๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

วาระท่ี ๑.๑ คําส่ังมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธาน
กรรมการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ประธาน : แจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้20
๑) ขอแจงใหท่ีประชุมทราบอยางเปนทางการ ในการไดรับมอบหมายใหเปนประธานคณะกรรมการ

ชุดนี้
๒) รัฐบาลไมมีแนวนโยบายจะเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จึงขอใหคณะกรรมการทุกทานท้ังท่ีเปนผูแทนหนวยงานและผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินงานไดอยางตอเนื่องตอไป
๓) เนื่องจากไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)25

แทนนายกรัฐมนตรีท่ียังปวยอยู ดังนั้นจึงขอใหท่ีประชุมเลือกกรรมการทานใดทานหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีประธาน
แทน

๔) การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ทาน แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีลาออกไป ซ่ึงจะได
ปรึกษากับรัฐมนตรีว าการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และจะ เรียนเชิญผูบริหารใน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ระดับปลัดกระทรวงฯ หรือรองปลัดฯ อยางนอยจํานวน ๑ ทาน และสรรหา30
ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานปรมาณู และผูเชี่ยวชาญดานการสรางการยอมรับของสาธารณชนเขารวมเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

๕) ในวาระท่ี ๕.๑ อาจจะมีสถานประกอบการท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยจํานวนหนึ่ง ซ่ึงภารกิจ
ของสํานักงานฯ ท่ีจะตองดูแลความปลอดภัยทางรังสี  ดังนั้นขอความกรุณาคณะกรรมการฯไดปรึกษาหารือ
และใหนโยบาย เพราะทราบจากผูเชี่ยวชาญหลายดานวา เม่ือน้ําทวมและเม่ือน้ําลดนั้นมีความเสี่ยง เชน กรณี35
ผูเสียชีวิตจากไฟฟาดูดเม่ือน้ําทวม และตอนน้ําลดแลวจะกลับเขาไปก็มีความเสี่ยงอีก

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ

ขอบังคับตาม มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงบัญญัติวา40
“การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการมารวมประชุมไมตํ่ากวาก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการท้ังหมด จึงเปนองค
ประชุม ถาประธานไมอยูในท่ีประชุม ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานในท่ี
ประชุม” ท่ีประชุมพิจาณาเลือก รศ. สมเจตน  ทิณพงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานท่ี
ประชุมในครั้งนีต้อไป

45
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔5

รายงานการประชุมท่ีนําเสนอในท่ีประชุมนี้ เปนรายงานการประชุมฯ (ฉบับแกไข) ท่ีไดเวียนให
คณะกรรมการพิจารณาแลว โดยมีกรรมการขอแกไขรายงานจํานวน ๑ ทาน คือ ศ.ลักษณา  โพชนุกูล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

- หนา ๑๒ เพ่ิมขอ ๒.๗ เปน “สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหงประเทศไทยอยูระหวาง10
ดําเนินการจัดทํา Mapping ของเครื่องกําเนิดรังสี ประกอบดวย สถานท่ีต้ัง จํานวนเครื่อง ชนิด และสัดสวน
( Ratio) ของเครื่องตอเจาหนาท่ีวาควรเปนเทาไหร ซ่ึงขอให ปส. สนับสนุนในเรื่องดังกลาวดวย”

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ15
-ไมมี-

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ภายหลังท่ีไดมี
การแกไขแลว20

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ
วาระ ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานท่ีคณะกรรมการมอบหมายใหสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

รับไปดําเนินการ
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายใหสํานักงานปรมาณู25

เพ่ือสันติรับไปดําเนินการ ดังนี้

๓.๑.๑ ฐานขอมูลของวัสดุกัมมันตรังสี และเครื่องกําเนิดรังสี
๑) ฐานขอมูลเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได (ขอมูล ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)

30
ตารางท่ี ๑.๑ ตารางแสดงขอมูลหนวยงานตางๆ แยกตามการใชประโยชนในแตละภูมิภาค

ภูมิภาค การใชประโยชน รวมทั้งสิ้น
(หนวยงาน)การแพทย

(หนวยงาน)
ดานอุตสาหกรรม

(หนวยงาน)
ดานศึกษาวิจัย
(หนวยงาน)

ดานอื่นๆ
(หนวยงาน)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ๗๓ ๑๔๐ ๘๙ ๙๒ ๓๙๔
ภาคกลาง ๓ ๕๓ ๑๑ ๙ ๗๖
ภาคเหนือ ๑๔ ๘ ๔๒ ๖ ๗๐
ภาคใต ๑๑ ๑๒ ๔๐ ๒ ๖๕
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๔ ๑๑ ๕๘ ๑ ๘๔
ภาคตะวันออก ๖ ๑๒๗ ๑๒ ๒๑ ๑๖๖
ภาคตะวันตก ๒ ๒๐ ๑๒ ๓ ๓๗

รวมทั้งสิ้น
(หนวยงาน)

๑๒๓ ๓๗๑ ๒๖๔ ๑๓๔ ๘๙๒

35
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ตารางท่ี ๑.๒ ตารางแสดงขอมูลปริมาณความแรงของวัสดุกัมมันตรังสีแยกตามการใชประโยชนในแตละภูมิภาค5

ภูมิภาค การใชประโยชน รวมทั้งสิ้น
การแพทย ดานอุตสาหกรรม ดานศึกษาวิจัย ดานอื่นๆ

จํานว
นช้ิน

ความแรง
รังสี (TBq)

จํานวน
ช้ิน

ความแรงรังสี
(TBq)

จํานวน
ช้ิน

ความแรงรังสี
(TBq)

จํานวน
ช้ิน

ความแรง
รังสี(TBq)

จํานวนช้ิน ความแรงรังสี
(TBq)

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

๖๒๗ ๖,๑๑๖ ๑,๕๙๐ ๕๗,๘๑๗ ๒,๗๙๙ ๒,๖๐๕ ๑๗๖ ๐.๐๑๘๔ ๕,๑๙๒ ๖๖,๕๓๙

ภาคกลาง ๑๘ ๓๙๒ ๕๐๓ ๖๑,๗๕๕ ๑๙๐ ๐.๐๐๖ ๒๔ ๐.๐๐๒๖ ๗๓๕ ๖๒,๑๔๗
ภาคเหนือ ๙๑ ๑,๕๔๙ ๘๗ ๙.๑๕๑ ๕๙๙ ๙๐๖.๑ ๑๒ ๐.๐๐๑๖ ๗๘๙ ๒,๔๖๕
ภาคใต ๖๑ ๘๑๐ ๒๘๐ ๓๒ ๖๕๙ ๐.๗๗๒ ๔ ๐.๐๐๐๖ ๑,๐๐๔ ๘๔๓
ตะวันออกเฉียง
เหนือ

๑๑๓ ๒,๐๘๗ ๘๙ ๐.๗๐๖ ๘๗๔ ๒,๓๒๕ ๑ ๐.๐๐๐๑ ๑,๐๗๗ ๔,๔๑๔

ภาคตะวันออก ๑๗ ๒,๐๘๗ ๓,๕๑๒ ๗๘๘,๙๖๗ ๖๐ ๐.๐๐๙๓ ๓๕๖ ๐.๐๐๐๖ ๓,๕๑๒ ๗๘๘,๙๖๗
ภาคตะวันตก ๗ ๐.๐๐๔๐ ๑๐๙ ๑๐.๔ ๒๔๐ ๐.๐๐๙๕ ๖ ๐.๐๐๐๗ ๓๖๒ ๑๐.๔๒๓

รวมทั้งสิ้น
(จํานวนชิ้น/

ความแรงรังส)ี
๙๓๔ ๑๐,๙๕๔ ๕,๗๓๗ ๙๐๗,๗๙๓ ๕,๔๒๑ ๕,๘๓๖.๗๗ ๕๗๙ ๐.๐๒๔๒ ๑๒,๖๗๑ ๙๒๔,๕๘๓

* TBq= GBq x ๑๐๓

หมายเหตุ ;
กรุงเทพฯ และปริมณฑล คือ  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร
ภาคกลาง คือ สิงหบุรี อางทอง สมุทรสงคราม สระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา10
ภาคเหนือ คือ เชียงใหม ลําพูน ลําปาง สุโขทัย กําแพงเพชร พิจิตร
ภาคใต คือ ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปตตานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ นครพนม นครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก คือ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแกว
ภาคตะวันตก คือ กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม15

๒) ฐานขอมูลเครื่องกําเนิดรังสีในแตละภูมิภาค (ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)

ตารางท่ี ๒.๑ ตารางแสดงขอมูล สถานท่ีตั้งและจํานวนเครื่องกําเนิดรังสีแยกตามการใชประโยชนในแตละภูมิภาค
20

ภูมิภาค การใชประโยชน *รวมทั้งสิ้น
(สถานที่/เครื่อง)การแพทย

(สถานที่/เครื่อง)
ดานอุตสาหกรรม
(สถานที่/เครื่อง)

ดานศึกษาวิจัย
(สถานที่/
เครื่อง)

ดานรักษาความ
ปลอดภัย
(สถานที่/
เครื่อง)

