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มติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมใหญ อาคาร 1 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี –
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕8 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2/๒๕๕8 วันพุธที่ 8 เมษายน ๒๕๕8
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
วาระ ๓.๑ (ราง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
รับทราบตามที่สาํ นักงานปรมาณูเพื่อสันติ ไดสงหนังสือไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อ
ยืนยันความเห็นในการเสนอ (ราง) พระราชบัญญัติดังกลาว เพื่อนําเขาสูกระบวนการพิจารณาของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติตอไป
วาระ ๓.๒ รายงานความคืบหนาการดําเนินคดีที่อยูระหวางการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญากอสราง
เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยระหวางบริษัท เจเนอรัล อะตอมมิกส จํากัด กับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ ( องคการมหาชน )
มติที่ประชุม
รั บ ทราบตามที่ ป ระธานคณะทํ า งานเพื่ อ รั บ ทราบความก า วหน า ของคดี และเสนอแนะการ
ดําเนินคดีท่ีอยูในระหวางการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญากอสรางเครื่องปฎิกรณปรมาณูวิจัย ระหวางบริษัท
เจเนอรัล อะตอมมิกส จํากัด กับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) รายงานวาอยูระหวางรอดําเนินการแตงตั้งประธานอนุญาโตตุลาการ และไดเรงรัดการดําเนินการ
ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) มาโดยตลอด ซึ่งประธานคณะกรรมการไดขอให
สถาบัน เทคโนโลยี นิว เคลี ย ร แห งชาติ (องคการมหาชน) เรงรั ดดําเนินการเกี่ย วกับ คดีพิพาทดังกลาวและ
ประสานงานกับทางสํานักงานอนุญาโตตุลาการอยางตอเนื่อง
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วาระ 3.3 คูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม
รับทราบตามทีส่ าํ นักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จํานวน 20 เรื่อง และไดจัดสงให
สํานักงาน ก.พ.ร. ผานระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ซึ่งแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลา
ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ปจจุบันอยูระหวางการตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดโดยสํานักงาน ก.พ.ร.
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
วาระ 4.1 รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ จํานวน 16 คณะ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวางเกี่ยวกับความเหมาะสมดานการ
ดําเนินงาน องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ จํานวน ๑๖ คณะ แลวมีมติใหยุบรวมคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
จากจํ า นวน 16 คณะ เป น จํ า นวน 11 คณะ และให ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ พิ จ ารณาทบทวนโครงสร า ง
องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติตอไป
วาระ 4.2 (ราง) พระราชบัญญัติปองปราบการกอการรายทางนิวเคลียร พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
ใหสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปรับปรุงแกไข (ราง) พระราชบัญญัติปองปราบการกอการรายทาง
นิวเคลียร พ.ศ. .... ตามขอสังเกตของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และนําเสนอคณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัตพิ ลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง และเชิญนายชาตรี สุวรรณิน เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาวดวย กอนที่จะนําเสนอ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
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วาระ 4.3 การยุบรวมคณะอนุกรรมการวาดวยการกําหนดมาตรการการควบคุมการไมแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงทางนิวเคลียรและรังสี และคณะอนุกรรมการวาดวยการตรวจสอบและ
พิทักษความปลอดภัยเชื้อเพลิงนิวเคลียรเปนคณะอนุกรรมการวาดวยการควบคุมการไมแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูงทางนิวเคลียรและรังสี
มติที่ประชุม
เห็นชอบชื่อคณะอนุกรรมการชุดใหมวา “คณะอนุกรรมการวาดวยการพิทักษความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียรและรังสี” และเห็นชอบการปรับปรุงแกไขอํานาจหนาที่ ใน (ราง)
คําสั่งฯ ตามที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเสนอ ขอ 2.4 และ 2.5 โดยใหยุบรวมเปน “ขอ 2.4 แตงตั้งคณะทํางาน
เพื่อดําเนินการเฉพาะเรื่องตามความจําเปนหรือกรณีเรงดวน รวมถึงพิจารณากําหนดมาตรการปฏิบัติ โดยใหมีผู
ชํานาญเฉพาะทางเขารวมการพิจารณา รวมทั้งติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ” รวมทั้งใหเพิ่มผูแทน
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในองคประกอบคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาวดวย
วาระ ๔.4 การดํ า เนิ น งานจั ด ตั้ ง สถานี เ ฝ า ตรวจนิ ว ไคลด กั ม มั น ตรั ง สี (RN65) ขององค ก าร
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองอาวุธนิวเคลียรโดยสมบูรณ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban
Treaty, CTBTO) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
มติที่ประชุม
1. ใหสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติดําเนินการเจรจากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป เพื่อหา
ขอสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขการใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. ใหสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติดําเนินการตรวจสอบในประเด็นเรื่องความรับผิดในคาใชจาย
อันเกิดจากการฝากเก็บเครื่องมือและอุปกรณที่ทาเรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส สําหรับการดําเนินงานจัดตั้งสถานี
เฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี (RN65)
วาระ 4.5 การพิจารณาการออกใบอนุญาต
วาระ 4.5.1 เครื่องกําเนิดรังสี
มติที่ประชุม
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 และนํามา
เสนอคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อใหสัตยาบันในภายหลัง จํานวน 224 ฉบับ
วาระ 4.5.2 วัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได
มติที่ประชุม
เห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ซึ่งไดผานการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการฯ แลว โดยเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติใชดุลยพินิจในการออกใบอนุญาต และนํามา
เสนอคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อใหสัตยาบันในภายหลัง จํานวน 249 ฉบับ
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ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
วาระ 5.1 การตรวจเฝาระวังเพื่อควบคุมความปลอดภัยของการนําเขาหรือสงออกสารกัมมันตรังสี
และเรื่องการประสานความรวมมือและความผูกพันทางกฎหมายระหวางประเทศ
มติที่ประชุม
มอบหมายให นางสาวมรกต ศรีส วัสดิ์ ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ พิจารณาจัดส งขอมู ล
เกี่ยวกับความรวมมือและความผูกพันทางกฎหมายระหวางประเทศมายังสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อเปน
ข อ มู ล ประกอบการประชุ มคณะกรรมการพลั ง งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ ค รั้ ง ต อ ไป และขอความอนุ เ คราะห
ดร.กอปร กฤตยากีรณ ชวยจัดเตรียมเรื่องดังกลาว เพื่อจัดทําวาระการประชุมในการนําเสนอเขาที่ประชุม
คณะกรรมการพลั งงานปรมาณู เ พื่ อสั น ติ ครั้ งต อไป รวมตลอดทั้งเรื่ องขั้ น ตอนและกระบวนการในการให
สัตยาบันตามสนธิสัญญาตางๆ
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