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มติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/๒๕๕๘
วันพุธที่ 1๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑4.00 น.
ณ หองประชุมใหญ อาคาร 1 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-

ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
วาระ ๓.๑ การปรับปรุงโครงสรางสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
มติที่ประชุม
รับทราบการปรับปรุงโครงสรางการบริหารสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติใหม เพื่อสรางความชัดเจนใน
ขอบเขตภารกิจและเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น โดยอยูระหวางดําเนินการทดลองใช
ควบคูกับการนําเสนอเพื่อขอปรับปรุงโครงสรางตามกระบวนการที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กําหนด และจะประกาศใชตอไป ซึ่งที่ประชุมไดใหขอสังเกตเพื่อพิจารณาดําเนินการดวย
วาระ ๓.๒ โครงการความรวมมือกับ Instrument of Nuclear Safety Cooperation ของ EU
เพื่อการเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพของการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
มติที่ประชุม
รับทราบตามที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ รายงานการจัดทําขอเสนอโครงการตอ INSC ใน
หัวขอ “Enhancing the capacity and effectiveness of the regulatory body and developing waste
management strategy” ซึ่งเปนโครงการความรวมมือแบบทวิภาคีระหวาง INSC กับสํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานกํากับดูแล พรอมทั้งสรางแนวทาง การกํากับดูแล
และจัดการกากกัมมันตรังสี ในปพ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินโครงการ ๓ ป ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
วาระ ๓.๓ เครือขายความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Network of
Regulatory Bodies on Atomic Energy : ASEANTOM)
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มติที่ประชุม
รับทราบตามที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน โดย ASEANTOM
ไดมีการประชุมประจําป ๒ ครั้ง เพื่อวางแผนดําเนินงานและรายงานการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา พรอมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมความรวมมือ การแลกเปลี่ยนประสบการณดานการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร
และรังสีในประเทศอาเซียน จํานวน ๓ ครั้ง
รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขายความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีในอาเซียน
(Steering Committee for ASEANTOM) เพื่อกําหนดยุทธศาสตร พรอมกรอบการดําเนินงานระยะสั้น
และระยะยาว เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และประเทศ และวางแผนผลักดันให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการตรวจวัดและฐานขอมูลทางรังสีในสิ่งแวดลอม โดยผานการดําเนินโครงการ
Regional cooperation project concept in south east to support regional environmental
radioactivity database & nuclear emergency preparedness and response ที่ไดรับความชวยเหลือ
จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ทั้งนี้ เพื่อแสดงจุดยืนของประชาคมอาเซียนในการใชพลังงาน
ปรมาณูในทางสันติเทานั้น
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
วาระ ๔.๑ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
วาระ ๔.๑.๑ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและกํากับนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานพลังงานปรมาณูของประเทศ
มติที่ประชุม
รับทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและกํากับนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
พลังงานปรมาณูของประเทศ ตามคําสั่งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม
๒๕๕๘
วาระ ๔.๑.๒ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงาน
ปรมาณู จากเครื่ องกํ าเนิ ดรั งสี และคณะอนุ กรรมการพิ จารณากลั่ นกรองการออกใบอนุ ญาตเกี่ ยวกั บวั สดุ
นิวเคลียรและวัสดุพลอยได (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม
รับทราบการแตงตั้ง รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค เชิดชู เปนคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออก
ใบอนุญาตเกี่ย วกับ พลั งงานปรมาณูจ ากเครื่ องกําเนิด รังสี และ รศ.นเรศร จันทนขาว เป นคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ตามคําสั่งคณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ที่ ๒/๒๕๕๘ และ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตามลําดับ
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วาระ ๔.๑.๓ การแตงตั้งคณะทํางานติ ดตาม เร งรั ด การปรั บปรุงแกไขพระราชบัญญั ติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
รับทราบการแตงตั้งคณะทํางานติดตาม เรงรัด การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว ตามคําสั่งที่ 136/2557 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดลงนามแลว และคณะทํางานดังกลาว ไดจัดประชุมครั้งแรกขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๕๘
วาระ ๔.๑.๔ การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานซึ่งปจจุบันสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และฝายเลขานุการคณะ
กรรมการฯ (คณะที่ ๕) ไดรวมกันยกรางกฎหมายฉบับดังกลาวเสร็จสิ้นทั้งฉบับและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ และคณะกรรมการไดพิจารณาปรับรางดังกลาวเสร็จสิ้นไปบางสวนแลว
ทั้งนี้ประธานใหขอคิดเห็นวา หากกฎหมายดังกลาวผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา
แลว ใหคณะทํางานติดตาม เรงรัด การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานตอสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อแกไขปญหาอุปสรรค และสรางโอกาส
เกี่ยวกับการดําเนินการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... กอนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา
วาระ ๔.๑.๕ โครงการอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสี
มติที่ประชุม
รับทราบตามที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณจากเดิม ๔๔๘,
๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่รอยสี่สิบแปดลานบาทถวน) เปน ๕๔๐,๔๔๑,๐๐๐ บาท (หารอยสี่สิบลานสี่แสนสี่หมื่นหนึ่ง
พันลานบาทถวน) และขอขยายเวลาโครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสีซึ่งกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองไดออกแบบอาคารดังกลาวตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญที่ปรึกษาดานนิวเคลียรและรังสีจากประเทศ
ฟนแลนด (Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety) โดยขอผูกพันงบประมาณไปจนถึงปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ทัง้ นี้รองนายกรัฐมนตรี (ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ) ไดลงนามเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อ
เสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาตอไป
วาระ ๔.๑.๖ สัญญากอสรางเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ระหวางบริษัท เจนเนอรัล อะตอมมิกส
จํากัด กับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
มติที่ประชุม
รับทราบความคืบหนาการดําเนินคดีตามสัญญาที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการโอนทรัพยสิน หนี้สิน
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ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ไปเปนของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ตามที่ ผศ.ดร.
สมพร จองคํา ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) รายงาน
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
วาระ ๕.๑ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
มติที่ประชุม
เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติทั้ง 4 ระเบียบ ไดแก
๑. ระเบี ย บที่ อ อกตามความในกฎกระทรวงกํ า หนดเงื่ อ นไข วิ ธี ก ารขอรั บ ใบอนุ ญาตและการ
ดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน
3 ระเบียบ ดังนี้
๑.๑ (ราง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวยอายุใบอนุญาตเกี่ยวกับ
พลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู พ.ศ. ...
๑.2 (ราง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวยวิธีการปฏิบัติใหเกิดความ
ปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย พ.ศ. ...
๑.3 (ราง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวยการควบคุมความปลอดภัย
ทางรังสีสําหรับเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย พ.ศ. ...
2. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยอํานาจแหงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จํานวน 1 ระเบียบ คือ
2.1 (ร า ง) ระเบี ย บคณะกรรมการพลั งงานปรมาณูเพื่อ สัน ติ วาดว ยแบบใบอนุญ าตผลิ ต
มีไวในครอบครอง หรือใชซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู พ.ศ. ...
และใหดําเนินการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตามขอสังเกตดังนี้
1. ร ะ บ ุเ งื่อ น ไข เร ื่อ ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เค ร ื่อ ง ป ฏ ิก ร ณ ป ร ม า ณ ู ท ุก ๒ ๐ ป  ใน (ร า ง) ร ะ เบ ีย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวยอายุใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู พ.ศ. ....
2. นิยามคําจํากัดความเพิ่มเติมใหครอบคลุมถึงเครื่องปฏิกรณปรมาณูที่มีวัตถุประสงคเพื่อการวิจัย
และผลิตสารกัมมันตรังสีเพื่อใชในการรักษาดวย เพื่อรองรับเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยที่ใชในการรักษา ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในอนาคต ใน (ราง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติวาดวยการ
ปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย พ .ศ . ....
3. ตรวจสอบการอางอิงกฎหมายที่ใหอํานาจในการออกระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ ในประเด็นเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔ และ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504
ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระ 6.1 การพิจารณาการออกใบอนุญาต
สรุปมติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1-58

