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มติคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ ครั้งท่ี 3/๒๕60   
วันอังคารท่ี 25 เมษายน พ.ศ. ๒๕60 

ณ หองประชุมใหญ อาคาร 1 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

  มติท่ีประชุม   

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ ครั้งท่ี 2/๒๕60 (ฉบับแกไข)  
วันจันทรท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2560 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพ่ือทราบ 

        วาระ 3.1  คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใตคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ จํานวน 5 คณะ 

 1) คณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคล่ือนใหดาํเนินการตามกฎหมาย 
 2) คณะอนุกรรมการเฝาระวัง เตรียมความพรอม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
 3) คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี 
 4) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
 5) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงาน
นิวเคลียรของประเทศ 

 
มติท่ีประชุม    

  1.   รับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการท้ัง 5 คณะ 
2.   ใหฝายเลขานุการขอคําชี้แนะจาก ศ.พญ.จิรพร  เหลาธรรมทัศน  เพ่ือแตงตั้งอนุกรรมการ 

เพ่ิมเติมในคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสจีากสมาคมวิชาชีพตางๆ ใหครอบคลุม
ทุกสาขาท่ีเก่ียวของ และใหเปนการแตงตั้งโดยตําแหนง 
 
        วาระ 3.2  รายงานความกาวหนาการจัดทํากฎหมายลําดับรองท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
พลังงาน นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 

มติท่ีประชุม    

  รับทราบ และใหเลขานุการนําวิธีการปฏิบัติ/ข้ันตอนการดําเนินการมารายงานท่ีประชุมทราบใน
ครั้งตอไป    
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ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 วาระ 4.1 การหารือเรื่องการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีสําหรับงานทาง
ทันตกรรม 

มติท่ีประชุม     

1. ใหเครื่องกําเนิดรังสีสําหรับงานทางทันตกรรมอยูภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือ 
สันติ พ .ศ . 2559 โดยไมยกเวน  

2. ใหจัดทํารายละเอียดรางกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของใหชัดเจนตามแนวทางจากขอสรุปการหารือ 
รวมกับสภาวิชาชีพในสาขาตางๆ และตามขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

3. ใหปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ทําสรุปผลการหารือเสนอประธานเพ่ือรายงานตอนายก  
รัฐมนตรีผานประธานกรรมการ (รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ) ตอไป 

4. ใหสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเตรียมการในข้ันตอนและกระบวนการอํานวยความสะดวกให 
ครอบคลุมและประสิทธิภาพสูงสุด และรายงานความกาวหนาในการประชุมครั้งตอไป 

 
 

วาระ 4.2  รางกฎหมายลําดับรองท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559  ในสวนท่ีเกี่ยวของตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 

1.   รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาการขอเลิกดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร พ.ศ. .... 

2.   รางกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตการบรรจุเช้ือเพลิงนิวเคลียร วัสดุ
นิวเคลียร หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรหรือการทดสอบการบรรจุ
วัสดุนิวเคลียร หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. .... 

3.   รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการจัดการเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลว พ.ศ. .... 
4.   รางกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง 

นิวเคลียร ท่ีใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฉบับเบ้ืองตน ประเภทท่ีใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพ่ือการผลิตพลังงาน
และวิจัย พ.ศ. .... 

5.   รางระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติวาดวยกําหนด หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข  
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. .... 

  

1.   รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาการขอเลิกดําเนินการสถานประกอบ 
การทางนิวเคลียร พ.ศ. .... 

มติท่ีประชุม     

  1.   เห็นชอบในหลักการ 
  2.   ใหปรับปรุงแกไขตามความเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
   2.1 ในทุกรางกฎหมายลําดับรอง คําศัพทภาษาอังกฤษใชตัวเล็กท้ังหมด ยกเวนคําข้ึนตน
หรือศัพทเฉพาะ 
   2.2 ใชคําวา “วัสดุกัมมันตรังสี” สําหรับท้ัง radioactive material และ radioactive 
substance  และอธิบายวาท้ัง 2 คํานี้สามารถใชทดแทนกันได   
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   2.3  ใหปรับขอความในเอกสารสรุปสาระสําคัญของรางกฎกระทรวงฯ ขอ 4 หลักเกณฑ 
วิธี การและระยะเวลาในการขอเลิกดําเนินการ ใหตรงกับรายละเอียดราง กฎกระทรวงฯ 

2.   รางกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร วัสดุ
นิวเคลียร หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรหรือการทดสอบการบรรจุวัสดุ
นิวเคลียร หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. .... 

มติท่ีประชุม     

เห็นชอบในหลักการ 

3.   รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว พ.ศ. .... 

มติท่ีประชุม     

1. เห็นชอบในหลักการ 
  2. ใหปรับขอความจากเดิม “....สงกลับคืนประเทศผูขายหรือผูใหเชา...” ใหเปน “....สงกลับ
คืนผูขายหรือผูเชาในตางประเทศ....”  
  3.   ใหฝายเลขานุการนําขอมูลและขอเสนอของ ศ.พญ.จิรพร เหลาธรรมทัศน ไปพิจารณา
ดําเนินการ 

4.   รางกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
ท่ีใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฉบับเบื้องตน ประเภทท่ีใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพ่ือการผลิตพลังงานและวิจัย พ.ศ. .... 

มติท่ีประชุม     

1.   เห็นชอบในหลักการ 
  2.   ใหปรับปรุงแกไขตามความเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

  2.1 ใหระบุกําหนดเวลาการปรับปรุงแผนการเลิกดําเนินการในรายงานวิเคราะหความ
ปลอดภัย 

  2.2 ใหตรวจสอบและทบทวนความซํ้าซอนกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติในประเด็นท่ีวาดวยการจัดทําผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึงประเด็นการจัดทํา EHIA 
หากขอมูลใดท่ีซํ้าซอนใหกําหนดไววาใหยกเวนไมตองจัดทําอีก 
   2.3  ตรวจสอบเก่ียวกับสมาคมวิชาชีพท่ีกํากับดูแลเรื่องบริษัทท่ีปรึกษา   

5.   รางระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติวาดวยกําหนด หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข การ 
อุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. .... 

   มติท่ีประชุม  :   

  1.   เห็นชอบในหลักการ 
  2.   ใหแกไขปรับปรุงตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

  2.1     ใหตรวจสอบเรื่องระยะเวลาการอุทธรณและปรับปรุงใหสอดคลองกับแนวทางการ
อุทธรณคําสั่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

2.2     ใชขอความ “ไมถูกตองครบถวน”  แทนคําวา “ไมสมบูรณ” 
2.3     ขอ 8 วรรค 2 อนุ 2 ใชขอความ “และให”  
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2.4 เรียงลําดับความในรางระเบียบฯ เรื่องการกําหนดอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  
ไวกอนการใหอํานาจคณะอนุกรรมการฯ ในการดําเนินการ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องอ่ืนๆ 

-ไมมี- 
 

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