รายงานการประชุม
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (ฉบับแกไข)
วันศุกรที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๒ อาคารอํานวยการ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผูมาประชุม
๑. รศ.สมเจตน ทิณพงษ
U

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นางฉัตรวดี จินดาวงษ
นางจุรีภรณ บุญยวงศวิโรจน
นางสาวสุพัตรา ธนเสรีวัฒน
นายประสงค นรจิตร
นายกมล สุขสมบูรณ
นางอมรรัตน ลิ่มไทย
นายชาตรี สุวรรณิน
รศ.นเรศร จันทนขาว
รศ.ธวัช ชิตตระการ
พลเอก นิพัฒน บุณยรัตพันธุ
ศ.ลักษณา โพชนุกูล
ศ.ชัยวัฒน ตอสกุลแกว
นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล
วาที่ ร.ต. สุรัตน หงษจันทร

ผูไมมาประชุม
๑. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน
๒. รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท
๓. นายภูษณ ปรียมาโนช
ผูเขารวมประชุม
๑. นายวิเชียร วงษสมาน
๒. นายวรวุฒิ ศรีรัตนชัชวาลย
๓. นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการ
ผูแ ทนกระทรวงการตางประเทศ
กรรมการ
ผูแ ทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
ผูแ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรรมการ
ผูแ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
ผูแ ทนสํานักงบประมาณ
กรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรรมการและเลขานุการฯ
ผูแ ทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผูชวยเลขานุการฯ
ผูแ ทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผูช วยเลขานุการฯ

U

ประธานกรรมการฯ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

U

๔.

นางสาวศิริรัตน พีรมนตรี

๕.
๖.

นางแอนม ศิริวัชราวงศ
นางสาววาวไพลิน ชอวิเชียร

รองเลขาธิการ
ที่ปรึกษาดานพลังงานปรมาณู
ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการ
นักการทูตปฏิบัติการ
กรมองคการระหวางประเทศ

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักงบประมาณ
กระทรวงการตางประเทศ

๒

๗.

นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ

๘.

นางนันธิดา จอยพึ่งพร

๙. นายคําภา ศรีดาพันธ
๑๐. วาที่รอยตรีทรงศักดิ์ ทองไชย
๑๑. นายจรูญ วรวาส
๑๒. นายวิวิช ธรรมวีระพงษ
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นางวราภรณ วัชรสุรกุล
นางสาวปทมา ณ นคร
นางสาวพัทธานันท สุประภาศ
นางสาวจีระนันท เจียกวัฒนา

นักวิชาการประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
นักวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี
ผูอํานวยกลุมกฎหมายและสนธิสัญญา สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผูอํานวยการกลุมประสานงานความ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ปลอดภัยทางรังสีและฐานขอมูล
ผูอํานวยการกลุมกํากับดูแลความ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ปลอดภัยการใชเครื่องกําเนิดรังสี
วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักฟสิกสรงั สีชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ฝายเลขานุ การฯ : มาตรา ๘ แหงพระราชบัญ ญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสัน ติ พ.ศ. ๒๕๐๔ บัญญัติวา
“การประชุมทุกคราวตองมีกรรมการมารวมประชุมไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ถาประธานไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม”
ด ว ยประธานกรรมการติ ด ราชการ จึงไม ส ามารถเขารว มประชุมได ที่ป ระชุมจึงไดใชขอบั งคับ ตาม
มาตรา ๘ พิจาณาเลือก รศ. สมเจตน ทิณพงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหนาที่เปนประธานที่ประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม : เห็นชอบมอบหมายให รศ. สมเจตน ทิณพงษ ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องทีป่ ระธานแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
- ไมมี รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๒
ฝายเลขานุการฯ : รายงานการประชุมที่นําเสนอในที่ประชุมนี้ เปนรายงานการประชุมฯ (ฉบับแกไข) ที่ได
เวียนใหคณะกรรมการพิจารณาแลวโดยมีกรรมการขอแกไข จํานวน ๒ ทาน คือ
๑. นายชาตรี สุวรรณิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ขอแกไขดังนี้
๑.๑) หนา ๑๑ บรรทัดที่ ๑๘ ขอสังเกตของคณะกรรมการ ขอ ๓ นายชาตรีสุวรรณินจาก “หากมติที่
ประชุมครัง้ นี้อนุมัติ จะเปนบรรทัดฐานในการประชุมครั้งตอไปหรือไม ดวยเหตุผลทีเ่ ราอนุมัติ เพราะในครัง้ ตอไป
หากเราไมอนุมัติก็จะเหมือนกับเปนการเลือกปฏิบัติ ในการออกคําสัง่ ปกครองทีเ่ อือ้ ประโยชนใหอะไรสักอยางหนึง่
และจะทําอยางไรเพื่อจะไมใหเปนบรรทัดฐาน เพราะเมื่อออกตรงนี้จะมีอีกหลายรายที่อางตามลักษณะดังกลาว
ดังนั้นจึงขอใหฝายเลขานุการฯ ไปทําหลักเกณฑการปฏิบัติขึ้นมาใหมใหชัดเจนขึน้ มากยิง่ ขึ้น” ขอแกไขเปน “การ
อนุญาตกรณีจําเปนเรงดวนในเรื่องคาเสียหายนั้นใหเฉพาะในครั้งนี้ โดยอนุโลม มิใหใชถือเปนแนวปฏิบัติในครั้ง
ตอไป”