~๕~

๖.๑.๑ เครื่องกําเนิดรังสี
มติที่ประชุม
1. เห็ น ชอบการออกใบอนุ ญ าตเครื่ อ งกํ า เนิ ด รั ง สี ซึ่ ง ได ผ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แลว โดยเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติใชดุลยพินิจในการออกใบอนุญาต และนํามาให
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อใหสัตยาบันในภายหลัง จํานวน ๒๐๐ ฉบับ
2. เห็ น ชอบการออกใบอนุ ญ าตเครื่ อ งกํ า เนิ ด รั ง สี ซึ่ ง ได ผ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ จํานวน 42 ฉบับ
๖.๑.๒ วัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ซึ่งไดผานการพิจารณา
เห็ น ชอบจากคณะอนุ กรรมการฯ แล ว โดยเลขาธิ ก ารสํ า นั กงานปรมาณู เ พื่ อสั น ติ ใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการออก
ใบอนุญาต และนํามาใหคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อใหสัตยาบันในภายหลัง จํานวน 379 ฉบับ
2. เห็นชอบการออกใบอนุญาต และการยกเลิกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได
ซึ่งไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ จํานวน 33 ฉบับ
วาระ ๖.๒ (ราง) พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหาม
ทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณและคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับองคการสนธิสัญญาวาดวยการหาม
ทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ...
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ (ราง) พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหาม
ทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณและคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับองคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
นิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดแกไขปรับปรุงและพิจารณาใหความเห็นชอบราง
กฎหมายฉบับดังกลาวและ (ราง) พระราชบัญญัติดังกลาว ไดผานการทําประชาพิจารณแลว จํานวน ๔ ครั้ง
ไดแก
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดพังงา
2. ประธานกรรมการ และ รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ: ใหขอสังเกตวา ควรเพิ่มคําจํากัดความใน
นิ ย ามของ “การห า มทดลองนิ ว เคลี ย ร โ ดยสมบูร ณ” และระบุคํ าศัพ ทภ าษาอัง กฤษจากตน ฉบั บ กฎหมาย
ตางประเทศกํากับไว เพื่อความชัดเจนในการตีความ
3. ใหดําเนินการเรื่องการใหสัตยาบันควบคูไปกับการปรับปรุงแกไข (ราง) พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร พ.ศ. ....
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วาระ ๖.๓ (ราง) พระราชบัญญัติปราบปรามการกอการรายโดยใชนิวเคลียร พ.ศ. ...
มติที่ประชุม
มอบหมายให รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ และ รศ.นเรศร จันทนขาว พิจารณาตรวจสอบเรื่อง บท
นิยามศัพทและมาตราอื่นๆ ใน (ราง) พระราชบัญญัติปราบปรามการกอการรายโดยใชนิวเคลียร พ.ศ. ... อีกครั้ง
หนึ่ง และนําเสนอเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งตอไป
วาระ ๖.๔ การปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติจํานวน ๔ คณะ ดังนี้
๖.๔.๑ คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการแพทย
๖.๔.๒ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพรังสีรักษา
๖.๔.๓ คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูดานอาหารและโภชนาการ
๖.๔.๔ คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการเกษตร
มติที่ประชุม
ทั้ง 4 คณะ