กรุงเทพฯ ๓๐๓/๑,๒๐๓ ๓๓/๗๓ ๔/๒๐ ๙/๑๓ ๓๔๙/๑,๓๐๙

ภาคกลาง ๒๘๗/๘๙๙ ๒๒๕/๖๕๐ ๓/๖ ๙/๑๖๘ ๕๒๔/๑,๗๒๓

ภาคเหนือ ๒๔๐/๖๗๔ ๒๒/๗๑ - ๘/๒๕ ๒๗๐/๗๗๐

ภาคใต ๑๕๗/๔๗๖ ๘/๑๕ - ๗/๒๖ ๑๗๒/๕๑๗

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๔๕/๖๘๘ ๑๓/๒๗ ๑/๑ ๖/๑๗ ๒๖๕/๗๓๓
ภาคตะวันออก ๙๒/๓๖๒ ๑๓๘/๓๕๖ - ๒/๔ ๒๓๒/๗๒๒

*รวมทั้งสิ้น
(สถานที่/เครื่อง)

๑,๓๒๔/๔,๓๐๒ ๔๓๙/๑,๑๙๒ ๘/๒๗ ๔๑/๒๕๓ ๑,๘๑๒/๕,๗๗๔
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หมายเหตุ ;5
*อยูระหวางการปรับปรุงขอมูล
กรุงเทพฯ คือ  กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง คือ นนทบุรี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงหบุรี สระบุรี อางทอง ปทุมธานี นครปฐม
กาญจนบุรี สุพรรรณบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม
ภาคเหนือ คือ เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง แพร พะเยา นาน อุตรดิตถ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร พิจิตร10
เพชรบูรณ นครสวรรค อุทัยธานี
ภาคใต คือ ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา พัทลุง นราธิวาส ปตตานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย นครพนม สกลนคร มุกดาหาร บุรีรัมย นครราชสีมา ชัยภูมิ
ขอนแกน กาฬสินธุ ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ มหาสารคาม รอยเอ็ด
ภาคตะวันออก คือ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแกว จันทบุรี ตราด15

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ไดมีการต้ังขอสังเกต โดยสรุป ดังนี้
๑. ใหระบุวันเวลาท่ีเริ่มมีการ Record ขอมูล
๒. ฐานขอมูลปริมาณความแรงของวัสดุกัมมันตรังสีการใชประโยชนดานตางๆ ควรระบุดานการใช20

ประโยชนแยกยอยเพ่ือใหเห็นภาพชัดเจน เชน ดานการแพทย แยกเปน รังสีรักษา ; เวชศาสตรนิวเคลียร
(การรายงานฐานขอมูลในตางประเทศ รังสีวินิจฉัยรายงานรวมกับเวชศาสตรนิวเคลียร) และดานอุตสาหกรรม
แยกเปนใชในกระบวนการผลิต ; ใชในการตรวจสอบคุณภาพ เปนตน

๓. ดานบุคลากร ควรมี mapping ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติในการจัดการเทคโนโลยีนิวเคลียร
เชน นักฟสิกสสุขภาพ และวิศวกร เปนตน ซ่ึงจะเห็นวาเทคโนโลยีดังกลาวสนับสนุนความตองการใน25
ภาคอุตสาหกรรมเปนดานหลัก โดยเฉพาะในภาคตะวันออก ดังนั้นการ training เจาหนาท่ีเก่ียวกับการดูแล
ความปลอดภัยใหมีความตระหนักและการบริหารจัดการวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีจํานวนมหาศาลเหลานี้จึงมี
ความสําคัญ  ดังนั้นคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติท่ีจะตองดูแลความปลอดภัยของประเทศคงตองจะ
มาชวยกันดูในข้ันตอนตอไป

๔. เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer : RSO) ซ่ึงสํานักงานฯ ไมได30
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องนี้มาเกือบ ๔ ปแลว ปจจุบันไดมีการดําเนินการทดสอบและข้ึนทะเบียนเจาหนาท่ี
RSO โดยวางเปาหมายอยางนอย ๔ ครั้ง/ป

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ และใหสํานักงานฯ ดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
ตอไป35

๓.๑.๒ มาตรการดานความปลอดภัยในการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย
ฝายเลขานุการฯ : การประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๗

เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบการออกใบอนุญาตเดินเครื่องปฏิกรณฯ แบบมีเง่ือนไข ใบอนุญาตแบบ พ.ป.ส. ๗
เลขท่ี ๑/๒๕๕๔ ใหกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) โดยใบอนุญาตฯ แบบมีเง่ือนไข40
ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณฯ คือ

๑) ใหสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) เดินเครื่องปฏิกรณปรมาณู ปปว-๑/๑
ใหถือปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยพิกัดความปลอดภัย (Safety Limits and Limiting Conditions for
Operation) ของเครื่องปฏิกรณปรมาณู ปปว-๑/๑

๒) ใหยื่นเอกสารรายงานวิเคราะหความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ ปปว-๑/๑ ฉบับสมบูรณ เปนไปตาม45
กฎกระทรวง กําหนดเง่ือนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ
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วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายใน ๖ เดือน นับต้ังแตวันท่ีใบอนุญาตมีผล5
ใชบังคับ เม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔

การดําเนินงานในปจจุบัน
๑) สํานักงานฯ ไดรับเอกสารรายงานวิเคราะหความปลอดภัยฉบับสมบูรณ เม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม

๒๕๕๔ จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ซ่ึงสงผลใหใบอนุญาตแบบ พ.ป.ส. ๗10
เลขท่ี ๑/๒๕๕๔ ยังมีผลบังคับใชอยู เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดสง
รายงานวิเคราะหความปลอดภัยฉบับสมบูรณ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขใบอนุญาตฯ
ขอ ๖.๑

๒) สํานักงานฯ อยูระหวางการดําเนินการวิเคราะห และประเมินเอกสารรายงานวิเคราะหความ
ปลอดภัยฉบับสมบูรณดังกลาว15

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. รศ.ธวัช  ชิตตระการ : สาธารณชนใหความสนใจวาน้ําจะทวมเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรหรือไม

และ ปส.ไดใหขอมูลการบริหารความเสี่ยงท่ีดี ระดับน้ําตองสูงมากจึงจะมีโอกาสเขาสู reactor core ซ่ึงได
วางมาตรการบริหารความเสี่ยงไวดีพอสมควรต้ังแตอดีต จึงควรเผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับ20
ทราบวาเม่ือเกิดสถานการณจริง เครื่องปฏิกรณฯ ก็ยังสามารถเดินเครื่องอยูไดและไมอยูในสภาวะท่ีเสี่ยงเม่ือ
เทียบกับหนวยงานอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนสวนท่ีดีท่ีควรประชาสัมพันธคูขนานไปดวยเพ่ือเปนการสรางความเชื่อม่ัน
ใหแกประชาชนเพ่ิมมากข้ึน

๒. ฝายเลขานุการฯ : ในชวงอุทกภัยนั้นจะเห็นไดวา ปส. น้ําแหงสนิท รวมถึงบริเวณสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) เพราะไดมีการบริหารจัดการน้ําไมใหทวมปส.เปนอยางดี25
ซ่ึงปริมาณน้ําประมาณ ๑๐ เมตร จึงจะสามารถเขาไปใน reactor core ได และก็ไดออกสื่อกับ ศปภ. เพ่ือให
ประชาชนไดรูสึกม่ันใจในความปลอดภัยมากข้ึน และ ปส. ก็ไดมีการประชุมรวมกันระหวางผูอํานวยการสํานัก
ตางๆของ ปส.  เก่ียวกับความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณฯ และเขาไปตรวจสอบเครื่องปฏิกรณฯ รวมถึงเก็บ
ตัวอยางบริเวณรอบ ๆ เครื่องปฏิกรณฯ

30
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ

วาระ ๓.๒ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ซ่ึงออกตามความในกฎกระทรวง
กําหนดเง่ือนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง
วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๑๕ ระเบียบ35

ฝายเลขานุการฯ : การประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๗
เมษายน ๒๕๕๔ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ซ่ึงออกตามความใน
กฎกระทรวงกําหนดเง่ือนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตน
กําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๑๕ ระเบียบ ดังนี้

40
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(ราง) ระเบียบท่ีผานการประชาพิจารณและเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพ่ือยกรางอนุบัญญัติซ่ึงออกตามความ
ในกฎกระทรวงกําหนดเง่ือนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตน
กําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐
ลําดับท่ี ระเบียบขอท่ี ชื่อระเบียบ

๑ ขอ ๘ (๑) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติวาดวยวิธีการจัดเก็บวัสดุพลอยไดท่ี
ขออนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง หรือใช พ.ศ. ...

๒ ขอ ๘ (๒) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย  วิธีการในการติดตั้งเครื่อง
กําเนิดรังสี พ.ศ. ...

๓ ขอ ๘ (๔) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย วิธีการจัดการและวิธีการ
ในการสงคืนกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ...

๔ ขอ ๘ (๖) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย วิธีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของวัสดุพลอยได ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ.
๒๕๐๔ พ.ศ. ...

๕ ขอ ๑๘ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย แบบใบอนุญาตเก่ียวกับ
วัสดุพลอยไดหรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี พ.ศ. ...

๖ ขอ ๒๑ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย อายุใบอนุญาตเก่ียวกับ
วัสดุกัมมันตรังสีประเภทวัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี
พ.ศ. ...

๗ ขอ ๓๕ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย แบบรายงานแสดงปริมาณ
ของวัสดุพลอยไดท่ีมีไวในครอบครอง พ.ศ. ...

๘ ขอ ๓๖
วรรคหน่ึง

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย แบบรายงานการรั่วไหล
ของวัสดุพลอยไดท่ีอยูในความครอบครอง พ.ศ. ...