๓

ขอใหตัดออก

๑.๒) หนา ๑๔ บรรทัดที่ ๙-๓๓ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ ขอ ๒ เนื่องจากเปนประเด็นหารือจึง

๒. นายธวัช ชิตตระการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ขอแกไข ดังนี้
๒.๑) หนา ๖ บรรทัดที่ ๓๙ ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ ขอ ๓ แกไขคําวา “space sheet” เปน
“spread sheet”
๒.๒) หนา ๑๓ บรรทัดที่ ๒๘ ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ ขอ ๖ แกไขคําวา “x-ray” เปน “X-ray”
ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดแกไขรายงานการประชุมตามที่กรรมการฯ ไดขอแกไขแลว
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ภายหลัง
ที่ไดมีการแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ ๓
วาระ ๓.๑ หลักเกณฑในการพิจารณาการออกใบอนุญาต
๓.๑.๑ หลักเกณฑในการพิจารณาการออกใบอนุญาต คําขออนุญาตเกีย่ วกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุ
พลอยได
ฝายเลขานุการฯ : หลักเกณฑการพิจารณาการขออนุญาต ผลิต มีไวในครอบครองหรือใชนําหรือสัง่ เขามา
ในราชอาณาจักร นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุพลอยได วัสดุนิวเคลียร หรือวัสดุตนกําลัง โดยมีเอกสาร
ที่ใชประกอบการพิจารณาหลักเกณฑการออกใบอนุญาตฯ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘
(๒) กฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาตและการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ
วัสดุตนกําลังวัสดุพลอยไดหรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๔๖
(๔) ประกาศระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๕) ขอตกลง หรือมาตรฐานระหวางประเทศ หรือทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ เชน Code
of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources, and supplementary Guidance on
the Import and Export of Radioactive Sources, Safeguard Agreement, IAEA Safety Standards
Series No. TS-R-1 “Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material” เปนตน
โดยสรุปมีขั้นตอนการดําเนินการ และหลักเกณฑการพิจารณาการออกใบอนุญาต ดังนี้
๑.ขั้นตอนการดําเนินการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยไดและวัสดุนิวเคลียร
๒.หลักเกณฑการพิจารณาการออกใบอนุญาต
๒.๑) หลั กเกณฑ ก ารพิ จ ารณาการขออนุ ญ าต ผลิ ต มีไ วใ นครอบครองหรื อใช ซึ่ง วัส ดุพ ลอยได วัส ดุ
นิวเคลียร หรือวัสดุตนกําลัง
๒.๒) หลักเกณฑ การพิ จ ารณาการขออนุญ าต นําหรือสัง่ เขามาในราชอาณาจักร นําหรือสง ออกนอก
ราชอาณาจักรซึ่งวัสดุพลอยได วัสดุนิวเคลียร หรือวัสดุตนกําลัง

๔

๒.๓) หลักเกณฑการออกใบอนุญาตกรณีความจําเปนเรงดวน ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใช นําหรือสั่ง
เขามา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได
๒.๔) หลักเกณฑการยกเลิกวัสดุกัมมันตรังสีบางรายการในใบอนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง หรือใช นํา
หรือสั่งเขามา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี
๒.๕) การกําหนดวันมีผลบังคับใชใบอนุญาต ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใช นําหรือสั่งเขามา นําหรือ
สงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได

เรื่องสืบเนื่อง

๕

๑.ขั้นตอนการดําเนินการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยไดและวัสดุนิวเคลียร
ผูข้ ออนุญาต

ส่ งคืนคําขออนุญาต

ขอข้อมูลเอกสารเพิ�มเติม/
ภายใน30 วัน

ยืน� คําขออนุญาตพร้อมหลักฐานตามประกาศ ปส.

