รายงานการประชุม
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (ฉบับแกไข)
วันศุกรที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล

5

10

15

20

25

30

35

ผูมาประชุม
๑. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน
๒. นางพาสนา พุทธิกําพล
๓. นางจุรีภรณ บุณยวงศวิโรจน
๔. นางสาวนุสรา จิระพงษนพดล
๕. นายประสงค นรจิตร
๖. นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ
๗. นายอุณหิศ กาญจนกุญชร
๘. รศ. สมเจตน ทิณพงษ
๘. นายชาตรี สุวรรณิน
๙. รศ. พรชัย ตระกูลวรานนท
๑๐. รศ.ธวัช ชิตตระการ
๑๑. พลเอก นิพัฒน บุณยรัตพันธุ
๑๒. ศ.ลักษณา โพชนุกูล
๑๓. ศ.ชัยวัฒน ตอสกุลแกว
๑๔. นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล
๑๕. วาที่ ร.ต. สุรัตน หงษจันทร

เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผูแ ทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผูแ ทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผูไมมาประชุม
๑. รศ. นเรศร จันทนขาว
๒. นายภูษณ ปรียมาโนช

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. นายวรวุฒิ ศรีรัตนชัชวาลย
๒. นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย
๓.

นางสาวศิริรัตน พีรมนตรี

๔.

นายลภชัย ศิริภิรมย

๕.

นางเสาวนันท ถึงเสียบญวน

รองนายกรัฐมนตรี
ผูแ ทนกระทรวงการตางประเทศ
ผูแ ทนกระทรวงสาธารณสุข
ผูแ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูแ ทนสํานักงบประมาณ

ที่ปรึกษาดานพลังงานปรมาณู
ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
รักษาการผูอํานวยการสํานักกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร
คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการฯ
ผูชวยเลขานุการฯ
ผูช วยเลขานุการฯ
ติดภารกิจ
ลาออก
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๒

๖.
๗.

นางแอนน ศิริวัชราวงศ
นางสาววาวไพลิน ชอวิเชียร
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๘.
๙.

วาที่รอยตรีทรงศักดิ์ ทองไชย
นายจรูญ วรวาส

10

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นางสาวศิธร ปถมสาคร
นางสาวพัทธานันท สุประภาศ
นางสาวจีระนันท เจียกวัฒนา
นางสาวโชติรัตน ศรีสุข

นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการ
สํานักงบประมาณ
นักการทูตปฏิบัติการ
กระทรวงการตางประเทศ
กรมองคการระหวางประเทศ
ผูอํานวยกลุมกฎหมายและสนธิสัญญา สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผูอํานวยการกลุมประสานงานความ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ปลอดภัยทางรังสีและฐานขอมูล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
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เรื่องทีป่ ระธานแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานแจงวา : การประชุมครัง้ นี้เปนการประชุม ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๔ ซึง่ มีวาระเพือ่ พิจารณาทีส่ ําคัญใน
เรื่องระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ ซึง่ ออกตามความในกฎกระทรวงกําหนดเงือ่ นไขวิธีการขอรับ
ใบอนุ ญาต และการดํ า เนิน การเกี ่ย วกับ วัส ดุนิว เคลีย รพิเศษ วัสดุตน กําลัง วัส ดุพลอยได ห รื อพลังงานปรมาณู
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยฝายเลขานุการฯ จะไดนําเสนอตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๒
ฝายเลขานุการฯ : รายงานการประชุมทีน่ ําเสนอในทีป่ ระชุมนี้ เปนรายงานการประชุมฯ (ฉบับแกไข) ที่ได
เวียนใหคณะกรรมการพิจารณาแลวโดยมีกรรมการขอแกไขดังนี้
๑. พลเอก นิพฒ
ั น บุณยรัตพันธุ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ขอแกไข หนา๙ บรรทัดที่ ๒๗ ขอสังเกตของคณะ
กรรมการฯ ขอ ๒ “มีบางประเด็นที่อยากใหพิจารณาคือ เครื่องมือทางการแพทย ในบางประเทศทีม่ ีเครื่องขนาด
ใหญและมีราคาแพงมีเพียงแค ๔-๖ เครื่อง แตของประเทศไทยมีประมาณ ๒๐ กวาเครื่องโดยไมมีความจําเปน และ
ทางโรงพยาบาลมีการใชเครือ่ งเอกซเรยกับคนไขบอยครัง้ ซึง่ ในประเด็นนีส้ ําคัญหากมีการขอมาเทาไหรก็อนุมัติไป
หมดซึ่งตอไปเครื่องเหลานี้ก็จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งควรพิจารณาในประเด็นนี้ดวย” แกไขเปน “มีบางประเด็นที่
อยากใหพิจารณาคือ เครื่องมือทางการแพทย ในบางประเทศทีม่ ีเครือ่ งขนาดใหญและมีราคาแพงมีเพียงแค ๔-๖
เครื่อง แต ของประเทศไทยมี ป ระมาณ ๒๐ กวาเครื่อง และทางโรงพยาบาลมีการใชเครื่องเอกซเรยกับ คนไข
บอยครั้งโดยไมมีความจําเปน ซึ่งในประเด็นนีส้ ําคัญหากมีการขอมาเทาไหรก็อนุมัติไปหมดตอไปเครือ่ งเหลานี้ก็จะ
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นควรพิจารณาในประเด็นนี้ดวย”
๒. ฝายเลขานุการฯ ขอปรับปรุงเพิ่มเติมขอความในรายงานเพื่อใหรายงานการประชุมมีความครบถวน
ดังนี้
๒.๑ หนา ๑ บรรทัดที่ ๓๑ ผูเขารวมประชุม
- ลําดับที่ ๖ “นางสาววาวไพลิน ชอวิเชียร นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการตางประเทศ”แกไขเปน
“นางสาววาวไพลิน ชอวิเชียร นักการทูตปฏิบัติการ กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ”

๓

5

- ลําดับที่ ๗ “นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ นักวิชาการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ”แกไขเปน
“นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ นักวิชาการประมง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ”
- ลําดับที่ ๘“นางนันธิดา จอยพึ่งพร นักวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข”แกไขเปน “นางนัน
ธิดา จอยพึ่งพร นักวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข”
- ลําดับที่ ๙ “นายคําภา ศรีดาพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักนายกรัฐมนตรี”แกไขเปน “นาย
คําภา ศรีดาพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี”
๒.๒ หนา ๗ วาระ ๓.๑.๒ หลักเกณฑการพิจารณาคําขออนุญาตเครือ่ งกําเนิดรังสีเอกซ บรรทัดที๒่ ๕-๓๘
และ หนา ๘ บรรทัดที่ ๑-๑๒ เพิ่มเติมขอความทีอ่ า งถึงในกฎกระทรวงฯ ใหชัดเจนมากขึ้น
ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดแกไขรายงานการประชุมตามที่กรรมการฯ ไดขอแกไขแลว
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ภายหลัง
ที่ไดมีการแกไขแลว
U

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระ ๓.๑
การพิจารณาใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดที่ขอรับอนุญาต
ฝายเลขานุการฯ : คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุ
พลอยได ไดพิจารณาคําขออนุญาตตางๆ และมีมติเห็นชอบนําเสนอคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบการออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได โดยแยกตามประเภทใบอนุญาต และ
ประเภทการใช ประโยชนทางการแพทย ทางการอุตสาหกรรม ทางการศึกษาวิจัยและทางอื่น ๆ ในการประชุ ม
จํานวน ๓ ครั้ง จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๕๑ ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
U

15

20

U

U

๑.๑ การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๑๗กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จํานวน ๔๒ ฉบับ
U

ประเภทการอนุญาต

ผลิต มีไวครอบครอง
หรือใช
นําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร
นําหรือสงออกนอก
ราชอาณาจักร
รวม

25

ใบอนุญาต
(ฉบับ)

วัสดุพลอยได

จํานวน
(ชุด)