๙ ขอ ๓๗
วรรคสอง

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย  การยายวัสดุพลอยได
พ.ศ. ...

๑๐ ขอ ๑๓ (๑) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย วิธีการพิทักษไมใหมีการ
แพรขยายวัสดุนิวเคลียร ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พ.ศ. ...

๑๑ ขอ ๑๓ (๒) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย วิธีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียรในสถานท่ีจัดเก็บ ในระหวางการใชงาน ในระหวางการ
ขนสง หรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร พ.ศ. ...

๑๒ ขอ ๑๘ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย แบบใบอนุญาตเก่ียวกับ
วัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง พ.ศ. ...

๑๓ ขอ ๒๑ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย อายุใบอนุญาตเก่ียวกับ
วัสดุนิวเคลียรและวัสดุตนกําลัง พ.ศ. ...

๑๔ ขอ ๔๑ และ
ขอ ๔๒ (๒)

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย แบบรายงานแสดงปริมาณ
ของวัสดุนิวเคลียรท่ีมีไวในครอบครอง และแบบรายงานในกรณีท่ีวัสดุนิวเคลียรเกิด
การสูญหาย หรือเสียหาย หรือถูกขมขูวาจะกระทําการอยางหน่ึงอยางใดแกวัสดุ
นิวเคลียร พ.ศ. ...

๑๕ ขอ ๔๒ (๑) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวย การยายวัสดุนิวเคลียร
ตามท่ีไดรับอนุญาตไปเก็บรักษาไว ณ สถานท่ีอ่ืนท่ีมิไดระบุไวในใบอนุญาต พ.ศ. ...

5



~ ๘ ~

การดําเนินงานตอมา5
๑) วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ไดมีหนังสือท่ี วท ๐๔๐๔/๒๒๘๘

ลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพ่ือใหรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน) ในฐานะประธาน
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติลงนามในระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ
จํานวน ๑๕ ระเบียบ

๒) คณะทํางานรองนายกฯ ให ปส. นําไปปรับปรุงแกไข ดังนี้10
๒.๑) ปรับแบบฟอรมของรางระเบียบใหอยูในรูปแบบพรอมลงนาม
๒.๒) ตรวจสอบและแกไขบทอาศัยอํานาจของรางระเบียบ

๓) วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปส. ไดมีหนังสือท่ี วท ๐๔๐๔/๒๖๐๒ ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๔ เพ่ือใหประธานคณะกรรมการฯ  ลงนามในระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ
จํานวน ๑๕ ระเบียบ ภายหลังท่ีไดปรับปรุงแกไขบทอาศัยอํานาจเรียบรอยแลว15

๔) เนื่องจากเปนชวงเวลาการยุบสภา และการจัดต้ังรัฐบาลชุดใหม ดังนั้นประธานกรรมการฯ
จึงไมไดลงนามในระเบียบฯ และสงกลับให ปส. เสนอประธานคณะกรรมการฯคนใหมลงนามตอไป

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
-ไมมี-20

มติท่ีประชุม : รับทราบ และใหฝายเลขานุการฯ เสนอประธานกรรมการลงนามในระเบียบฯ
จํานวน ๑๕ ระเบียบ ตอไป

วาระ ๓.๓ กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานปรมาณูของประเทศ25
ฝายเลขานุการฯ : การประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๓ วันท่ี ๑๗

กันยายน ๒๕๕๓ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
พลังงานปรมาณูของประเทศ ท่ีประชุมมอบหมายให ปส. ปรับปรุงแกไขรายละเอียดของแผนยุทธศาสตรฯ
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑) ใหเพ่ิมกรอบนโนบายดานท่ี ๗ “ดานความม่ันคงทางนิวเคลียร”30
๒) ใหเปลี่ยนชื่อแผนยุทธศาสตรจาก “แผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ”

เปน “แผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานปรมาณูของประเทศ”

การดําเนินการตอมา
๑) ไดมีคําสั่งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ท่ี ๓/๒๕๕๓ เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการ35

จัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ ลงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
เพ่ือเสนอแนะแนวทางการกําหนดกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ

๒) เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ปส. ไดนํา (ราง) นโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ พิจารณาในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะทํางาน40
เพ่ือพิจารณาทบทวนกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานปรมาณูของประเทศให
ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน

๓) คําสั่งคณะอนุกรรมการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ
ท่ี ๑/๒๕๕๓ เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ



~ ๙ ~

ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีนายมนูญ  อรามรัตน อดีตเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเปน5
ประธานคณะทํางานฯ

๔) คณะทํางานฯ ดําเนินการทบทวนกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของ
ประเทศ โดยมีการพิจารณาปรับปรุงกรอบนโยบายฯ ท้ัง ๗ ดาน โดยมีการประชุมท้ังสิ้น ๖ ครั้ง (ต้ังแตวันท่ี
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔)

๕) คณะอนุกรรมการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ ไดมีการ10

ประชุมเม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะกรอบนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรฯ ตามท่ีคณะทํางานฯ ดําเนินการ และใหคณะทํางานฯ พิจารณาปรับปรุงกรอบนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรฯ ตามขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ

๖) กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ ท่ีคณะทํางานฯ ไดทบทวนปรับปรุงตามขอสังเกตเรียบรอย
แลว เพ่ือเตรียมนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้ง และจะนําเสนอคณะ15
กรรมการฯ เห็นชอบตอไป

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. ประธาน : กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ เปนเรื่องท่ีสําคัญมาก เพราะเปนเรื่องของ

Visionary Action และใหองคกรไดเดินแบบมี Strategic Direction20
๒. รศ.ธวัช  ชิตตระการ : เรื่อง กรอบนโยบายและแผนฯ เปนเรื่องใหญ หากยังไมสามารถขับเคลื่อน

เรื่องนี้ออกมาไดประเทศจะเสียโอกาสไปมาก จะเห็นไดวาขอมูลการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรท่ีได
นําเสนอมาในวาระแรก ๆ มีการนําไปใชอยางหลากหลาย ดังนั้นหากยังไมมีแผนแมบทท่ีจะนําไปต้ังงบประมาณ
และนําไปสรางเครือขายท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงตรงนี้ยังขาดทิศทางอยู จึงขอใหมีบทสรุปและนํามาให
คณะกรรมการฯ เห็นชอบอีกครั้ง และควรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาวาระนี้อยางเดียว และเปนการประชุมรวม25
ระหวางคณะอนุกรรมการฯกับคณะกรรมการฯ เพ่ือทําความเขาใจรวมกันก็จะทําใหเร็วข้ึน

๓. ฝายเลขานุการฯ : ท่ีปรึกษาจากศูนยบริการวิชาแหงจุฬาลงกรณ อยูระหวางดําเนินการจัดทํา
Action Plan ของกรอบนโนบายและแผนยุทธศาสตรฯ แตเนื่องจากชวงระยะเวลาดังกลาวประสบภาวะน้ําทวม
จึงเลื่อนการประชุมออกไป ตอนนี้ก็อยูระหวางการวางแผนการประชุมเพ่ือจัดทํา Action Plan

30
มติท่ีประชุม : รับทราบ และใหดําเนินการประชุมวาระพิเศษเพ่ือพิจารณากรอบนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรฯ  และเปนการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการฯกับคณะอนุกรรมการฯ

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา
วาระ ๔.๑ การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดท่ีขอรับอนุญาต35

ฝายเลขานุการฯ : คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร
และวัสดุพลอยได   พิจารณาคําขออนุญาตตางๆ ตามเอกสารหลักเกณฑในการพิจารณาการออกใบอนุญาต
และมีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตแลว คือ

40



~ ๑๐ ~

๑) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑๖ ฉบับ5

ประเภทการขออนุญาต การใชประโยชน ประเภทผูขอ
จํานวน

ใบอนุญาต
ฉบับ

วัสดุพลอยได วัสดุนิวเคลียร
จํานวน

ชุด
ปริมาณกัมมันตภาพ

GBq
จํานวน

ชุด
ปริมาณ

Kg
ใบอนุญาตผลิต มีไวครอบครอง
หรือใช

อุตสาหกรรม รายเกา ๓ ๔ ๑๑๑๐๐.๐๐ ๕ ๙๕
การแพทย รายใหม ๑ ๑ ๒๙.๖๐
การแพทย รายเกา ๘ ๑๖๐ ๑๐๔๖๒๙๙.๔๕ ๔ ๓๘๖.๕
อ่ืนๆ รายเกา ๑ ๓ ๐.๐๘๐

ใบอนุญาตนําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

อุตสาหกรรม รายเกา ๑ ๑ ๐.๐๐๐
การแพทย รายเกา ๑ ๑ ๕๕๕.๐๐๐

ใบอนุญาตนําหรือสงออกนอก
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

การแพทย รายเกา ๑ ๑ ๒๖๘.๒๕

รวม ๑๖ ๑๗๑ ๑๐๕๘๒๕๒.๓๘ ๙ ๔๘๑.๕

๒) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ท่ี ๒๘/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๘ ฉบับ10

