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มติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/๒๕๕7
วันพุธที่ 15 ตุลาคม ๒๕๕7 เวลา ๑4.00 น.
ณ หองประชุมใหญ อาคาร 1 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-

ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันจันทรที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม
รับทราบผลการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันจันทรที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได
แจงเวียนใหคณะกรรมการชุดเดิมทราบและพิจารณาแลวโดยไมมีผูขอแกไข
ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพือ่ ทราบ
วาระ ๓.๑ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ ทั้ง 4 ระเบียบ ไดแก 1. (ราง) ระเบียบฯ วาดวยอายุใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงาน
ปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู พ.ศ. ... 2. (ราง) ระเบียบฯ วาดวยการปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยสําหรับการใช
เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย พ.ศ. ... 3. (ราง) ระเบียบฯ วาดวยการควบคุมความปลอดภัยทางรังสีสําหรับเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ... 4. (ราง) ระเบียบฯ วาดวยแบบใบอนุญาต ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชซึ่งพลังงาน
ปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู พ.ศ. ... โดยใหนําขอสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปปรับแกไข และนํา
(ราง) ระเบียบฯ ที่ไดปรับแกไขแลว นําเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งตอไป
วาระ ๓.๒ รายงานความกาวหนาของการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... (ฉบับแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๐๘)
มติที่ประชุม
ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งคณะทํางานติดตาม เรงรัดการปรับปรุงแกไข พระราช
บัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (ฉบับแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.
๒๕๐๔ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘) โดยมี ผศ.ปรีชา การสุทธิ์ ผศ.ดร.สมพร จองคํา ดร.มนูญ อราม
รัตน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผูแทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปนคณะทํางาน
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วาระ ๓.๓ ผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระ ๔.๑ (ราง) นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานปรมาณูของประเทศ (พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๖)
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ และใหตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและกํากับนโยบายและแผนยุทธศาสตร การ
พัฒนาดานพลังงานปรมาณูของประเทศ โดยให ผศ.ดร.กอปร กฤตยากีรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประธาน ผสทน. และ ลปส. เปนรองประธาน และนําองคประกอบ
ของอนุกรรมการที่กําหนดไวในคณะอนุกรรมการจัดทํานโยบาย และแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของ
ประเทศ มากําหนดไวในคณะอนุกรรมการพัฒนา และกํากับนโยบายฯ ดวย
วาระ ๔.๒ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
มติที่ประชุม
เห็นชอบแผนปฏิบัติการของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติตามที่เสนอ และใหดําเนินการตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการฯ
วาระ ๔.๓ การตออายุใบรับรองเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการตออายุใบรับรองเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี ตามประกาศ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตออายุใบรับรองเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557
2. เห็นชอบในการตออายุใบรับรองเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ผานการฝกอบรมตามประกาศ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตออายุใบรับรองเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 จํานวน 590 คน โดยกําหนดใหใบรับรองฉบับใหม มีอายุ 5 ป
นับตั้งแตวันที่ใบรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ
3. เห็นชอบในการใชหลักเกณฑและวิธีการตออายุใบรับรองเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีประกาศ
ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ในการตออายุใบรับรองเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี สําหรับใชกับเจาหนาที่
ความปลอดภัยทางรังสีที่ใบรับรองจะหมดอายุในคราวตอไป
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วาระ ๔.๔ การพิจารณาการออกใบอนุญาต
วาระ ๔.๔.๑ เครื่องกําเนิดรังสี
มติที่ประชุม
เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีซึ่งไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุ
กรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสีแลว จํานวน
2,190 ฉบับ
วาระ ๔.๔.2 วัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได
มติที่ประชุม
เห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ซึ่งไดผานการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร และวัสดุพลอยได
จํานวน 2,713 ฉบับ
วาระ ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงแกไขใบอนุญาต ผลิต มีไวในครอบครองพลังงานปรมาณูจากเครื่อง
ปฏิกรณปรมาณู แบบ พ.ป.ส. ๗ เลขที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในใบอนุญาต ผลิต มีไวในครอบครองและใชซึ่งพลังงาน
ปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู แบบ พ.ป.ส. 7 เลขที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒554 โดยใหระบุ
เหตุผลตามคําชี้แจงของฝายเลขานุการเกี่ยวกับเงื่อนไขในใบอนุญาตฯ ไวในรายงานการประชุมดวย
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 สัญญากอสรางเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ระหวางบริษัทเจเนอรัล อะตอมมิกส กับ
สํานักงาน ปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
มติที่ประชุม
ใหรายงานความกาวหนาเกี่ยวกับสัญญากอสรางเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจยั ระหวางบริษัท เจเนอรัล
อะตอมมิกส กับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ใน
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งตอไป
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วาระที่ 5.2 ความกาวหนาโครงการอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสี
มติที่ประชุม
1. ใหฝายเลขานุการฯ นําเรื่องงบประมาณโครงการอาคารปฏิบัติการทางดานนิวเคลียรและรังสีหารือ
กับสํานักงบประมาณ
2. ใหรายงานความกาวหนาโครงการอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสี ในการประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งตอไป

ดังนี้

ในระเบียบวาระที่ 5 นอกจากวาระที่ 5.1 และ 5.2 แลว ที่ประชุมยังไดใหความเห็นเพิ่มเติมและมีมติ
1. ใหนําผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ มารายงานใหที่ประชุมทราบ

2. มอบหมายให รศ.พล.ต.ชัยณรงค เชิดชู เปนคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาต
เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี และ รศ.นเรศร จันทนขาว เปนคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรอง การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนวิ เคลียรและวัสดุพลอยได
..................................
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