A

ตรวจรับคําขออนุ ญาต
• ตรวจความถูกตามหลักเกณฑ์
• ตรวจประเมินความปลอดภัยเฉพาะทาง

ไม่ครบ ไม่ถูกต้องครั�งที�/2

ไม่ครบ ไม่ถูกต้องครั�งที�/1

เสร็ จภายใน
๓๐ วัน

คําขออนุญาตถูกต้องครบถ้วน

•
•

ปกติประชุม
ทุกสัปดาห์

เอกสารถูกต้อง
ลงทะเบียนรับคําขออนุญาตเสนอคณะอนุกรรมการฯ
บันทึกลงทะเบียน ปรับปรุ งฐานข้อมูลและจัดทํารายงาน
กสป.สร.

B

ไม่เห็นควร
คณะอนุกรรมการฯ
เห็นควร
จัดทําข้อมูล และรายงานนําเสนอคณะกรรมการ พ.ป.ส.

ขึ�นอยูว่ นั
ประชุม

C

ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการฯ
เห็นชอบ

เสร็ จภายใน
๑๕ วัน

D

ลปส. ลงนามในใบอนุญาต
(แทนประธานกรรมการฯ)

ออกใบอนุญาต

E

๖

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. ขั้นตอนการดําเนินการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ตั้งแตขั้นตอนแรก
จนถึงขั้นตอนสุดทายในการออกใบอนุญาตฯ ควรใชเวลาไมเกิน ๔๒ วันทําการ ซึ่งแตละขั้นตอนมีดังนี้
๑.๑) ขั้นตอนจาก A ไป B ใชเวลา ๗ วันทําการ
๑.๒) ขั้นตอนจาก B ไป D ใชเวลา ๓๐ วันทําการ
๑.๓) ขั้นตอนจาก D ไป E ใชเวลา ๕ วันทําการ
๒. ควรมีแผนการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน เพื่อใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาต
๒.หลักเกณฑการพิจารณาการออกใบอนุญาต มี ๕ หลักเกณฑ คือ
๒.๑) หลั กเกณฑ ก ารพิ จ ารณาการขออนุ ญ าต ผลิ ต มีไ วใ นครอบครองหรื อใช ซึ่ง วัส ดุพ ลอยได วัส ดุ
นิวเคลียร หรือวัสดุตนกําลัง
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
- ไมมี –
๒.๒) หลักเกณฑ การพิ จ ารณาการขออนุญ าต นําหรือสัง่ เขามาในราชอาณาจักร นําหรือสงออกนอก
ราชอาณาจักรซึ่งวัสดุพลอยได วัสดุนิวเคลียร หรือวัสดุตนกําลัง
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
- ไมมี –
๒.๓) หลักเกณฑการออกใบอนุญาตกรณีความจําเปนเรงดวน ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใช นําหรือสั่ง
เขามา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
เนื่องจากคณะกรรมการฯ ไมสามารถมอบอํานาจใหเลขาธิการฯ ได ในกรณีเรงดวน ควรอยูในดุลยพินิจ
ของสํานักงานฯ ซึ่งเปนการบริหารทางการปกครองซึง่ เปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๔๙ ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สามารถที่จะออกคําสั่งได แตหากคณะกรรมการฯ เห็นวาไมถูกตองก็จะเพิกถอน
คําสั่งทางปกครอง
๒.๔) หลักเกณฑการยกเลิกวัสดุกัมมันตรังสีบางรายการในใบอนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง หรือใช นํา
หรือสั่งเขามา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. สํานักงานฯ จะตองไปตรวจผูที่ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีทุกป หากกรณีใบอนุญาตมีวัสดุกัมมันตรังสี
อยู ๑๐ รายการ แต เ มื ่อส ง ไปจั ด การกาก ๒ รายการ ซึ่ง เพี ย งแต เ ป น การเปลี ่ย นฐานขอ มู ล วา ขณะนี ้มี ก าร
ครอบครองสิทธิเหลือ ๘ รายการ ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติของสํานักงานฯ ไมนาจะนําเขามาทีค่ ณะกรรมการฯ อีก เพียงแต
วาสํานักงานฯ ตองไปทําใหตรงกับสภาพความเปนจริงของฐานขอมูล ซึ่งคิดวาเปนการบริหารฐานขอมูลเทานั้นเอง
๒. หากเปนการเปลี่ยนแปลงรายการจากที่คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาไปแลว ในสวนนีจ้ ึงควรจะนําเขาสู
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ แตถาเปนการหมดอายุ หรือ activity ต่ํา ควรเปนการจัดการฐานขอมูลตามที่
คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาอนุญาตไปเทานั้นเอง
๓. กรณีนี้จึงปนเรื่องที่อยูในดุลยพินิจของเลขาธิการฯ ซึ่งก็เปนแตเพียงการแจงคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ

๗

๒.๕) การกําหนดวันมีผลบังคับใชใบอนุญาต ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใช นําหรือสั่งเขามา นําหรือ
สงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
ไมมีมติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบขั้นตอนการดําเนินการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ตามทีไ่ ดแกไข
ตามข อสั งเกตของคณะกรรมการฯ แลว โดยตั้งแตขั้น ตอนแรกจนถึงขั้น ตอนสุดทายในการออก
ใบอนุญาตฯ ใชระยะเวลาประมาณ ๔๕ วันทําการ
๒. เห็นชอบหลักเกณฑการพิจารณาการขออนุญาต ผลิต มีไวในครอบครองหรือใช ซึง่ วัสดุพลอยได วัสดุ
นิวเคลียร หรือวัสดุตนกําลัง ตามที่ฝายเลขานุการฯ นําเสนอ
๓. เห็นชอบหลักเกณฑการพิจารณาการขออนุญาต นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร นําหรือสงออก
นอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุพลอยได วัสดุนิวเคลียร หรือวัสดุตนกําลัง ตามที่ฝายเลขานุการฯ นําเสนอ
๔. การออกใบอนุญาตกรณีความจําเปนเรงดวน ใหเปนดุลยพินิจของสํานักงานฯ
๕. การยกเลิกวัสดุกัมมันตรังสีบางรายการในใบอนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง หรือใช นําหรือสั่งเขามา
นํ า หรื อ ส ง ออกนอกราชอาณาจั ก รซึ ่ง วั ส ดุ กั ม มั น ตรั ง สี เป น การจั ด การฐานข อ มู ล รายการวั ส ดุ
กัมมันตรังสีบางรายการในใบอนุญาตฯ ใหเปนดุลยพินิจของสํานักงานฯ และเสนอคณะกรรมการเพื่อ
ทราบ
๖. เห็นชอบการกําหนดวันมีผลบังคับใชใบอนุญาต ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใช นําหรือสัง่ เขามา นํา
หรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ตามที่ฝายเลขานุการฯ นําเสนอ

ดังนี้

๓.๑.๒ หลักเกณฑการพิจารณาคําขออนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ
ฝายเลขานุการฯ ไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาคําขออนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ

(๑) การขออนุญาตครั้งแรก
๑.๑ การตรวจสอบเบื้องตน เปนไปตามระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวยแบบคําขอรับใบอนุญาต
เกี่ยวกับวัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังและพลังงาน
ปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๒
(อาศั ย อํา นาจตามความในขอ ๗ ขอ ๑๒ และขอ ๑๔ แหงกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับ
ใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ.
๒๕๕๐
ขอ ๗ ความวา “แบบคําขออนุญาตตามขอ ๕ ผูใ ดจะผลิต มีใวในครอบครอง หรือใชซึง่ วัสดุพลอยได หรือ
พลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี ใหยื่นคําขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน และขอ๖ ผูใดจะ
นําเขาหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุผลอยไดใหยื่นคําขออนุญาตตอ
พนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน ใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด ”
ขอ ๑๒ ความวา “แบบคําขออนุญาตตามขอ ๙ “ผูใดจะผลิต มีใวในครอบครอง หรือใชซึ่งวัสดุนิวเคลียร
ใหยื่นคําขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน” ขอ๑๐ “ผูใ ดกระทําดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังให
พนจากสภาพทีเ่ ปนอยูต ามธรรมชาติในทางเคมี ใหยืน่ คําขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน” และขอ