ประเภทการขออนุญาต การใชประโยชน ประเภทผูขอ
จํานวน

ใบอนุญาต
ฉบับ

วัสดุพลอยได วัสดุนิวเคลียร
จํานวน

ชุด
ปริมาณกัมมันตภาพ

GBq
จํานวน

ชุด
ปริมาณ

Kg
ใบอนุญาตผลิต มีไวครอบครอง
หรือใช

อุตสาหกรรม รายเกา ๒ ๙๓ ๑๐๒.๗๙
ศึกษาวิจัย รายเกา ๑ ๓๐ ๐.๖๓

ใบอนุญาตนําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

การแพทย รายเกา ๓ ๒๓ ๕๙๒.๐๗
ศึกษาวิจัย รายเกา ๑ ๑ ๐.๐๐

ใบอนุญาตนําหรือสงออกนอก
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

การแพทย รายเกา ๑ ๑ ๒๖๐.๘๓๐

รวม ๘ ๑๔๘ ๙๐๒.๓๒

15

20
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๓) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จํานวน ๖๗ ฉบับ5

ประเภทการขออนุญาต การใชประโยชน ประเภทผูขอ
จํานวน

ใบอนุญาต
ฉบับ

วัสดุพลอยได วัสดุนิวเคลียร
จํานวน

ชุด
ปริมาณกัมมันตภาพ

GBq
จํานวน

ชุด
ปริมาณ

Kg
ใบอนุญาตผลิต มีไวครอบครอง
หรือใช

อุตสาหกรรม รายเกา ๘ ๒๕ ๒๖๐๙๒๕๕.๗๙
การแพทย รายเกา ๒ ๒๐ ๔๓.๗๓
อุตสาหกรรม รายใหม ๒ ๒ ๑๑๑๐๐.๐๐ ๒ ๓๐.๘

ใบอนุญาตนําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

อุตสาหกรรม รายเกา ๒๔ ๖๖ ๑๘๕๖๕๖.๕๒ ๑๖ ๘๑๐.๗
การแพทย รายเกา ๘ ๖๙ ๗๒๒๐.๐๒
อุตสาหกรรม รายใหม ๑ ๔ ๑๔๘๐๐.๐๐ ๔ ๖๑.๖

ใบอนุญาตนําหรือสงออกนอก
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

อุตสาหกรรม รายเกา ๒๑ ๖๔ ๓๗๐๐๗.๑๔ ๑๕ ๗๙๕.๓
การแพทย รายเกา ๑ ๑ ๙๗.๖๘

รวม ๖๗ ๒๕๑ ๒๘๖๕๑๘๐.๘๙ ๗ ๑๖๙๘.๔

๔) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จํานวน ๒๙ ฉบับ

ประเภทการขออนุญาต การใชประโยชน ประเภทผูขอ
จํานวน
ใบอนุญาต
ฉบับ

วัสดุพลอยได วัสดุนิวเคลียร
จํานวน
ชุด

ปริมาณกัมมันตภาพ
GBq

จํานวน
ชุด

ปริมาณ
Kg

ใบอนุญาตผลิต มีไวครอบครอง
หรือใช

ดาน
อุตสาหกรรม

รายเกา ๑๑ ๓๐๘ ๓๘๔๖๖๒.๕๙๔ ๗๔ ๑๑๔๘.๗

การแพทย รายเกา ๓ ๔๗ ๗๙๘๙๔๒.๓๐๐ ๑ ๑๐๔.๕
ดานศึกษาวิจัย รายเกา ๓ ๑๐ ๑๑๓.๔๐๖

ใบอนุญาตนําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

ดาน
อุตสาหกรรม

รายเกา ๓ ๑๐๒ ๓๐.๓๗๗

การแพทย รายเกา ๓ ๑๐ ๕๖๔.๕๖๔
ดานศึกษาวิจัย รายเกา ๒ ๒ ๑๑๒.๘๕๐

ใบอนุญาตนําหรือสงออกนอก
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

ดาน
อุตสาหกรรม

รายเกา ๓ ๑๐๓ ๑๑๑.๔๐๗

การแพทย รายเกา ๑ ๑ ๒๓๔.๖๕๔
รวม ๒๙ ๕๘๓ ๑๑๘๔๗๗๒.๑๕๒ ๗๕ ๑๒๕๓.๒

ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซ่ึงไดผานการพิจารณา10

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว ในการประชุมครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๔, ๒๘/๒๕๕๔, ๒๙/๒๕๕๔ และ
๓๐/๒๕๕๔ จํานวนรวม ๑๒๐ ฉบับ
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ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ5
๑. นายวิสุทธิ์  นิรัตติวงศกรณ : เอกสารในวาระท่ี ๔.๑ ซ่ึงจากท่ีไดตรวจเอกสารท้ังหมดปรากฏวา

ตัวเลขสรุปจํานวนใบอนุญาตกับจํานวนรายชื่อหนวยงานท่ีขออนุญาตตามเอกสารไมตรงกัน หากเราอนุมัติไป
๑๒๐ ฉบับ แลวรายชื่อหนวยงานท่ีอยูเอกสารแนบเราจะพิจารณาอนุมัติไปเลยไดหรือไม

๒. รศ.ธวัช  ชิตตระการ : ต้ังขอสังเกต ดังนี้
๒.๑ ในเอกสาร flowchart ท่ีเปนข้ันตอนการดําเนินการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุ10

นิวเคลียรและวัสดุพลอยไดอาจยังไมสมบูรณอาจจะตองมีการปรับปรุงอีกครั้ง เพราะในการอนุญาตจะมีท้ัง
กระบวนการอนุญาตแบบปกติและแบบเรงดวน

๒.๒ flowchart ท่ีปรับปรุง ควรนํามาใหคณะกรรมการฯ ชวยพิจารณาอีกครั้ง ซ่ึงทําเหมือน
ระบบ ISO ในการควบคุมเอกสาร

๓. นายชาตรี  สุวรรณิน : หลักเกณฑก็ไดผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ ท่ีไดรับการแตงต้ัง15
จากคณะกรรมการฯ มาแลว ในชั้นนี้ก็เพียงแตพิจารณาตัวเลขใหตรงกับความถูกตองแทจริงเทานั้น ซ่ึงเทากับ
คณะกรรมการฯ มอบอํานาจใหกรรมการ ๓ ทานเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตไดเลยโดยไมตองมี
เง่ือนไข หากเห็นวาเม่ือตรวจสอบแลวถูกตองก็อนุญาตไดทันที

๔. ศ.ลักษณา  โพชนุกูล : หากไมอนุมัติอาจจะสงผลตอผูประกอบการเพราะจะทําใหเกิดความลาชา
ออกไปอีก ซ่ึงไมใชความผิดของผูประกอบการแตเรื่องนี้ก็เปนเรื่องใหญซ่ึงจะตองหาทางออกวาจะทําอยางไร20

๕. ฝายเลขานุการฯ : เนื่องจากนํามาจากฐานขอมูล ซ่ึงตอนทํารายงานอาจจะมีลบขอมูลบางรายการ
ท้ิงไป เพ่ือไมใหมีขอมูลบางรายการท่ีซํ้ากัน ซ่ึงอาจจะเกิดความผิดพลาดจากการลบตัวเลขใบอนุญาตท่ีซํ้ากัน

๖. ประธาน : ต้ังขอสังเกต ดังนี้
๖.๑ กรณีการอนุญาตท่ีจํานวนสรุปใบอนุญาตไมตรงกับเอกสารแนบท่ีเปนรายชื่อ

ผูขออนุญาต ดังนั้นขอใหกรรมการ ๓ ทาน ซ่ึงเปนผูแทนในแตละดาน ไดแก การแพทย อุตสาหกรรม25
และการวิจัยและพัฒนาเปนผูตรวจสอบ หากคณะกรรมการฯตรวจสอบแลวผานก็ใหถือวาการอนุญาตนั้น
สมบูรณ

๖.๒ ใหเพ่ิมตารางอีก ๒ ชอง คือ มูลคาและคาครึ่งชีวิต (half-life) เพ่ือทําใหสามารถมอง
ภาพใหครอบคลุมทุกมิติมากยิ่งข้ึน

30
มติท่ีประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาต จํานวน ๑๒๐ ฉบับ
โดยกรรมการ ๓ ทาน ซ่ึงเปนกรรมการผูแทนดานการแพทย (ศ.ลักษณา โพชนุกูล) ,อุตสาหกรรม

(นายประสงค นรจิตร) และการวิจัยและพัฒนา (รศ.นเรศร จันทรขาว) ไดตรวจสอบขอมูลจํานวนใบอนุญาต
และจํานวนรายชื่อหนวยงานผูขออนุญาตถูกตองครบถวนแลว

ใหฝายเลขานุการฯ ดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการฯ ตอไป35

วาระ ๔.๒ การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซ่ึงไดออกใบอนุญาต
ไปแลวในกรณีจําเปนเรงดวน

ฝายเลขานุการฯ : เนื่องจากมีผูขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดหลายรายได
ขอรับใบอนุญาตเรงดวนโดยมีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนพรอมหลักฐานประกอบการพิจารณา40
เชน หนังสือสัญญากับบริษัทคูสัญญาและแผนการดําเนินงาน เปนตน เพ่ือเสนอประกอบการพิจารณาดวย

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได
พิจารณาตามหลักเกณฑการออกใบอนุญาต เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดพิจารณาเห็นวา
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คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตามหลักเกณฑและมีมติเห็นชอบแลว เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ5
จึงไดลงนามใบอนุญาตในกรณีจําเปนเรงดวนไปแลว ดังนี้

(๑) การประชุมครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๔ วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๕ ฉบับ
๑.๑ การใชประโยชนทางการแพทย จํานวน ๕ ฉบับ10