U

วัสดุนวิ เคลียร

๒๒

๓,๗๙๑

ปริมาณ
กัมมันตภาพรังสี
(GBq)
๙๑๘,๔๓๘.๔๒

๑๓

๑๙

๗
๔๒

จํานวน
(ชุด)

วัสดุนวิ เคลียร
(kg)

๒๖.๐๐

๗๓๒.๙๐

๑,๖๘๒.๑๓

-

-

๑๔

๑,๐๐๒.๗๖

-

-

๓,๘๒๔

๙๒๑,๑๒๓.๓๐

๒๖.๐๐

๗๓๒.๙๐

๔

๑.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๑มีนาคม ๒๕๕๔
ประเภทการอนุญาต

ใบอนุญาต(ฉบับ)

วัสดุพลอยได

จํานวน
(ชุด)
ผลิต มีไวครอบครอง
หรือใช
นําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร
นําหรือสงออกนอก
ราชอาณาจักร
รวม

วัสดุนวิ เคลียร

๑๗

๓๓๕

ปริมาณ
กัมมันตภาพรังสี
(GBq)
๔๐๕,๐๕๒.๙๕

๗

๑๑

๖
๓๐

จํานวน
(ชุด)

วัสดุนวิ เคลียร
(kg)
๙๘

๑,๖๐๑.๔๐

๘,๔๗๕.๓๒

๑

๑๙

๖

๗๓๒.๑๖

๑

๑๙

๓๕๒

๔๑๔,๒๓๓.๓๔

๑๐๐

๑,๖๓๙.๔๐

๑.๓ การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๗๙ ฉบับ
U

ประเภทการอนุญาต

ใบอนุญาต(ฉบับ)

วัสดุพลอยได

จํานวน
(ชุด)
ผลิต มีไวครอบครอง
หรือใช
นําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร
นําหรือสงออกนอก
ราชอาณาจักร
รวม
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วัสดุนวิ เคลียร

๓๐

๔๗๕

ปริมาณ
กัมมันตภาพรังสี
(GBq)
๑๖,๑๗๘,๘๔๘.๖๐

๓๑

๑๑๘

๑๘
๗๙

จํานวน
(ชุด)

วัสดุนวิ เคลียร
(kg)
๑๓

๓๑๔.๖๓

๑๔,๘๘๓,๖๕๑.๕๒

๑๐

๓๘๔

๒๔

๗,๒๙๖.๐๔

๘

๓๖๒

๖๑๗

๓๑,๐๖๙,๗๙๙.๑๖

๓๑

๑,๐๖๐.๖๓

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็ น ชอบการออกใบอนุญ าตเกี่ยวกับ วัส ดุนิว เคลีย รและวัส ดุพลอยไดซึ่งไดผานการพิจ ารณา
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔, ๖/๒๕๕๔ และ ๗/๒๕๕๔ จํานวนรวมทั้งสิ้น
๑๕๑ ฉบับ
U

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
ไมมี-

10
U

-

มติที่ประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได จํานวน ๑๕๑ ฉบับ
U

15

U

๕

5

วาระ ๓.๒ การพิ จ ารณาการออกใบอนุ ญ าตเกี ่ย วกั บ วั ส ดุ นิ วจํเคลี
านวน
ย ร แ๓๐
ละวัฉบัสบดุ พ ลอยได ซึ ่ง ได อ อก
ใบอนุญาตไปแลว
ฝายเลขานุการฯ : คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและ
วัสดุพลอยได ไดพิจารณาตามหลักเกณฑและมีมติเห็นชอบแลว เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงไดลงนาม
ใบอนุญาตในกรณีจําเปนเรงดวนไปแลว ดังนี้
(๑) การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จํานวน ๑๑ ฉบับ
๑.๑ การใชประโยชนทางการแพทย จํานวน ๘ ฉบับ

10

ประเภท
ใบอนุญาต
พ.ป.ส. ๔ก
พ.ป.ส.๓ก
พ.ป.ส.๓ก
พ.ป.ส.๓ก
พ.ป.ส.๓ก
พ.ป.ส.๓ก
พ.ป.ส.๓ก

ชื่อหนวยงาน

สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย
สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย
หนวยรังสีรักษา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หนวยรังสีรักษา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนยมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย
ศูนยมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย
กองเครื่องสําอางคและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตรการแพทย

พ.ป.ส.๓ก

กองเครื่องสําอางคและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตรการแพทย

๑.๒ การใชประโยชนทางอุตสาหกรรม จํานวน ๓ ฉบับ
ประเภท
ใบอนุญาต
พ.ป.ส.๔ก-๒

ชื่อหนวยงาน

บริษทั เอ็ม เมททอล(ประเทศไทย) จํากัด

พ.ป.ส.๔ก

บริษทั เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จํากัด

พ.ป.ส.๔ก

บริษัทฮัลลิเบอรตัน เอ็นเนอจี เซอรวิสเซส อิงค

(๒) การประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๔ ฉบับ
๒.๑ การใชประโยชนทางการแพทย จํานวน ๔ ฉบับ
ประเภท
ใบอนุญาต
พ.ป.ส.๔ก
พ.ป.ส.๓ก
พ.ป.ส.๓ก
พ.ป.ส.๓ก

15

ชื่อหนวยงาน

หนวยเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
หนวยเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
แผนกรังสีรักษา บริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร
แผนกรังสีรักษา บริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร

เหตุผลความจําเปน

รักษาผูปวยตอเนื่อง
รักษาผูปวยตอเนื่อง
รักษาผูปวยตอเนื่อง
รักษาผูปวยตอเนื่อง
รักษาผูปวยตอเนือ่ ง
รักษาผูปวยตอเนื่อง
ตามกําหนดของสัญญาและ
แผนงานที่วางไว
ตามกําหนดของสัญญาและ
แผนงานที่วางไว
เหตุผลความจําเปน
ตามกําหนดสัญญาและแผนงาน
ที่วางไว
ตามกําหนดสัญญาและแผนงาน
ที่วางไว
ตามกําหนดสัญญาและแผนงาน
ที่วางไว

เหตุผลความจําเปน
รักษาผูปวยตอเนื่อง
รักษาผูปวยตอเนื่อง
รักษาผูปวยตอเนือ่ ง
รักษาผูปวยตอเนื่อง

๖

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
เลขาธิการ ปส. เสนอขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตที่ออกไปแลวในกรณีจําเปนเรงดวน จํานวน ๑๕
ฉบับ โดยใหมีผลนับตั้งแตวันที่ออกใบอนุญาต และสิ้นสุดตามระยะเวลาที่กําหนดไว
5
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35