๘

๑๑ “ผูใดจะนําเขาหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ซึง่ วัสดุนิวเคลียรพิเศษหรือ
วัสดุตนกําลัง ใหยื่นคําขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน” ใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด ”
และขอ ๑๔ ความวา “ผูใ ดจะผลิต มีใวในครอบครอง หรือใชซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฎิกรณ
ปรมาณู ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบที่เลขาธิการกําหนด ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน”)
๑.๒ การพิจารณาทางเทคนิค (เครื่องกําเนิดรังสี) เปนไปตามหนา ๙ ขอ ๘ ความวา “ผูย ื่นคําขออนุญาต
ตามขอ ๕ และขอ๖ ตองระบุผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกีย่ วกับรังสี สถานทีจ่ ัดเก็บและสถานทีป่ ระกอบ
กิจการเกีย่ วกับรังสี เครือ่ งมือตรวจวัดรังสีและเครื่องใชอันจําเปนเพือ่ ระงับหรือปองกันอันตรายจากรังสี ซึ่งอาจมี
แกบุคคล ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม หรือเพื่อคุมครองอนามัยของบุคคล พรอมทั้งตองเสนอวิธีการดังตอไปนี้ เทาที่
จําเปน และเกีย่ วของในการขออนุญาตแตละกรณีมาพรอมคําขออนุญาตนั้นๆ ดวย ” แหงกฎกระทรวงกําหนด
เงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือ
พลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐
(อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ ่ง (๓) (๔) และวรรคสอง และมาตรา ๒๔ แห ง
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔)
(๒) การขอตออายุใบอนุญาต
การตรวจสอบเบื้องตนและการพิจารณาทางเทคนิค เปนไปตามระเบียบสํานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ วาดวย
แบบคําขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตน
กําลังและพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
ไมมีมติที่ประชุม : เห็ น ชอบหลักเกณฑการพิจ ารณาคําขออนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ
เลขานุการฯ นําเสนอ

ตามที่ฝาย

เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
วาระ ๔.๑ การประชุม INIR Mission ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
ฝายเลขานุการฯ ชีแ้ จงรายละเอียด โครงการ Integrated Nuclear Infrastructure Review Mission
:INIR Missionของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ(IAEA) เปนโครงการความชวยเหลือทางเทคนิคที่
IAEA จัดให แกป ระเทศสมาชิก เพื อ่ ชวยประเมินสถานภาพของประเทศ ในแตละระยะของแผนการพัฒ นา
โครงสรางพื้นฐานพลังงานไฟฟานิวเคลียร โดย IAEA จะจัดกลุม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะแตละดานใน ๑๙ ประเด็น ซึ่ง
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเกี่ยวของ ๑๐ ประเด็น
เมื่อวันที่๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะผูเชี่ยวชาญจาก IAEA ไดเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพิจารณารายงานการ
ประเมินสถานภาพฯ (Self-Evaluation Report) และสัมภาษณผูเ กีย่ วของ ใน ๑๙ประเด็นตามแนวทาง Milestone
Approach โดยคณะผูเชี่ยวชาญ IAEA ได สรุปผลการประเมินสถานภาพฯประเทศไทย โดยภาพรวม วา มีความพรอม
มีการเตรียมการ และมีความเขาใจเพียงพอทีจ่ ะสามารถตัดสินใจเริม่ โครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรไดอยางรูเ ทา
U

U

U

๙

ทัน แตอยางไรก็ตาม ยังมีขอเสนอแนะในบางประเด็นที่ตองดําเนินการเพิ่มเติมในระยะที่ ๑หรือในชวงตนของระยะที่
๒เพื่อใหการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศกาวหนาไปตามแผนงานที่ไดวางไว
-