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต

ชื่อหนวยงาน เหตุผลความจําเปน

๑ พ.ป.ส. ๖ก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ ศูนยไอโซโทปรังสี เพ่ือรักษาผูปวยตอเน่ือง
๒ พ.ป.ส. ๖ก
๓ พ.ป.ส. ๔ก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ โรงพยาบบาลจุฬาภรณ

ศูนยไซโคลตรอนและเพทสแกนแหงชาติ
เพ่ือปรับเทียบเครื่อง Pet

Scan ท่ีใชกับผูปวย๔ พ.ป.ส. ๖ก
๕ พ.ป.ส. ๖ก

(๒) การประชุมครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๓ ฉบับ
๒.๑ การใชประโยชนทางการแพทย จํานวน ๓ ฉบับ

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต

ชื่อหนวยงาน เหตุผลความจําเปน

๑ พ.ป.ส. ๖ก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร
หนวยรังสีรกัษา

เพ่ือการรักษาผูปวยตอเน่ือง
๒ พ.ป.ส ๖ก
๓ พ.ป.ส. ๖ก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธีบดี หนวยเวชศาสตรนิวเคลียร
เพ่ือการรักษาผูปวยตอเน่ือง

(๓) การประชุมครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๔ ฉบับ15
๓.๑ การใชประโยชนทางการแพทย จํานวน ๔ ฉบับ

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต

ชื่อหนวยงาน เหตุผลความจําเปน

๑ พ.ป.ส. ๖ก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร
หนวยรังสีรกัษาและมะเร็งวิทยา

เพ่ือการรักษาผูปวยตอเน่ือง
๒ พ.ป.ส. ๖ก
๓ พ.ป.ส. ๖ก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร

หนวยรังสีรกัษาและมะเร็งวิทยา
เพ่ือการรักษาผูปวยตอเน่ือง

๔ พ.ป.ส. ๖ก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร
หนวยรังสีรกัษาและมะเร็งวิทยา

เพ่ือการรักษาผูปวยตอเน่ือง

(๔) การประชุมครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๔ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๑ การใชประโยชนทางดานอุตสาหกรรม จํานวน ๑ ฉบับ

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต

ชื่อหนวยงาน เหตุผลความจําเปน

๑ พ.ป.ส. ๖ข บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด )มหาชน( เพ่ือใหเปนไปตามสัญญา
จาง

20
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(๕) การประชุมครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๔ วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๖ ฉบับ5
๔.๑ การใชประโยชนทางดานการแพทย จํานวน ๒ ฉบับ

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต

ชื่อหนวยงาน เหตุผลความจําเปน

๑ พ.ป.ส. ๖ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะแพทยศาสตร
หนวยเวชศาสตรนิวเคลียร

เพ่ือการรักษาผูปวยตอเน่ือง
๒ พ.ป.ส. ๖ก

๔.๒ การใชประโยชนทางดานอุตสาหกรรม จํานวน ๔ ฉบับ
ลําดับ ประเภท

ใบอนุญาต
ชื่อหนวยงาน เหตุผลความจําเปน

๑ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด )มหาชน( เพ่ือทันใหตอการสงมอบ
งานตามสัญญาจาง๒ พ.ป.ส. ๖ก

๓ พ.ป.ส. ๖ข บริษัท ดูเวลล อินเตอรเทรด )มหาชน( เพ่ือใชงานสําหรับแทงขุด
เจาะนํ้ามันท่ีตองทําตาม

กําหนดเวลา
๔ พ.ป.ส. ๖ข

(๖) การประชุมครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๓ ฉบับ10
๔.๑ การใชประโยชนทางดานการแพทย จํานวน ๓ ฉบับ

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต

ชื่อหนวยงาน เหตุผลความจําเปน

๑ พ.ป.ส. ๖ก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธีบดี หนวยเวชศาสตรนิวเคลียร

เพ่ือการรักษาผูปวยตอเน่ือง

๒ พ.ป.ส. ๖ก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หนวยรังสีรักษา

เพ่ือการรักษาผูปวยตอเน่ือง

๓ พ.ป.ส. ๖ก

(๗) การประชุมครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๕ ฉบับ

๔.๑ การใชประโยชนทางดานการแพทย จํานวน ๓ ฉบับ15
ลําดับ ประเภท

ใบอนุญาต
ชื่อหนวยงาน เหตุผลความจําเปน

๑ พ.ป.ส. ๖ก บริษัท โรงพยาบาลปยะเวท จํากัด )มหาชน( เพ่ือการรักษาผูปวยตอเน่ือง
๒ พ.ป.ส. ๔ก มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะแพทยศาสตร

หนวยเวชศาสตรนิวเคลียร
เพ่ือการรักษาผูปวยตอเน่ือง

๓ พ.ป.ส. ๖ก

๔.๒ การใชประโยชนทางดานอุตสาหกรรม จํานวน ๒ ฉบับ

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต

ชื่อหนวยงาน เหตุผลความจําเปน

๑ พ.ป.ส. ๔ก บริษัท มิลลคอน บูรพา เพ่ือใชในการทดสอบ
เครื่องจักรท่ีตองทําตาม

กําหนดสัญญา
๒ พ.ป.ส. ๖ข
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~ ๑๕ ~

(๘) การประชุมครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จํานวน ๘ ฉบับ5
๔.๑ การใชประโยชนทางดานการแพทย จํานวน ๖ ฉบับ

ลําดับ ประเภท
ใบอนุญาต

ชื่อหนวยงาน เหตุผลความจําเปน

๑ พ.ป.ส. ๖ก
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน )ประเทศไทย (จํากัด เพ่ือการรักษาผูปวยตอเน่ือง๒ พ.ป.ส. ๖ก

๓ พ.ป.ส. ๖ก

๔ พ.ป.ส. ๖ก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กองศัลยกรรม
หนวยศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ

เพ่ือการรักษาผูปวยตอเน่ือง

๕ พ.ป.ส. ๖ก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ ศูนยไอโซโทปรังสี เพ่ือการรักษาผูปวยตอเน่ือง
๖ พ.ป.ส. ๖ก

ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา
เลขาธิการ ปส. เสนอขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตท่ีออกไปแลวในกรณีจําเปนเรงดวน

จํานวน ๓๕ ฉบับ โดยใหมีผลนับต้ังแตวันท่ีออกใบอนุญาต และสิ้นสุดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว10

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
นายชาตรี  สุวรรณิน : กรณีการขออนุญาตเรงดวน ซ่ึงเหตุผลความจําเปน “เพ่ือใหเปนไปตามสัญญา

จาง” หรือ “เพ่ือการรักษาผูปวยตอเนื่อง” นั้น เปนเหตุผลของผูขอรับใบอนุญาต แตในเหตุผลความจําเปน
ของผูอนุญาตท่ีเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัตินั้นเปนอยางไร ซ่ึงควรจะระบุเหตุผลของผูอนุญาตประกอบดวย15

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ท่ีไดผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ และไดออกใบอนุญาตไปแลว จํานวน ๓๕ ฉบับ และใหฝาย
เลขานุการฯ ดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการฯ

20
วาระ ๔.๓ การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซ่ึงไดออกใบอนุญาตไป

แลวในกรณี ๔๕ วัน
ฝายเลขานุการฯ : การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔

มีมติเห็นชอบหลักเกณฑการออกใบอนุญาตฯ โดยมีข้ันตอนและระยะเวลาในการออกใบอนุญาตฯ
ใชระยะเวลาไมเกิน ๔๕ วันทําการ25

กรณีผูขอรับใบอนุญาตฯ  ท่ีผานข้ันตอนและระยะเวลาในการออกใบอนุญาตฯ ครบ ๔๕ วันทําการ
แลว สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดเสนอคณะอนุกรรมการฯอีกครั้ง เพ่ือขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตฯ
กรณี ๔๕ วัน โดยคณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตฯ กรณี ๔๕ วัน และเลขาธิการสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ไดลงนามใบอนุญาตฯ กรณี ๔๕ วันแลว ดังนี้

30



~ ๑๖ ~

(๑) การประชุมครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๒๑ ฉบับ5

ประเภทการขอ
อนุญาต การใชประโยชน ประเภทผู

ขอ
จํานวน

ใบอนุญาต

จํานวนวัสดุ
พลอยได

ชุด

ปริมาณ
กัมมันตภาพ

GBq

จํานวน
วัสดุ

นิวเคลียร
ชุด

ปริมาณวัสดุ
นิวเคลียร

Kg

ใบอนุญาตผลิต มีไว
ครอบครอง หรือใช

การแพทย รายเกา ๑ ๑ ๐.๙๓
อุตสาหกรรม ๙ ๓๕ ๔๓๐.๖๐
อ่ืนๆ ๑ ๑ ๐.๑๖
อ่ืนๆ รายใหม ๑ ๒๕ ๐.๐๐

ใบอนุญาตนําหรือสั่งเขา
มาในราชอาณาจักร วัสดุ
พลอยได หรือวัสดุ
นิวเคลียร

การแพทย รายเกา ๑ ๓ ๐.๑๑
อุตสาหกรรม ๓ ๓ ๑๑,๑๐๐.๐๐ ๑ ๕๖.๐๐
ศึกษาวิจัย รายใหม ๑ ๑ ๑.๐๗

