
สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันต ิครั้งที่ 2/2563 
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ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน : ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการทุกท่าน และเป็นครั้งแรกในการเป็นประธานฯ 
จึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการมีส่วนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการชุดนี้มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นรองประธาน มีคณะกรรมการ ที่
เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาตามที่กฎหมายกำหนด และมีเลขาธิการ
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ดังนั้น จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตาม
ระเบียบวาระ ต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 :  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
8 มกราคม 2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเพื่อทราบ 
วาระ 3.1 เรื่องบทบาทภารกิจของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และสำนักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระ 3.2 เรื่องความคืบหน้าของร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ   

พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสันติ (ฉบับที่ 2)        
พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระ 3.3 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์

เพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระ 3.4 เรื่องความคืบหน้าการจัดทำ “นโยบายการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัย

ของการจัดการกากกัมมันตรังสีแห่งชาติ” 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระ 3.5 เรื่องความคืบหน้ากรณีการปนเปื้อนทางรังสีในสินค้าส่งออก 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระ 3.6 เรื่องมาตรการการกำกับดูแลการจัดแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระ 3.7 เรื่องโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครนายก 

แจ้งข้อร้องเรียนประชาชน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระ 4.1 เรื่องร่างกฎกระทรวงที่อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
4.1.1 ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วย การเรียกค่าสินไหมทดแทนสำหรับ

ความเสียหายกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเข้าดำเนินการแทนผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. .... 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วย การเรียกค่า
สินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเข้าดำเนินการแทนผู้รับใบอนุญาต
ตามท่ีเสนอ 
 
4.1.2 ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วย การแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำเนินการแทนระหว่างผู้เข้าดำเนินการแทนและผู้รับใบอนุญาต 
พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยการแบ่ง
รายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในช่วงเวลา 
  2. ให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม 
 
4.1.3 ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสันติ เรื ่อง เกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่

ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
อาจพ้นจากการควบคุม พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ปริมาณ
รังสีในระดับท่ีปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีอาจ
พ้นจากการควบคุมตามท่ีเสนอ 
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4.1.4 ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยความรับผิดชอบ และสมรรถนะ

ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสันติว่าด้วยความ
รับผิดชอบ และสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามที่เสนอ 
 
วาระ 4.2  เรื่องการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปว.มทส.) จังหวัดนครราชสีมา 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิ วเคลียร์ 
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปว.มทส.) จังหวัดนครราชสีมา 
  2. เห็นชอบให้เลขาธิการออกใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
 
  
วาระ 4.3 เรื่องปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
4.3.1 ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร์และรังสี 
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมและระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
4.3.2 ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ 
  2. ให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม 
 
4.3.3 ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
  2. ให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม 
 
วาระ 4.4 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
4.4.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
  2. ให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นขอบที่ประชุม 
 
 



- 4 - 
 
4.4.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับ

ประเทของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือ
เชิงวิชาการระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568 
  2. ให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม 
 
4.4.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับ

ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
มติที่ประชุม เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบ
สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระ 5.1 เรื่องทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) 
มอบเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Covid-19 ) XFM Mobile DR) ให้แก่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระ 5.2 เรื่องนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ ปส. รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ประกอบการดำเนินการต่อไป 
 
 
 
  

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