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
ไมมีมติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระ ๕.๑
การพิจารณาใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดที่ขอรับอนุญาต
ฝายเลขานุการฯ : คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุ
พลอยได ไดพิจารณาคําขออนุญาตตางๆ เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขฯ และมีมติเห็นชอบนําเสนอ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบการออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียรและวัสดุ
พลอยได ที่แยกตามประเภทการใชประโยชนทางการแพทย ทางการอุตสาหกรรม ทางการศึกษาวิจัยและทางอื่นๆ
ในการประชุมจํานวน ๖ ครั้ง จํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๘๕ ฉบับ
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็ น ชอบการออกใบอนุญาตเกี่ย วกับ วัส ดุนิว เคลีย รและวัสดุพลอยไดซึ่งไดผานการพิจ ารณา
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว ในการประชุมครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๓ , ๓๙/๒๕๕๓,๑/๒๕๕๔ ,๒/๒๕๕๔,
๓/๒๕๕๔ และ ๔/๒๕๕๔ จํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๘๕ ฉบับ
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. ประธานฯ : ควรใหผูที่มีไวในครอบครองเครื่องกําเนิดรังสีที่ไดรับการอนุญาต มีการรายงาน inventory
วาเครื่องชนิดใด ซื้อเทาไหร อายุใชงานเฉลี่ย และคาเฉลี่ยบํารุงรักษา ซึง่ ตามหลักเราควรจะมีอยูแ ลว เพราะเปนผู
อนุญาต ควรใหหนวยงานตาง ๆ รายงานดวย เห็นควรเปนมติคณะกรรมการฯ ใหมีการสํารวจ ตรวจสอบเรื่องนี้
เปนทางการแลวรายงานใหคณะกรรมการฯทราบในการประชุมครั้งตอไป
๒. พลเอก นิพัฒน บุณยรัตพันธุ : มีบางประเด็นทีอ่ ยากใหพิจารณาคือ เครือ่ งมือทางการแพทย ในบาง
ประเทศที่มีเครื่องขนาดใหญและมีราคาแพงมีเพียงแค ๔-๖ เครื่อง แตของประเทศไทยมีประมาณ ๒๐ กวาเครือ่ ง
โดยไมมีความจําเปน และทางโรงพยาบาลมีการใชเครื่องเอกซเรยกับคนไขบอยครั้ง ซึ่งในประเด็นนี้สําคัญหากมีการ
ขอมาเทาไหรก็อนุมัติไปหมดซึ่งตอไปเครื่องเหลานี้ก็จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งควรพิจารณาในประเด็นนี้ดวย
๓. ศ.ลักษณา โพชนุกูล : กรณี เครือ่ งเรงอนุภาคควรมีเพิ่มขึน้ แตสวนเครือ่ งทีม่ ีจํานวนมากเกินความ
จําเปนในปจจุบัน ไดแก เครื่องเอกซเรยทั่ว ๆ ไป
มติที่ประชุม : มติที่ประชุมนมีสถานภาพฯ
ผลการทบทวนการประเมิ
ตามโครงการ INIR Mission
ดังนี้
๑. เห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได จํานวน ๒๘๕ ฉบับ
๒. ใหฝายเลขานุการฯ สํารวจ ตรวจสอบ และจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย เพื่อเสนอ
คณะกรรมการฯ ตอไป