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. นางสาวนุสรา จิระพงษนพดล : ในสวนของเหตุผลความจําเปน “ตามกําหนดของสัญญาและแผนงาน
ที่วางไว” หมายความวา มีการลงนามในสัญญากันกอนหนานี้แลวใชหรือไม
๒. รศ. สมเจตน ทิณพงษ : ในกรณีเรงดวนเปนการใชดุลยพินิจของเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ
และเพื่อใหเปนไปตามประเด็นขอกฎหมาย จึงใหนํามาขอสัตยาบันจากคณะกรรมการฯ
๓. ศ. ลักษณา โพชนุกูล : ตามระเบียบแลวการที่จะมีการนําเขาหรือสงออกซึง่ วัสดุนิวเคลียรตองผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการฯ ซึง่ ในการดําเนินงานทีผ่ านมาทําผิดมาตลอด เพราะไดสงออกไปโดยไมผานการ
พิจารณาอนุญาตฯจากคณะกรรมการฯ แตเมื่อเลขาธิการคนปจจุบันมารับหนาทีใ่ หมก็ไดมีการทบทวนระเบียบตาง
ๆ ปรากฏวาในการพิจารณาอนุญาตตาง ๆ ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แตหากตองผานคณะ
กรรมการฯ กรณีทางการแพทยก็จะไมสามารถดําเนินการไดทัน จึงให ลปส.อนุมัติไปกอนแลวมาขอคํารับรองจาก
คณะกรรมการฯ ภายหลัง โดย ลปส.ตองเปนผูรับผิดชอบจากการดําเนินการดังกลาว และรับรองวาในการแพทย
ปริมาณรังสีนอย ยกเวนโคบอลต แตก็สามารถกําหนดไดวาที่ไหนมีโคบอลต และควบคุมได
๔. ฝายเลขานุการฯ ชี้แจงดังนี้
๔๑) กรณีเหตุผลความจําเปน “ตามกําหนดของสัญญาและแผนงานที่วางไว” โดยไดลงนามใน
สัญญาไปแลวตามแผนงานที่วางไว และตามกําหนดสัญญาจะตองมีการกําหนดวันที่สงดวย
๔.๒) กรณีการลงนามใบอนุญาตกรณีจําเปนเรงดวน ซึ่งในประเด็นนี้ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการฯ แลววาหากเปนกรณีเรงดวนก็ใหเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพือ่ สันติใชดุลยพินิจไปกอน และให
นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อใหสัตยาบันภายหลังได
มติที่ประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตเกีย่ วกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซึ่งไดออกใบอนุญาตไป
แลว จํานวน ๑๕ ฉบับ
วาระ ๓.๓
การพิจารณาการออกใบอนุญาตเกีย่ วกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดกรณีการ
ออกใบอนุญาตใหมทดแทนใบอนุญาตเดิมที่มีการขอยกเลิกเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแกไข
ฝายเลขานุการฯ : เนื่องจากมีผูขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดที่ไดรับใบอนุญาต
ไปแล ว แต ม าขอเปลี ่ย นแปลงแก ไ ขข อ มู ล บางรายการของใบอนุ ญ าตเดิ ม โดยมี ร ายการข อ มู ล ที ่มี ก ารขอ
เปลีย่ นแปลงแก ไขในใบอนุญาต เช น การจัดการกากกัมมัน ตรังสีบ างรายการการเปลี่ย นชื่อผูขออนุญาตการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ/จํานวนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีการเปลี่ยนแปลงปริมาณวัสดุนิวเคลียร วัสดุพลอยได ตาม
การนําเขาจริง เปนตน
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 ดังนี้

๗

๑) การประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จํานวน ๑ ฉบับ

แบบ
ใบอนุญาต
พ.ป.ส. ๔ก-๑

5

15

20

บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส
จํากัด

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง
จัดการกากกัมมันตรังสี
บางรายการ

ขอเปลีย่ นแปลงแกไข
จากเดิม
เปลี่ยนเปน
๒ รายการ
๑ รายการ

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยไดซึ่งไดผานการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการฯ แลว จํานวนรวม ๑ ฉบับ
-

10

หนวยงาน

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
ไมมี-

มติที่ประชุม : เห็นชอบการออกใบอนุญาตใหมทดแทนใบอนุญาตเดิมที่มีการขอยกเลิกเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลรายการในใบอนุญาต จํานวน ๑ ฉบับ
วาระ ๓.๔
การปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร
ฝายเลขานุการฯ : การปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร เพือ่ ใหมี
องคประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ครอบคลุมทุกดานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร โดยขอเพิ่ม
อนุกรรมการ จํานวน ๒ ทาน ทีเ่ กี่ยวกับภารกิจดานความมัน่ คง(Security) และ ปลอดภัย(Safety) ทางนิวเคลียร
และการพิทักษวัสดุนิวเคลียร
- ขอเพิ่มอนุกรรมการ
๑. ลํ า ดั บ ที ่ ๑.๗ “ผู อ ํ า นวยการสํ า นั ก สนั บ สนุ น การกํ ากั บ ดู แ ลความปลอดภั ย จากพลั ง งานปรมาณู
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ”
๒. ลําดับที่ ๑.๘ “นายวิทิต เกษคุปต ”
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร

25

-

30

ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
ไมมี-

มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร
โดยองคประกอบ และอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ ภายหลังจากทีม่ ีการปรับปรุงแลว ดังนี้
๑. องคประกอบ
๑.๑ เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๑.๒ ผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑.๓ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๘
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๑.๔ ผูแทนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑.๕ ผูแ ทนภาควิชานิวเคลียรเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑.๖ ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๑.๗ ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๑.๘ นายวิทิต เกษคุปต
๑.๙ นายพูลสุข พงษพัฒน
๑.๑๐ นางสาวสุนันทา ภัทรชาคร
๑.๑๑ นางสาววราภรณ วานิชสุขสมบัติ
๑.๑๒ ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๑.๑๓ เจาหนาที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๔ เจาหนาที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติที่ไดรับมอบหมาย

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
ผูชว ยเลขานุการ
ผูชว ยเลขานุการ

๒. อํานาจหนาที่
๒.๑ เสนอแนะตอคณะกรรมการเพือ่ ประกอบการพิจารณาดําเนินการออกใบอนุญาตใหแกผูข อรับ
อนุญาตและตออายุใบอนุญาตและออกใบแทนใบอนุญาต เกี่ยวกับการผลิต มีไวครอบครอง หรือใชพลังงานปรมาณู
จากเครื่องปฏิกรณ ออกตามความในมาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
๒.๒ เสนอแนะตอคณะกรรมการเพือ่ วางหลักเกณฑ ขอกําหนด หรือมาตรฐานเกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาต ตามขอ ๒.๑
๒.๓ เสนอแนะตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณามีคําสั่งใหผูรับใบอนุญาตตามขอ ๒.๑
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกีย่ วกับกิจการทีไ่ ดรับอนุญาต ภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
๒.๔ เสนอแนะต อ คณะกรรมการเพื ่อ ประกอบการพิ จ ารณาออกคํ า สั ่ง เป น หนั ง สื อ สั ่ง พั ก ใช
ใบอนุ ญ าต หรื อ มี คํ า สั ่ง เป น หนั ง สื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ในกรณี ที ่ผู รั บ ใบอนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั ง่ ของ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง
๒.๕ เสนอแนะตอคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาคําขอใบอนุญาตที่ไดรับอนุญาตแกผูขอรับใบอนุญาต
ตามขอ ๒.๑ - ๒.๔ เพื่อทบทวนในกรณีคําสั่งการอนุญาตนั้นไมสมบูรณหรือไมครบถวน หรือผูข อรับใบอนุญาตได
ขอใหพิจารณาใหม
๒.๖ เสนอแนะการแกไขเพิม่ เติมหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เกีย่ วกับการควบคุม
ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรตอคณะกรรมการ
๒.๗ แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเฉพาะเรื่องตามความจําเปน
๒.๘ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตอคณะกรรมการทุก ๓ เดือน
๒.๙ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๙
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วาระ ๓.๕ (ราง)ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งออกตามความในกฎกระทรวง
กําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุ
พลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐
การรายงานของฝายเลขานุการฯ เกี่ยวกับ (ราง)ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึง่ ออก
ตามความในกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกีย่ วกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ
วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ มีดังนี้
ภูมิหลัง
กฎกระทรวงกําหนดเงือ่ นไข วิธีการขอรับใบอนุญาตและการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ 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 ๓๐ ระเบียบ
การดําเนินงานตอมา
๑) คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ไดมีคําสั่งที่ ๒/๒๕๕๓ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อยก
รางอนุบัญญัติซึง่ ออกตามความในกฎกระทรวงกําหนดเงือ่ นไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกีย่ วกับ
วัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขอนุ
บัญญัติ ซึง่ ออกตามความในกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาตและการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณูพ.ศ. ๒๕๕๐
๒) หนวยงานภายใน ปส. ทีเ่ กีย่ วของ 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 เพื่อรับฟงความเห็นผูมีสวนไดเสีย ณ สีดารีสอรทจ.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) (ราง) ระเบียบฯ ที่ผานการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
อีกครั้งกอนนําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบตอไป
โดย(ราง) ระเบียบฯ ที่ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๑๕ ฉบับมีดังนี้

