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มติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/๒๕๕9
วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๕8 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๕8 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๕8
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
วาระ ๓.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระ ๓.๒ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระ 3.3 (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องปราบการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ...
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระ 3.4 รายงานความคื บ หน้ า การด าเนิ น งานจั ด ตั้ ง สถานี เ ฝ้ า ตรวจนิ ว ไคลด์ กั ม มั น ตรั ง สี
(RN65) ขององค์การสนธิสัญญาว่าด้ วยการห้า มทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูร ณ์ (Comprehensive
Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
วาระ 4.1 การพิจารณาการออกใบอนุญาต
วาระ 4.1.1 เครื่องกาเนิดรังสี
มติที่ประชุม
เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกาเนิดรังสี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ฯโดยเลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติใช้ดุลยพินิจในการออกใบอนุญาต และนามาเสนอคณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อให้สัตยาบันในภายหลัง จานวน 884 ฉบับ เป็นจานวนเครื่องกาเนิดรังสี รวม
2,425 เครื่อง
วาระ 4.1.2 วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้
มติที่ประชุม
เห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว โดยเลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติใช้ดุลยพินิจในการออกใบอนุญาต และนามา
เสนอคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อให้สัตยาบันในภายหลัง จานวน 607 ฉบับ
วาระ 4.2 คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
วาระ ๔.๒.๑ การยุบรวมคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ จานวน
๑๕ คณะ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ าง) คาสั่ งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลั งงานปรมาณูเพื่อสั นติ
จานวน 10 คณะ และให้ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม ดังนี้
1) เพิ่มเติมผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์ประกอบ
ในคณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการแพทย์และทางรังสีรักษา
2) เสนอผู้อานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เป็นประธานคณะอนุกรรมการการใช้
ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม เกษตร และโภชนาการ
3) เพิ่ ม เติ ม นางสาวศิ ริ รั ต น์ พี ร มนตรี เป็ น องค์ ป ระกอบในคณะอนุ ก รรมการว่ า ด้ ว ย
การดาเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
วาระ 4.2.2 คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่หมดวาระการ
ดารงตาแหน่ง จานวน 1 คณะ
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มติที่ประชุม
มอบหมายให้ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานงานกับเลขาธิการ
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยร่วมหารือในรายละเอียดของ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
พลังงานปรมาณูของประเทศ เพื่อให้การทางานบรรลุเป้าหมาย
วาระ 4.3 การปรับปรุงระบบวัดและควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-๑/๑
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เริ่มดาเนินงานโครงการปรับปรุง
ระบบวัดและควบคุมของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ปปว.-๑/๑ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ให้มีจุดรอพิจารณา (Hold Point, HP) ในขั้นตอนที่สาคัญของการดาเนินโครงการฯ โดยได้รับ
การอนุ มั ติ จ ากเลขาธิ ก ารส านั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ จ านวน ๓ จุ ด ก่ อ นที่ จ ะอนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การ
ในขั้นตอนต่อไปได้
2. ให้มีจุดร่วมสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (Witness Point, WP) ตาม
แผนงานขั้นตอนย่อยของการดาเนินงานติดตั้งและทดสอบระบบฯ ที่สาคัญ จานวน 7 จุด
วาระ 4.4 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ จานวน 3 ระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
วัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....
2. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการประกันคุณภาพของเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ....
3. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยข้อกาหนดและมาตรฐานด้านความ
เหมาะสมสถานที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม
รับทราบตามที่ประธานกรรมการได้แจ้งในที่ประชุมให้ตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งเน้นย้าให้เห็นถึงความสาคัญในการนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทาง
อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
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