๑๐

วาระ ๕.๒ การพิจารณาการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซึง่ ไดออกใบอนุญาตไป
แลวในกรณีจําเปนเรงดวน
ฝายเลขานุการฯ ไดชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได
ซึ่งไดออกใบอนุญาตไปแลวในกรณีจําเปนเรงดวน ดังนี้
๑) เนื ่องจากมี ผูข อรั บ ใบอนุ ญ าตเกี่ย วกับ วัส ดุนิว เคลีย รและวัส ดุพลอยไดห ลายรายไดขอรับ ใบอนุญาต
เรงดวนโดยมีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนพรอมหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน หนังสือสัญญากับบริษัท
คูสัญญา และ แผนการดําเนินงาน เปนตน เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาดวย
๒) เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติไดพิจารณาแลวเห็นวาคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออก
ใบอนุญาตเกีย่ วกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ไดพิจารณาตามหลักเกณฑและมีมติเห็นชอบแลว เลขาธิการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงไดลงนามใบอนุญาตในกรณีจําเปนเรงดวนไปแลว ดังนี้
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
เลขาธิการ ปส. เสนอขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตที่ออกไปแลวในกรณีจําเปนเรงดวน จํานวน ๖๑
ฉบับ โดยใหมีผลนับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาต และสิ้นสุดตามระยะเวลาที่กําหนดไว
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
นายชาตรี สุวรรณิน : การอนุญาตฯ ในกรณีเรงดวน ซึ่งคณะกรรมการฯ ยังไมอนุมัติจะเปนเรื่องของการ
ใหสัตยาบันในการปฏิบัติหนาที่ และการประชุมครั้งตอไปขอใหใหแยกระหวางลักษณะผูปวยตอเนื่องเปนหัวขอหนึ่ง
และอีกหัวขอก็เปนตามกําหนดของสัญญาหรือขอตกลง และแผนงานที่วางไวซึ่งควรจะมีรายละเอียดดวย
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซึ่งไดออกใบอนุญาตไปแลวใน
กรณีจําเปนเรงดวน จํานวน ๖๑ ฉบับ
๒. ในการประชุมครัง้ ตอไปใหแยกเหตุผลความจําเปนระหวางการรักษาผูป วยตอเนือ่ ง และตามกําหนด
ของสัญญาหรือขอตกลง และแผนงานที่วางไว ใหเปนคนละหัวขอ
วาระ ๕.๓ การพิจารณาการออกใบอนุญาตเกีย่ วกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได กรณีการออกใบอนุญาต
ใหมทดแทนใบอนุญาตเดิมที่มีการขอยกเลิกเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแกไข
ฝายเลขานุการฯ ไดชี้แจงรายละเอียดเกีย่ วกับการพิจารณาการออกใบอนุญาตเกีย่ วกับวัสดุนิวเคลียรและ
วัสดุพลอยได กรณีการออกใบอนุญาตใหมทดแทนใบอนุญาตเดิมที่มีการขอยกเลิกเนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงแกไข
ดังนี้
(๑) เนือ่ งจากมีผูข อรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดทีไ่ ดรับใบอนุญาตไปแลว แตมา
ขอเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลบางรายการของใบอนุญาตเดิม โดยมีรายการขอมูลทีม่ ีการขอเปลี่ยนแปลงแกไขใน
ใบอนุญาต เชนการจัดการกากกัมมันตรังสีบางรายการการเปลีย่ นชื่อผูขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงชื่อ/จํานวน
เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีการเปลี่ยนแปลงปริมาณวัสดุนิวเคลียร วัสดุพลอยได ตามการนําเขาจริง เปนตน
(๒) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได มีมติ
เห็ น ชอบการออกใบอนุ ญ าตเกี ่ย วกั บ วั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร แ ละวั ส ดุ พ ลอยได กรณี ก ารออกใบอนุ ญ าตใหม ท ดแทน
ใบอนุญาตเดิม ที่มีการขอยกเลิกเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแกไข จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๓ ฉบับ

๑๑

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซึ่งไดผานการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการฯ แลว จํานวนรวม ๑๓ ฉบับ
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. รศ.ธวัช ชิตตระการ : เนื่องจากมีประเด็นในกรณีของชาวตางชาติขอเปลี่ยนแปลงแกไขชื่อผูขออนุญาต
ฯ ซึ่งมีความกังวลวา โดยหลักการผูขออนุญาตฯตองเปนนิติบุคคลใชหรือไม จึงไมแนใจวาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
การแพทยทหาร (สถานทูตสหรัฐ) เปนนิติบุคคลสังกัดประเทศไทยหรือไม และตามกติกาตองมีเจาหนาที่ RSO จึง
ขอใหในการประชุมครั้งตอไปมีรายละเอียดในสวนนี้ดวย
๒. รศ.นเรศร จันทนขาว : ในสวนของเหตุผลการเปลีย่ นแปลง คําวา“Dpt.U” ควรเขียนชื่อเต็มเพื่อให
กรรมการพิจารณาไดงายขึ้น
๓. ฝายเลขานุการฯ ชี้แจงดังนี้
วาที่รอยตรีทรงศักดิ์ ทองไชย : ในสวนของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหารไมมีฐานะเปนนิติ
บุคคล ในกฎหมายระหวา งประเทศ นิ ติบุคคล คือ ประเทศ เพราะในสวนนี้ยังไมตรวจสอบหลักฐานในสวนที่
หนวยงานยื่นมาวาเปนนิติบุคคลตามกฎหมายของในประเทศสหรัฐหรือไม แตในประเทศไทยไมพบเอกสารนี้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. เห็ น ชอบการออกใบอนุ ญ าตเกี่ย วกับ วัส ดุ นิว เคลีย รและวัส ดุพลอยได ซึ่งไดผานการพิจ ารณาจาก
คณะอนุกรรมการฯ แลว จํานวนรวม ๑๓ ฉบับ
๕.๔ การพิจารณาออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ
ฝายเลขานุการฯ : คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ ได
พิจารณาคําขออนุญาตตางๆ และมีมติเห็น ชอบการออกใบอนุญาตเครือ่ งกําเนิดรังสีเอกซ โดยคําขออนุญาตที่
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาโดยแยกตามประเภทใบอนุญาต และประเภทการใชประโยชนทางการแพทย ทางการ
อุตสาหกรรม ทางการรักษาความปลอดภัย ในการประชุมจํานวน ๓ ครั้ง มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๖๓ ฉบับ
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซจํานวน ๒๖๓ ฉบับ
ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
-ไมมีมติที่ประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซจํานวน ๒๖๓ ฉบับ