ใบอนุญาตนําหรือสงออก
นอกราชอาณาจักร วัสดุ
พลอยได หรือวัสดุ
นิวเคลียร

อุตสาหกรรม รายเกา ๔ ๓ ๑๗๓.๒๘ ๒ ๑๑๒.๐๐

รวม ๒๑ ๗๒ ๑๑,๗๐๖.๑๔ ๓ ๑๖๘.๐๐

10
(๒) การประชุมครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๕๘ ฉบับ

ประเภทการขออนุญาต การใชประโยชน ประเภทผู
ขอ

จํานวน
ใบอนุญาต

ฉบับ

วัสดุพลอยได วัสดุนิวเคลียร
จํานวน

ชุด
ปริมาณกัมมันตภาพ

GBq
จํานวน

ชุด
ปริมาณ

Kg
ใบอนุญาตผลิต มีไวครอบครอง
หรือใช

อุตสาหกรรม รายเกา ๑๖ ๖๐๕ ๑๗๖๑๘๖๒๒๕.๖๔ ๑ ๑๕.๔
การแพทย รายเกา ๒ ๑๓ ๖๒.๖๒
อ่ืนๆ รายเกา ๒ ๓ ๐.๔๘
ศึกษาวิจัย รายเกา ๖ ๔๖ ๖.๑๔
อุตสาหกรรม รายใหม ๒ ๙ ๔๖.๒๗
ศึกษาวิจัย รายใหม ๑ ๒๗ ๒.๕๐

ใบอนุญาตนําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

อุตสาหกรรม รายเกา ๗ ๒๕ ๕๒.๑๗
การแพทย รายเกา ๑๒ ๑๒๖ ๑๓๕๖๐.๑๘
ศึกษาวิจัย รายเกา ๑ ๑ ๐.๐๐๔

ใบอนุญาตนําหรือสงออกนอก
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

อุตสาหกรรม รายเกา ๔ ๖๒ ๗๑๙.๓๖
การแพทย รายเกา ๕ ๕ ๘๑๕.๕๒

รวม ๕๘ ๙๒๒ ๑๗๖๒๐๑๔๙๐.๘๘ ๑ ๑๕.๔



~ ๑๗ ~

(๓) การประชุมครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๔ วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๘๓ ฉบับ5

ประเภทการขออนุญาต การใชประโยชน ประเภทผู
ขอ

จํานวน
ใบอนุญาต

ฉบับ

วัสดุพลอยได วัสดุนิวเคลียร
จํานวน

ชุด
ปริมาณกัมมันตภาพ

GBq
จํานวน

ชุด
ปริมาณ

Kg
ใบอนุญาตผลิต มีไวครอบครอง
หรือใช

อุตสาหกรรม รายเกา ๑๔ ๘๒ ๒๙๘๗๖๘.๑๔ ๕๗ ๘๗๔.๗
การแพทย รายเกา ๘ ๓๑ ๑๓๔๘๗๖๕.๔๙ ๒ ๑๔๕.๓
อ่ืนๆ รายเกา ๑ ๒ ๐.๓๒

ใบอนุญาตนําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

อุตสาหกรรม รายเกา ๒๖ ๕๗ ๑๓๔๗๕๖.๕๓ ๑๙ ๗๒๗.๙
การแพทย รายเกา ๑๑ ๕๘ ๙๓๓.๖๓

ใบอนุญาตนําหรือสงออกนอก
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

อุตสาหกรรม รายเกา ๒๒ ๓๙ ๑๐๖๐๒.๘๓ ๑๔ ๖๕๐.๙
การแพทย รายเกา ๑ ๑ ๒๑๓.๔๙

รวม ๘๓ ๒๗๐ ๑๗๙๔๐๔๐.๔๒ ๙๒ ๒๓๙๘.๘

(๔) การประชุมครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๑๖ ฉบับ

ประเภทการขออนุญาต การใชประโยชน ประเภทผู
ขอ

จํานวน
ใบอนุญาต

ฉบับ

วัสดุพลอยได วัสดุนิวเคลียร
จํานวน

ชุด
ปริมาณกัมมันตภาพ

GBq
จํานวน

ชุด
ปริมาณ

Kg
ใบอนุญาตผลิต มีไวครอบครอง
หรือใช

อุตสาหกรรม รายเกา ๖ ๒๗ ๑๙๐๔๔.๓๙ ๔ ๕๘.๙๔
การแพทย รายเกา ๑ ๑ ๔๔๔๐๐๐.๐๐
อุตสาหกรรม รายใหม ๒ ๔ ๐.๐๘

ใบอนุญาตนําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

อุตสาหกรรม รายเกา ๓ ๕ ๐.๘๒
การแพทย รายเกา ๓ ๑๔ ๙๑๗.๖๔

ใบอนุญาตนําหรือสงออกนอก
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

การแพทย รายเกา ๑ ๑ ๑๐๔.๓๔

รวม ๑๖ ๕๒ ๔๖๔๐๖๗.๒๗ ๔ ๕๘.๙๔

(๕) การประชุมครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๔๑ ฉบับ10

ประเภทการขออนุญาต การใชประโยชน ประเภทผู
ขอ

จํานวน
ใบอนุญาต

ฉบับ

วัสดุพลอยได วัสดุนิวเคลียร
จํานวน

ชุด
ปริมาณกัมมันตภาพ

GBq
จํานวน

ชุด
ปริมาณ

Kg
ใบอนุญาตผลิต มีไวครอบครอง
หรือใช

อุตสาหกรรม รายเกา ๙ ๓๐ ๓๘.๒๘
การแพทย รายเกา ๑ ๒ ๒๙๖๗๔
อ่ืนๆ รายเกา ๑ ๑ .๐๕๖

ใบอนุญาตนําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

อุตสาหกรรม รายเกา ๑๕ ๑๒๕ ๒๔๐๗๔.๔๒ ๔ ๑๗๔.๔
การแพทย รายเกา ๕ ๗๖ ๖๑๘๔.๓๗



~ ๑๘ ~

ประเภทการขออนุญาต การใชประโยชน ประเภทผู
ขอ

จํานวน
ใบอนุญาต

ฉบับ

วัสดุพลอยได วัสดุนิวเคลียร
จํานวน

ชุด
ปริมาณกัมมันตภาพ

GBq
จํานวน

ชุด
ปริมาณ

Kg
ใบอนุญาตนําหรือสงออกนอก
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

อุตสาหกรรม รายเกา ๑๐ ๑๐๘ ๕๗๘๒.๔๐ ๔ ๑๗๔.๔

รวม ๔๑ ๓๔๒ ๖๕๗๕๓.๕๑ ๘ ๓๔๘.๘
5

(๖) การประชุมครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๔ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๒๐ ฉบับ

ประเภทการขออนุญาต การใชประโยชน ประเภทผู
ขอ

จํานวน
ใบอนุญาต

ฉบับ

วัสดุพลอยได วัสดุนิวเคลียร
จํานวน

ชุด
ปริมาณกัมมันตภาพ

GBq
จํานวน

ชุด
ปริมาณ

Kg
ใบอนุญาตผลิต มีไวครอบครอง
หรือใช

อุตสาหกรรม รายเกา ๔ ๑๔ ๑๖๘๔๑.๘๘ ๓ ๔๖.๒
การแพทย รายเกา ๓ ๒๑ ๘๑.๕๑ ๑ ๑๐๔.๓
อ่ืนๆ รายเกา ๑ ๑ ๐.๑๖
ศึกษาวิจัย รายเกา ๔ ๑๙ ๓.๕๕
ศึกษาวิจัย รายใหม ๒ ๓ ๒.๒๖

ใบอนุญาตนําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

อุตสาหกรรม รายเกา ๒ ๘ ๒๕๔.๑๙
การแพทย รายเกา ๑ ๑ ๔๘๑.๐๐
ศึกษาวิจัย รายเกา ๑ ๑ ๐.๔๘

ใบอนุญาตนําหรือสงออกนอก
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

อุตสาหกรรม รายเกา ๑ ๑ ๑๗๕๗.๘๗ ๑ ๑๕.๔
การแพทย รายเกา ๑ ๑ ๒๓๙.๒๑

รวม ๒๐ ๗๐ ๑๙๖๖๒.๑๐ ๕ ๑๖๕.๙

(๗)การประชุมครั้งท่ี ๒๖ /๒๕๕๔ วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๒๔ ฉบับ

ประเภทการขออนุญาต การใชประโยชน ประเภทผู
ขอ

จํานวน
ใบอนุญาต

ฉบับ

วัสดุพลอยได วัสดุนิวเคลียร
จํานวน

ชุด
ปริมาณกัมมันตภาพ

GBq
จํานวน

ชุด
ปริมาณ

Kg
ใบอนุญาตผลิต มีไวครอบครอง
หรือใช

อุตสาหกรรม รายเกา ๖ ๓๓ ๙๙๑๓.๓๔
การแพทย รายเกา ๒ ๒ ๐.๓๗
ศึกษาวิจัย รายเกา ๓ ๙๕ ๐.๐๒
ศึกษาวิจัย รายใหม ๒ ๕๑ ๑๒.๘๐
อ่ืนๆ รายเกา ๑ ๑ ๐.๒๒

ใบอนุญาตนําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

อุตสาหกรรม รายเกา ๒ ๒ ๕๕๕.๕๕๖ ๑ ๑๑
การแพทย รายเกา ๔ ๔ ๑๔๘๐.๐๐
ศึกษาวิจัย รายเกา ๑ ๔ ๐.๐๐

ใบอนุญาตนําหรือสงออกนอก
ราชอาณาจักร วัสดุพลอยได หรือ
วัสดุนิวเคลียร

การแพทย รายเกา ๓ ๓ ๖๑๐.๑๓

รวม ๒๔ ๑๙๕ ๑๒๕๗๒.๔๔ ๑ ๑๑



~ ๑๙ ~

ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา5
เลขาธิการ ปส. เสนอขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตท่ีออกไปแลวในกรณี ๔๕ วัน