เห็นชอบการปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

วาระ ๖.๕ การยุบคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดําเนินการดานฐานขอมูลการใชพลังงานปรมาณู
ในกิจการแพทย
มติที่ประชุม
เห็นชอบการยุบคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดําเนินการดานฐานขอมูลการใชพลังงานปรมาณูใน
กิจการแพทย ตามคําสั่งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ 9/2549 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.
2549 เนื่องจากปจจุบันงานดานการเก็บขอมูลของ UNSCEAR ไดมารวมอยูในคณะอนุกรรมการพลังงาน
ปรมาณูในกิจการแพทยแลว และคณะอนุกรรมการดังกลาวไมมีการจัดประชุมมาตั้งแต พ.ศ. 2552
ระเบียบวาระที่ ๗ : เรื่องอื่นๆ
วาระ ๗.๑ รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการ
แพทย
มติที่ประชุม
1. รับทราบ
2. ใหเพิ่มเติมขอมูลในประเด็นความเสี่ยงจากอันตรายทางดานรังสี อันเกิดจากการใชเครื่องมือ
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หรืออุปกรณทางการแพทยในการวินิจฉัยรักษาโรค) PET/CT scan ทั้งในสวนของผูที่ทําการวินิจฉัยรักษาโรคและ
ผูรับการรักษา สําหรับประโยชนของการใชงานของเครื่องมือเปนสวนประกอบเพิ่มเติม นอกจากนี้ ควรมีขอมูลประกอบ
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานการกําหนดตําแหนงนักฟสิกสการแพทย ที่คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการ
แพทยเสนอดวย
3. ใหนําเสนอในการประชุมในครั้งตอไป
วาระ 7.2 การขอใชพื้นที่เฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี RN ๖๕ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
มติที่ประชุม
รับทราบตามที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และกระทรวงการตางประเทศ มีหนังสือถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อขอใชพื้นที่เฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี RN 65 ที่วิทยาเขตกําแพงแสน ตาม
โครงการความรวมมือระหวางประเทศกับคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
นิวเคลียรโดยสมบูรณ (กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย) เครื่องมือตางๆ ที่จะนํามาติดตั้งที่ประเทศไทย ได
เตรียมการรอขนสงที่ทาเรือประเทศฝรั่งเศสนานมากแลว และมีกําหนดสงมาติดตั้งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ในชวงเดือนมกราคมนี้ แตประสบปญหาเรื่องพื้นที่กอสรางสถานี ทั้งนี้ไดติดตามความ
คืบหนาเรื่องนี้อยางตอเนื่อง แตยังไมมีความคืบหนา
วาระ 7.3 การดําเนินคดีระหวางบริษัทเจเนอรัล อะตอมมิกส จํากัด กับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
มติที่ประชุม
ใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อรับทราบความกาวหนาของคดีและเสนอแนะการดําเนินคดีที่อยูใน
ระหวางการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญากอสรางเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ระหวางบริษัท เจเนอรัล อะตอมมิกส
จํากัด กับ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) โดยมอบหมาย
ใหนายชาตรี สุวรรณิน เปน ประธานคณะทํางาน โดยมี ดร.กอปร กฤตยากีรณ และ ดร.ชวินท ธัมมนันทกุล
เปนคณะทํางานรวมดวย
-----------------------
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