๑๐

(ราง) ระเบียบทีผ่ า นการประชาพิจารณและเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพือ่ ยกรางอนุบญ
ั ญัตซิ ง่ึ ออกตามความในกฎกระทรวง
กําหนดเงือ่ นไขวิธกี ารขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนวิ เคลียรพเิ ศษ วัสดุตน กําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงาน
ปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐
ลําดับ
ระเบียบขอที่
ชื่อระเบียบ
ที่
๑
ขอ ๘ (๑)
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติวาดวยวิธีการจัดเก็บวัสดุพลอยไดที่ขอ
อนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง หรือใช พ.ศ. ...
๒
ขอ ๘ (๒)
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวย วิธีการในการติดตั้งเครื่องกําเนิด
รังสี พ.ศ. ...
๓
ขอ ๘ (๔)
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวย วิธีการจัดการและวิธีการในการ
สงคืนกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ...
๔
ขอ ๘ (๖)
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของวัสดุพลอยได ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ...
๕
ขอ ๑๘
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวย แบบใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอย
ไดหรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี พ.ศ. ...
๖
ขอ ๒๑
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ
กัมมันตรังสีประเภทวัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี พ.ศ. ...
๗
ขอ ๓๕
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุ
พลอยไดทม่ี ไี วในครอบครอง พ.ศ. ...
๘
ขอ ๓๖
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวย แบบรายงานการรั่วไหลของวัสดุ
วรรคหนึ่ง
พลอยไดที่อยูในความครอบครอง พ.ศ. ...
๙
ขอ ๓๗
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวย การยายวัสดุพลอยได พ.ศ. ...
วรรคสอง
๑๐
ขอ ๑๓ (๑)
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวย วิธีการพิทักษไมใหมีการแพรขยาย
วัสดุนิวเคลียร ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ...
๑๑

ขอ ๑๓ (๒)

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของวัสดุนิวเคลียรในสถานที่จดั เก็บ ในระหวางการใชงาน ในระหวางการขนสง หรือใน
กระบวนการแปรสภาพของวัสดุนวิ เคลียร พ.ศ. ...
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวย แบบใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง พ.ศ. ...

๑๒

ขอ ๑๘

๑๓

ขอ ๒๑

๑๔

ขอ ๔๑ และ
ขอ ๔๒ (๒)

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุ
นิวเคลียรที่มีไวในครอบครอง และแบบรายงานในกรณีที่วัสดุนิวเคลียรเกิดการสูญหาย หรือ
เสียหาย หรือถูกขมขูวาจะกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแกวัสดุนิวเคลียร พ.ศ. ...

๑๕

ขอ ๔๒ (๑)

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวย การยายวัสดุนิวเคลียรตามที่ไดรับ
อนุญาตไปเก็บรักษาไว ณ สถานทีอ่ ื่นที่มิไดระบุไวในใบอนุญาต พ.ศ. ...

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ วาดวย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียรและวัสดุตนกําลัง พ.ศ. ...