จํานวน ๒๖๓ ฉบับ โดยใหมีผลนับต้ังแตวันท่ีออกใบอนุญาต และสิ้นสุดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
-ไมมี-10

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ท่ีไดผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ และไดออกใบอนุญาตไปแลว จํานวน ๒๖๓ ฉบับ

วาระ ๔.๔ การออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ15

ฝายเลขานุการฯ : คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับพลังงานปรมาณู
จากเครื่องกําเนิดรังสีไดพิจารณาคําขออนุญาต และมีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ
ดังนี้

20
๑) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ วันพุธท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๗๑ ฉบับ

จํานวนเครื่องกําเนิดรังสีรวม ๒๓๕ เครื่อง โดยแยกประเภทตามการใชประโยชน ดังนี้
การใชประโยชน จํานวนใบอนุญาต (ฉบับ) จํานวนเคร่ือง

ทางการแพทย ๖๗ ๒๒๖
ทางการอุตสาหกรรม ๔ ๙

รวม ๗๑ ๒๓๕

๒) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๔ วันอังคารท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๙๒ ฉบับ
จํานวนเครื่องกําเนิดรังสีรวม ๒๗๙ เครื่อง โดยแยกประเภทตามการใชประโยชน ดังนี้25

การใชประโยชน จํานวนใบอนุญาต (ฉบับ) จํานวนเคร่ือง
ทางการแพทย ๖๒ ๒๑๔
ทางการอุตสาหกรรม ๒๕ ๕๔
ทางการศึกษาวิจัย ๔ ๑๐
ทางรักษาความปลอดภัย ๑ ๑

รวม ๙๒ ๒๗๙

๓) การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๔ วันอังคารท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๘๕ ฉบับ
จํานวนเครื่องกําเนิดรังสีรวม ๒๕๖ เครื่อง โดยแยกประเภทตามการใชประโยชน ดังนี้

การใชประโยชน จํานวนใบอนุญาต (ฉบับ) จํานวนเคร่ือง
ทางการแพทย ๓๘ ๑๓๗
ทางการอุตสาหกรรม ๔๒ ๗๙
ทางรักษาความปลอดภัย ๕ ๔๐

รวม ๘๕ ๒๕๖

30



~ ๒๐ ~

ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา5
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการฯ แลว ในการประชุมฯ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔, การประชุมฯ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๔ และการประชุมฯ
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๔ จํานวน ๒๔๘ ฉบับ

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ10
รศ.ธวัช  ชิตตระการ : ควรปรับฐานขอมูลในสวนของประเภทการใชประโยชนเครื่องกําเนิดรังสี

ซ่ึงสํานักงานฯ ควรมี key word มาตรฐาน เชน Fluoroscopy หรือ Fluorescent ซ่ึงเปนเรื่องเดียวกัน
ควรใช technical term เดียวกัน หากมี key word มาตรฐานจะงายตอนทําสรุปเพราะความหลากหลาย
มาก

15
มติท่ีประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการฯ แลว จํานวน ๒๔๘ ฉบับ และรับขอสังเกตไปปรับปรุงฐานขอมูลตอไป

วาระ ๔.๕ การออกใบอนุญาตกรณีการออกใบอนุญาตใหมทดแทนใบอนุญาตเดิมท่ีมีการขอ20
ยกเลิกเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงแกไข

๔.๕.๑ การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได
ฝายเลขานุการฯ : เนื่องจากมีผูขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดท่ีไดรับ

ใบอนุญาตไปแลว แตมาขอเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลบางรายการของใบอนุญาตเดิม โดยมีรายการขอมูลท่ีมี25
การขอเปลี่ยนแปลงแกไขในใบอนุญาต เชนการจัดการกากกัมมันตรังสีบางรายการการเปลี่ยนชื่อผูขออนุญาต
การเปลี่ยนแปลงชื่อ/จํานวนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีการเปลี่ยนแปลงปริมาณวัสดุนิวเคลียร
วัสดุพลอยได ตามการนําเขาจริง เปนตน

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได
มีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได กรณีการออกใบอนุญาตใหมทดแทน30
ใบอนุญาตเดิม ดังนี้
๒.๑) การประชุมฯ ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๒ ฉบับ
ลําดับ แบบ

ใบอนุญาต
หนวยงาน เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ขอเปลี่ยนแปลงแกไข

จากเดิม เปลี่ยนเปน
๑ พ.ป.ส. ๔ก-๑ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

แผนกเวชศาสตรนิวเคลียร
สงกากบางรายการ ๓๐ รายการ ๒๙ รายการ

๒ พ.ป.ส. ๔ก-๑ กรมการแพทย โรงพยาบาลราชวิถี
งานเวชศาสตรนิวเคลียร

สงกากบางรายการ ๒๑ รายการ ๒๐ รายการ

๒.๒) การประชุมครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๔ ฉบับ
ลําดับ แบบ

ใบอนุญาต
หนวยงาน เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ขอเปลี่ยนแปลงแกไข

จากเดิม เปลี่ยนเปน
๑ พ.ป.ส. ๔ก-๒ บริษัท เกลือพิมาย จํากัด สงกากบางรายการ ๖ รายการ ๕ รายการ
๒ พ.ป.ส. ๔ก-๓ บริษัท ทอสเท็มไทย จํากัด สงกากบางรายการ ๕ รายการ ๔ รายการ
๓ พ.ป.ส. ๔ก-๓ บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)

จํากัด
สงกากบางรายการ ๒๘ รายการ ๑๙ รายการ

๔ พ.ป.ส. ๔ก-๓ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป
(ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ปฏิบัติการทางรังสี ๖๑๕ อาคารจิตตอุทัย
ถนนรามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะป

กทม.๑๐๒๔๐

๑๐๔ ซอย
พัฒนาการ ๔๐
แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ
๑๐๒๕๐



~ ๒๑ ~

5
๒.๓) การประชุมครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๔ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๑ ฉบับ
ลําดับ แบบ

ใบอนุญาต
หนวยงาน เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ขอเปลี่ยนแปลงแกไข

จากเดิม เปลี่ยนเปน
๑ พ.ป.ส. ๔ก-๓ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) สงกากบางรายการ ๔ รายการ ๓ รายการ

๒.๔) การประชุมครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๒ ฉบับ
ลําดับ แบบ

ใบอนุญาต
หนวยงาน เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ขอเปลี่ยนแปลงแกไข

จากเดิม เปลี่ยนเปน
๑ พ.ป.ส. ๔ก-๒ บริษัท อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย)

จํากัด
เปล่ียนชื่อหนวยงาน บริษัท อินนิออส เอบี

เอส (ประเทศไทย)
จํากัด

บริษัท สไตโรลูชั่น
(ประเทศไทย)

จํากัด
๒ พ.ป.ส. ๔ก-๓ บริษัท ออฟเทรกซ (ประเทศไทย) จํากัด เปล่ียนชื่อผูขออนุญาต นายริวอิชิ  ยาจิมา นายโนบุยุคิ

สุเอะฮิโร

10
ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ซ่ึงไดผานการพิจารณา

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว จํานวน ๙ ฉบับ

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ15
-ไมมี-

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ซ่ึงไดผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว จํานวน ๙ ฉบับ

20
๔.๕.๒ การออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ

ฝายเลขานุการฯ : เนื่องจากมีผูขอรับใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซท่ีไดรับใบอนุญาตไปแลว
แตมาขอเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลบางรายการของใบอนุญาตเดิม โดยมีรายการขอมูลท่ีมีการขอเปลี่ยนแปลง
แกไขในใบอนุญาต เชนการเปลี่ยนชื่อผูขออนุญาต และการเปลี่ยนชื่อ/จํานวนผูรับผิดชอบทางเทคนิครังสี25
เปนตน

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิด
รังสี มีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซกรณีการออกใบอนุญาตใหมทดแทนใบอนุญาต
เดิม คือ

30
๑) การประชุมฯ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๒ ฉบับ

ลําดับ แบบ
ใบอนุญาต

หนวยงาน เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ขอเปลี่ยนแปลงแกไข
จากเดิม เปลี่ยนเปน

๑ พ.ป.ส. ๔ค-๒ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมราม
จํากัด

เปล่ียนช่ือเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสี

นายรัฐเขต  ถอจะโปะ นางพนิตนาฏ  รุงเรืองธนะกิจ

๒ พ.ป.ส. ๔ค-๓ บริษัท เนสทเล(ไทย) จํากัด ใบอนุญาตฯ เดิมสูญหาย ๔I๐๙๐๐๒๙๔/๕๔R๑ ใบแทน

35



~ ๒๒ ~

๒) การประชุมฯ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๑ ฉบับ5
ลําดับ แบบ

ใบอนุญาต
หนวยงาน เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ขอเปลี่ยนแปลงแกไข

จากเดิม เปลี่ยนเปน
๑ พ.ป.ส. ๔ค-๒ บริษัท โรงพยาบาลไทยอินเตอร

มหาสารคาม จํากัด
เปล่ียนช่ือเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสี

นางสาวสุภาวดี
ศรีนอย

นางสาวบุญชู  ชุมจันทร

๓) การประชุมฯ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑ ฉบับ
ลําดับ แบบ

ใบอนุญาต
หนวยงาน เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ขอเปลี่ยนแปลงแกไข

