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สรุปมติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งท่ี 3-58 

มติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา 14.00 น. 

ณ หองประชุมใหญ อาคาร 1 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  - ไมมี – 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕8 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 

  มติที่ประชุม   

  รับรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี 2/๒๕๕8  วันพธุท่ี 8 เมษายน ๒๕๕8 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือทราบ 

 วาระ ๓.๑    (ราง) พระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียร พ.ศ. .... 

     มติที่ประชุม   

 รับทราบตามท่ีสาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ไดสงหนังสือไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อ 
ยืนยันความเห็นในการเสนอ (ราง) พระราชบัญญัติดังกลาว เพื่อนําเขาสูกระบวนการพิจารณาของสภานิติ 
บัญญัติแหงชาติตอไป 

วาระ ๓.๒  รายงานความคืบหนาการดําเนินคดีที่อยูระหวางการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญากอสราง 
เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยระหวางบริษัท เจเนอรัล อะตอมมิกส จํากัด กับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ  ( ) องคการมหาชน  

มติที่ประชุม   

     รับทราบตามท่ีประธานคณะทํางานเพื่อรับทราบความกาวหนาของคดี และเสนอแนะการ
ดําเนินคดีท่ีอยูในระหวางการดําเนินการเก่ียวกับสัญญากอสรางเครื่องปฎิกรณปรมาณูวิจัย ระหวางบริษัท
เจเนอรัล อะตอมมิกส จํากัด กับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) รายงานวาอยูระหวางรอดําเนินการแตงตั้งประธานอนุญาโตตุลาการ  และไดเรงรัดการดําเนินการ
ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) มาโดยตลอด  ซ่ึงประธานคณะกรรมการไดขอให
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) เรงรัดดําเนินการเก่ียวกับคดีพิพาทดังกลาวและ
ประสานงานกับทางสํานักงานอนุญาโตตุลาการอยางตอเนื่อง 
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วาระ 3.3    คูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

มติที่ประชุม   

รับทราบตามท่ีสาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดทําคูมือสําหรับประชาชน  ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จาํนวน 20 เรื่อง และไดจัดสงให
สํานักงาน  ก.พ.ร. ผานระบบสารสนเทศ เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558   ซ่ึงแลวเสรจ็ตามกรอบระยะเวลา
ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ปจจุบันอยูระหวางการตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดโดยสาํนักงาน ก.พ.ร. 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 

วาระ 4.1  รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพ่ือสันติ จํานวน 16 คณะ 

 

มติที่ประชุม   

ท่ีประชุมไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวางเก่ียวกับความเหมาะสมดานการ
ดําเนินงาน องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ จํานวน ๑๖ คณะ  แลวมีมติใหยุบรวมคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
จากจํานวน 16 คณะ  เปนจํานวน 11 คณะ  และใหฝายเลขานุการฯ พิจารณาทบทวนโครงสราง 
องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติตอไป 
 

วาระ 4.2  (ราง) พระราชบัญญัติปองปราบการกอการรายทางนิวเคลียร พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม    

ใหสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปรับปรุงแกไข (ราง) พระราชบัญญัติปองปราบการกอการรายทาง
นิวเคลียร พ.ศ. .... ตามขอสังเกตของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และนาํเสนอคณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัตพิลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และท่ีแกไขเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง และเชิญนายชาตรี สุวรรณิน เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาวดวย กอนท่ีจะนําเสนอ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป 
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วาระ 4.3   การยุบรวมคณะอนุกรรมการวาดวยการกําหนดมาตรการการควบคุมการไมแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงทางนิวเคลียรและรังสี และคณะอนุกรรมการวาดวยการตรวจสอบและ
พิทักษความปลอดภัยเช้ือเพลิงนิวเคลียรเปนคณะอนุกรรมการวาดวยการควบคุมการไมแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูงทางนิวเคลียรและรังสี 

มติที่ประชุม   

      เห็นชอบชื่อคณะอนุกรรมการชุดใหมวา “คณะอนุกรรมการวาดวยการพิทักษความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียรและรังสี” และเห็นชอบการปรับปรุงแกไขอํานาจหนาท่ี ใน (ราง) 
คําสั่งฯ ตามท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเสนอ ขอ 2.4 และ 2.5  โดยใหยุบรวมเปน “ขอ 2.4 แตงตั้งคณะทํางาน
เพ่ือดําเนินการเฉพาะเรื่องตามความจําเปนหรือกรณีเรงดวน รวมถึงพิจารณากําหนดมาตรการปฏิบัติ โดยใหมีผู
ชํานาญเฉพาะทางเขารวมการพิจารณา รวมท้ังติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ”  รวมท้ังใหเพิ่มผูแทน
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในองคประกอบคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาวดวย 
 

วาระ ๔.4   การดําเนินงานจัดตั้งสถานีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี (RN65) ขององคการ
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองอาวุธนิวเคลียรโดยสมบูรณ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty, CTBTO) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

มติที่ประชุม   

1. ใหสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติดําเนินการเจรจากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป เพื่อหา
ขอสรุปเก่ียวกับเง่ือนไขการใชพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. ใหสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติดําเนินการตรวจสอบในประเด็นเรื่องความรับผิดในคาใชจาย 
อันเกิดจากการฝากเก็บเครื่องมือและอุปกรณท่ีทาเรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส สําหรับการดําเนินงานจัดตั้งสถาน ี
เฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี (RN65)  

 
 วาระ 4.5 การพิจารณาการออกใบอนุญาต 
 

  วาระ 4.5.1 เครื่องกําเนิดรังสี 
 

    มติที่ประชุม   

    เ ห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่ อง กํา เนิดรั งสี  ซ่ึ ง ได ผ านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แลว โดยเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติใชดุลยพินิจในการออกใบอนุญาต  และนํามา
เสนอคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อใหสัตยาบันในภายหลัง จํานวน 224 ฉบับ 
 
  วาระ 4.5.2 วัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได 
 

    มติที่ประชุม   

              เห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการฯ แลว โดยเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติใชดุลยพินิจในการออกใบอนุญาต และนํามา
เสนอคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อใหสัตยาบันในภายหลัง จํานวน 249 ฉบับ 
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ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอ่ืนๆ 
 

วาระ 5.1 การตรวจเฝาระวังเพ่ือควบคุมความปลอดภัยของการนําเขาหรือสงออกสารกัมมันตรังสี 
และเรื่องการประสานความรวมมือและความผูกพันทางกฎหมายระหวางประเทศ 

มติที่ประชุม   
มอบหมายให นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ พิจารณาจัดสงขอมูล

เก่ียวกับความรวมมือและความผูกพันทางกฎหมายระหวางประเทศมายังสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติครั้งตอไป และขอความอนุเคราะห 
ดร.กอปร กฤตยากีรณ ชวยจัดเตรียมเรื่องดังกลาว เพื่อจัดทําวาระการประชุมในการนําเสนอเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติครั้งตอไป รวมตลอดท้ังเรื่องข้ันตอนและกระบวนการในการให
สัตยาบันตามสนธิสัญญาตางๆ 
 
 

----------------------------- 