๑๑

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็ น ชอบระเบี ย บคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสัน ติ ซึ่งออกตามความในกฎกระทรวง
กําหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได
หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๑๕ ฉบับ
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ขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
๑. นางสาวนุสรา จิระพงษนพดล : มีระเบียบไหนที่บอกวาในแตละธุรกิจแตละอยางมีการกําหนดกรอบ
การครอบครองไวหรือไม
๒. นายอุณหิศ กาญจนกุญชร : ประเด็นแรก ควรมีการรายงานแหลงอางอิงทีแ่ สดงใหเห็นวาระเบียบ
ทั้งหมดที่ออกมาไดออกมาบนมาตรฐานอะไร ใหเห็นถึงแหลงอางอิงที่ชัดเจนวามีเปาหมายอยางไร เพือ่ เปนขอมูล
พื้นฐานประกอบการพิจารณา ประเด็นที่สอง ควรสรุปความเห็นของผูเขารวมประชุมประชาพิจารณที่เปนเชิงคานมี
อะไรบาง และคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาคําคัดคานแลวเห็นวาเปนอยางไร และมีการแกไขเปนอยางไร
๓. นายชาตรี สุวรรณิน : ในหลักการของระเบียบทัง้ ๑๕ ฉบับ ซึ่งออกในกฎกระทรวงฯ เปนอยางกวาง
และที่ออกทั้งหมดเปนไปตามมาตรการของ IAEA และอนุสัญญาตาง ๆ หรือไม
๔. ศ. ลักษณา โพชนุกูล : ทางการแพทย มีการกําหนดปริมาณการใชรังสีสารรังสีในแตละอาทิตยเทาไหร
ก็จะกําหนดไวเพียงเทานั้น จะไมซือ้ ในปริมาณมากกวาการใช เพราะวามีราคาแพง แตถาเปนเครื่องใหญ ๆ เชน
โคบอลต หรือ เครื่องเรงอนุภาค กอนที่จะขออนุญาตจากคณะกรรมการฯ จะตองใหบริษัทคํานวณ และเราเองก็
ตองคํานวณวา จํานวนหองเพียงพอหรือไม ผูที่ทํางานมีความปลอดภัยหรือไม ผูปวยที่อยูดานนอกปลอดภัยหรือไม
และยังมีกองประกอบโรคศิลปะที่ตองคอยควบคุมอีกครั้ง ดังนั้นทางการแพทยมีการควบคุมหลายอยาง โดยเฉพาะ
ในเรื่องปริมาณทีจ่ ะไมซื้อมาเกินปริมาณการใชแลวปลอยใหเสื่อมสลายไป เนื่องจากมีราคาแพง
๕. ฝายเลขานุการฯ ชี้แจงดังนี้
นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย : ปริมาณไมไดกําหนดไว แตมีระดับปริมาณรังสีในการคํานวณ
นางสาวศิริรัตน พีรมนตรี : เนื่องจากเปนเรื่องของ safety security และ safeguard เพราะฉะนั้น
มาตรการของทบวงการฯ เราไดปรับใชใหเปนระเบียบในปจจุบัน ซึ่งระเบียบที่นําเสนอเพื่อพิจารณาในครั้งนี้เปนไป
ตามมาตรฐานของทบวงการฯ
มติทีป่ ระชุม : เห็นชอบในหลักการระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ทั้ง ๑๕ ระเบียบ
และใหฝายเลขานุการฯ ดําเนินการตามขอสังเกตของกรรมการฯ และนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป ดังนี้
๑. ใหแสดงเอกสารอางอิงที่แสดงใหเห็นวาระเบียบตางๆ ไดออกมาบนมาตรฐานอะไร เพื่อใหเห็นถึง
แหลงอางอิงที่ชัดเจนวามีเปาหมายอยางไร
๒. สรุปความเห็นของผูเขารวมประชุมประชาพิจารณที่เปนเชิงคานมีอะไรบาง และคณะอนุกรรมการฯ
ไดพิจารณาคําคัดคานแลวเห็นวาเปนอยางไร และมีการแกไขเปนอยางไร
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ระเบียบวาระที่ ๔
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เรื่องอื่น ๆ
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

ฝายเลขานุการฯ : ในการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๕๓ และในการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม
๒๕๕๓ ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรการในคณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ จํานวนทั้งสิ้น ๖ คณะ ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการวาดวยการกําหนดมาตรการการควบคุมการไมแพรขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทําลาย
ลางสูงทางนิวเคลียรและรังสี
๒. คณะอนุกรรมการวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณีของสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
อาวุธนิวเคลียรโดยสมบูรณ
๓. คณะอนุกรรมการวาดวยการตรวจสอบและพิทักษความปลอดภัยเชื้อเพลิงนิวเคลียร
๔. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพทางรังสีรักษา
๕. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได
๖. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี
ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดจัดทําคําสั่งเสนอรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติพิจารณาลงนาม ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของรางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ทั้งหมดกอนการลงนาม และลงนามใน
คําสั่งแตงตั้งดังกลาวเรียบรอยแลว
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ไมมีมติที่ประชุม: รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น.
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วาที่ ร.ต. สุรัตน หงษจันทร
ผูจดรายงานการประชุม
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ศ. ชัยวัฒน ตอสกุลแกว
ผูตรวจรายงานการประชุม