จากเดิม เปลี่ยนเปน
๑ พ.ป.ส. ๔ค-๓ บริษัท เอ็นเอ็มบี -มินีแบ ไทย จํากัด เปล่ียนช่ือเจาหนาท่ีความ

ปลอดภัยทางรังสี
นางสาวเมตตา
เซ้ียวบางยาง

๑ .นายปฏิพัทธ ออนสัมพันธ
๒  .นางสาวนฤมล  พิณทอง

ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบจาก10

คณะอนุกรรมการฯ แลว จํานวน ๔ ฉบับ

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
-ไมมี-

15
มติท่ีประชุม : ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการฯ แลว จํานวน ๔ ฉบับ

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ
วาระ ๕.๑ รายงานการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจาก20

เหตุการณอุทกภัยและรายงานการเฝาตรวจปริมาณกัมมันตรังสีในตัวอยางส่ิงแวดลอมในเหตุการณ
อุทกภัย (ขอมูล ณ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)

๑. ความเปนมา
๑.๑) สํานักงานฯ ไดดําเนินการ กํากับดูแล ตรวจสอบสถานปฏิบัติการท้ังทางนิวเคลียรและรังสี25

ซ่ึงเปนภารกิจหลักท่ีดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ
๑.๒) เม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน เชน การเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ สํานักงานฯไดจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ

เปนกรณีพิเศษ พรอมใหคําแนะนําการปฏิบัติกับตนกําเนิดรังสีท่ีอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงอยางเรงดวน
๑.๓) นอกจากการตรวจสถานปฏิบัติการฯ ยังไดดําเนินการตรวจสอบปริมาณกัมมันตภาพรังสี

ในตัวอยางสิ่งแวดลอม เพ่ือเฝาระวังการรั่วไหลของสารรังสีท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหวางเหตุการณน้ําทวม30

๒. ผลการดําเนินงาน
๒.๑ การตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี
๑) การประสานงานกับเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีประจําหนวยงานตางๆท่ีมีไวครอบครอง

และใชตนกําเนิดรังสี ท่ีอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงจํานวน ๒๖ จังหวัด ๒๔๔ หนวยงาน โดยทางโทรศัพท และโทรสาร35

เพ่ือรับทราบสถานการณ และใหคําปรึกษาแนะนําแนวปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินน้ําทวมบริเวณท่ีเก็บ
หรือติดต้ังตนกําเนิดรังสี



~ ๒๓ ~

๒) ขอมูลสถานปฏิบัติการทางรังสีท่ีไดรับผลกระทบจํานวน ๑๕๒ หนวยงาน และมีตนกําเนิดรังสีท่ี5

ไดรับผลกระทบจํานวน ๕๒๔ เครื่อง รายละเอียดตามตาราง
ประเภท

การใชงาน
พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค นนทบุรี ลพบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯ
ราย จํานวน

เครื่อง
ราย จํานวน

เครื่อง
ราย จํานวน

เครื่อง
ราย จํานวน

เครื่อง
ราย จํานวน

เครื่อง
ราย จํานวน

เครื่อง
ใชงาน

เฉพาะวัสดุ
กัมมันตรังสี

๑ ๑

ใชงาน
เฉพาะ
เครื่อง

กําเนิดรังสี

๗๐ ๒๑๘ ๙ ๓๕ ๓ ๘ ๒ ๕ ๖๕ ๒๕๒

ใชงานท้ัง
วัสดุ

กัมมันตรังสี
และเครื่อง
กําเนิดรังสี

๑ ๓
(วัสดุ ๒, เครื่อง
กําเนิดรังสี ๑)

๑ ๒
(เครื่อง

กําเนิดรังสี
๒)

รวม ๗๒ ๒๒๒ ๙ ๓๕ ๓ ๘ ๒ ๕ ๖๕ ๒๕๒ ๑ ๒

หมายเหตุ
๑. กรณีวัสดุกัมมันตรังสีท่ีไดรับผลกระทบจํานวน ๓ เคร่ืองนั้น เนื่องจากเปนวัสดุกัมมันตรังสีชนิดปดผนึก และ

บรรจุในภาชนะท่ีเปนเคร่ืองกําบังรังสี การประเมินจึงไมนาเปนอันตราย อยางไรก็ตาม สํานักงานฯ จะจัดสงเจาหนาท่ีเขา10
ตรวจสอบทันที ท่ีสามารถเขาพ้ืนท่ีได

๒. กรณีเคร่ืองกําเนิดรังสีท่ีไดรับผลกระทบ จะไมมีอันตรายจากรังสี อยางไรก็ตามตามสํานักงานจะจัดสง
เจาหนาท่ีเพ่ือตรวจสอบ และใหคําแนะนําตอไป

๓) สํานักงานฯ ไดจัดสงเจาหนาท่ี เขาตรวจสอบ ใหคําแนะนําแกสถานปฏิบัติการท่ีอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยง15
ท่ีอาจไดรับผลกระทบจากน้ําทวมในจังหวัดตางๆ ดังนี้

จังหวัด จํานวนสถานปฏิบัติการ ผลการตรวจสอบ
นนทบุรี ๘ สถานปฏิบัติการสวนใหญมีการเตรียมความพรอม เชน การ

ทําแนวก้ันนํ้า และมีแผนการเคลื่อนยายตนกําเนิดรังสีไป
จัดเก็บในท่ีสูง

ปทุมธานี ๑๐
สมุทรปราการ ๖

กรุงเทพฯ ๑
รวม ๒๕

๒.๒ การเฝาตรวจปริมาณกัมมันตรังสีในตัวอยางส่ิงแวดลอม
๑) การเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมไดแก น้ําผิวดิน น้ําทวมขังตามบริเวณตาง ๆ น้ําประปา และสัตวน้ํา

จํานวนประมาณ ๔๐ ตัวอยาง ในบริเวณพ้ืนท่ีของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร20
แหงชาติ และศูนยวิจัยและพัฒนาธาตุหายาก ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยกําหนดการเฝาตรวจ
กัมมันตภาพรังสีออกเปน ๓ ระยะ คือ

- กอนเหตุการณน้ําทวม
- ระหวางเกิดเหตุการณน้ําทวม
- หลังเหตุการณน้ําทวม25



~ ๒๔ ~

๒) ผลการวิเคราะหไมพบการปนเปอนของนิวไคลดกัมมันตรังสีในตัวอยางสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี5
นอกเหนือจากนิวไคลดกัมมันตรังสีท่ีอยูในธรรมชาติ แตจะดําเนินการเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมตาง ๆ จนกวา
จะเขาสูภาวะปกติ

๓) การวางแผนรวมกับหนวยงานภายนอกในเก็บตัวอยางน้ําทะเล และสัตวน้ําบริเวณชายฝงทะเล
อาวไทย เพ่ือตรวจสอบการปนเปอนของสารกัมมันตรังสี

10
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง โดยสรุป ดังนี้
๑. การตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี

๑.๑ เม่ือพ้ืนท่ีเปดสามารถเขาพ้ืนท่ีได ใหสํานักงานฯเขาไปชวยเหลือสนับสนุนในการ
ตรวจสอบดานความปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี และเครื่องกําเนิดรงัสหีากสามารถเขาพ้ืนท่ีได15

๑.๒ ใหเขาพบผูประกอบการในการประสานใหความชวยเหลือตางๆ
๒. การเฝาตรวจปริมาณกัมมันตรังสีในตัวอยางสิ่งแวดลอม

๒.๑ ใหรายงานผลกรณีท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีในโรงงานท่ีไดรับผลกระทบน้ําทวม และรายงาน
ผลความรวมมือกับกรมควบคุมมลพิษในการเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอมตางๆ

๒.๒ รายงานผลการใช Isotope Tracer ในการสํารวจน้ําใตดิน20
๓. ใหสํานักงานฯ เชิญเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ท่ีอยูในนิคมอุตสาหกรรมตางๆ

ท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบมาปรึกษาหารอืในประเด็นทางเทคนิคดานความปลอดภัยท่ีผูประกอบการตองการ
ความชวยเหลือตางๆ ในชวงของการฟนฟูบูรณะหนวยงาน และชวงการเดินระบบการผลิต

๔. ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) ไดเสนอใหความชวยเหลือไทยเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากอุทกภัย โดยการใชเทคนิคทางนิวเคลียรใน ๓ สาขาหลัก คือ25

๑) การบริหารจัดการดินและน้ํา เชน การศึกษาปญหาการพังทลายของดิน การตรวจสอบ
สภาพน้ําในดิน

๒) ความชวยเหลือดานผลผลิตและสุขอนามัยของปศุสัตว การปองกันโรคระบาดในสัตว
๓) การเพาะพันธุและดัดแปลงพันธุกรรมพืชเพ่ือใหสามารถทนตอสภาพน้ําทวมขัง เก็บเก่ียว

ไดเร็ว ทนความแหงแลง การเพ่ิมผลผลิต30
ซ่ึงกระทรวงการตางประเทศไดแจงเวียนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาแลว

มติท่ีประชุม : รับทราบ และใหฝายเลขานุการฯ จัดทําหนังสือเรียนรองนายกฯ เพ่ือทราบ
ในการสรุปผลการอภิปรายในวาระนี้

35
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

วาท่ี ร.ต. สุรัตน  หงษจันทร
ผูจดรายงานการประชุม40

ศ. ชัยวัฒน  ตอสกุลแกว
ผูตรวจรายงานการประชุม