๑๒

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งออกตามกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับ
ใบอนุญาต และการดําเนินการเกีย่ วกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู
พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎกระทรวงกําหนดเงือ่ นไข วิธีการขอรับใบอนุญาตและการดําเนินการเกีย่ วกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุ
ตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๕๐ มีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ
๒๕๕๑ โดยระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งออกตามความในกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ มี
จํานวนประมาณ ๔๐ ระเบียบ
การดําเนินงานตอมา
๑) คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ ไดมีคําสั่งที่ ๒/๒๕๕๓ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อยก
รางอนุบัญญัติซึ่งออกตามความในกฎกระทรวงกําหนดเงือ่ นไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกีย่ วกับ
วัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขอนุ
บัญญัติ ซึง่ ออกตามความในกฎกระทรวงกําหนดเงือ่ นไข วิธีการขอรับใบอนุญาตและการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) หนวยงานภายใน ปส. ที่เกี่ยวของ ศึกษาวิเคราะหหลักเกณฑขอกําหนด มาตรการ ตลอดจนแนวทาง
และคําแนะนําของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) นํามาประกอบใชเปนแนวทาง เพื่อยกราง
ระเบียบฯในการนําเสนอตอคณะอนุกรรมการฯ
๓) ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ นําเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
ตามรายขอที่ออกตามกฎกระทรวงฯ
๔) (ราง) ระเบียบฯที่ผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๑๕ ฉบับ ไปรับฟงความคิดเห็นกับ
ผูมีสวนไดเสีย โดยครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภทการใชประโยชน เชน ดานการแพทย ดานอุตสาหกรรม ดาน
การเกษตร ดานการศึกษาวิจัย และดานการรักษาความปลอดภัย เปนตน
โดยมีชองทางในการรับฟงความคิดเห็น ดังนี้
๔.๑) การจัดประชุมประชาพิจารณ เพื่อรับฟงความเห็นผูม ีสวนไดเสีย ณ สีดารีสอรท จ.นครนายก
ระหวางวันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีผูเ ขารวมการประชุมประชาพิจารณทีค่ รอบคลุมกิจกรรมทุกประเภทการ
ใชประโยชน จํานวน ๑๐๐ คน
๔.๒) ทางเว็บไซต ปส. (www.oaep.go.th) ระหวางวันที่ ๑๙-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีผูเขาชม
website เฉพาะเรื่องระเบียบฯ จํานวน ๘๕๖ ครั้ง
๕) (ร า ง) ระเบี ย บฯ ที ่ผ า นการรับ ฟง ความคิ ดเห็น ของผูมีสว นไดเ สีย เสนอคณะอนุก รรมการฯ เพื่อ
พิจารณาอีกครั้งกอนนําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบตอไป
โดย (ราง) ระเบียบฯ ทีผ่ านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๑๕ ฉบับ ตามเอกสารทีฝ่ าย
เลขานุการฯ ไดแจกเพิ่มเติม
ฝา ยเลขานุ การฯ ขอให มีการประชุมเปน วาระพิเศษที่จ ะพิจ ารณาเฉพาะเรือ่ งระเบี ย บคณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติฯ กับการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ โดยขอกําหนดการประชุมครั้งตอไป ระหวางวันที่
๒-๔ หรือ ๗-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม : รับทราบ

๑๓

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล
ผูจดรายงานการประชุม
ศ. ชัยวัฒน ตอสกุลแกว
ผูตรวจรายงานการประชุม

