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มติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ครั้งท่ี 1/๒๕๕๘  
วันพุธท่ี 1๔ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๑4.00 น. 

ณ หองประชุมใหญ อาคาร 1 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   - ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

  มติท่ีประชุม   

  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
 วาระ ๓.๑  การปรับปรุงโครงสรางสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

 

  มติท่ีประชุม  

  รับทราบการปรับปรุงโครงสรางการบรหิารสาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติใหม เพ่ือสรางความชัดเจนใน
ขอบเขตภารกิจและเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งข้ึน  โดยอยูระหวางดําเนินการทดลองใช 
ควบคูกับการนําเสนอเพ่ือขอปรับปรุงโครงสรางตามกระบวนการท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กําหนด และจะประกาศใชตอไป  ซ่ึงท่ีประชุมไดใหขอสังเกตเพ่ือพิจารณาดําเนินการดวย 
 
 วาระ ๓.๒  โครงการความรวมมือกับ Instrument of Nuclear Safety Cooperation ของ EU  
เพ่ือการเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพของการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
 
 มติท่ีประชุม  

รับทราบตามท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ รายงานการจัดทําขอเสนอโครงการตอ  INSC  ใน 
หัวขอ “Enhancing the capacity and effectiveness of the regulatory body and developing waste 
management strategy”   ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือแบบทวิภาคีระหวาง INSC กับสํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานกํากับดูแล พรอมท้ังสรางแนวทาง การกํากับดูแล
และจัดการกากกัมมันตรังสี ในปพ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินโครงการ ๓ ป ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
   
 วาระ ๓.๓  เครือขายความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Network of 
Regulatory Bodies on Atomic Energy : ASEANTOM) 
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มติท่ีประชุม 

  รับทราบตามท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน โดย ASEANTOM  
ไดมีการประชุมประจําป ๒ ครั้ง เพ่ือวางแผนดําเนินงานและรายงานการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา พรอมท้ัง
มีการจัดกิจกรรมความรวมมือ การแลกเปลี่ยนประสบการณดานการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร
และรังสีในประเทศอาเซียน จํานวน ๓ ครั้ง 
  รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขายความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีในอาเซียน 
(Steering Committee for ASEANTOM)      เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร พรอมกรอบการดําเนินงานระยะสั้น  
และระยะยาว เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และประเทศ และวางแผนผลักดันให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการตรวจวัดและฐานขอมูลทางรังสีในสิ่งแวดลอม โดยผานการดําเนินโครงการ 
Regional cooperation project concept in south east to support regional environmental 
radioactivity database & nuclear emergency preparedness and response ท่ีไดรับความชวยเหลือ
จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ  ท้ังนี้ เพ่ือแสดงจุดยืนของประชาคมอาเซียนในการใชพลังงาน
ปรมาณูในทางสันติเทานั้น  
  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ 
 
 วาระ ๔.๑  รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
  
  วาระ ๔.๑.๑ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและกํากับนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานพลังงานปรมาณขูองประเทศ 
 
  มติท่ีประชุม  

  รับทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและกํากับนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
พลังงานปรมาณูของประเทศ ตามคําสั่งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ท่ี ๑/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๘ มกราคม 
๒๕๕๘ 
 
  วาระ ๔.๑.๒ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับพลังงาน
ปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี และคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียรและวัสดุพลอยได (เพ่ิมเติม) 
 
  มติท่ีประชุม  

  รับทราบการแตงตั้ง รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค เชิดชู เปนคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออก
ใบอนุญาตเก่ียวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี และ รศ.นเรศร  จันทนขาว  เปนคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ตามคําสั่งคณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ท่ี ๒/๒๕๕๘ และ ๓/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตามลําดับ 
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  วาระ ๔.๑.๓ การแตงตั้งคณะทํางานติดตาม เรงรัด การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....   
 
  มติท่ีประชุม  

  รับทราบการแตงตั้งคณะทํางานติดตาม เรงรัด การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว ตามคําสั่งท่ี 136/2557 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 ซ่ึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดลงนามแลว และคณะทํางานดังกลาว ไดจัดประชุมครั้งแรกข้ึน เม่ือวันท่ี ๑๒ 
มกราคม ๒๕๕๘ 

 
  วาระ ๔.๑.๔  การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
     
  มติท่ีประชุม 

  รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานซ่ึงปจจุบันสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และฝายเลขานุการคณะ
กรรมการฯ (คณะท่ี ๕) ไดรวมกันยกรางกฎหมายฉบับดังกลาวเสร็จสิ้นท้ังฉบับและเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ และคณะกรรมการไดพิจารณาปรับรางดังกลาวเสร็จสิ้นไปบางสวนแลว 
 ท้ังนี้ประธานใหขอคิดเห็นวา หากกฎหมายดังกลาวผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แลว ใหคณะทํางานติดตาม เรงรัด การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ...  
เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานตอสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  เพ่ือแกไขปญหาอุปสรรค  และสรางโอกาส 
เก่ียวกับการดําเนินการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... กอนนําเสนอ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 
  วาระ ๔.๑.๕  โครงการอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสี 
      

  มติท่ีประชุม  

  รับทราบตามท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติขออนุมัติปรับเพ่ิมวงเงินงบประมาณจากเดิม   ๔๔๘, 
๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่รอยสี่สิบแปดลานบาทถวน) เปน ๕๔๐,๔๔๑,๐๐๐ บาท (หารอยสี่สิบลานสี่แสนสี่หม่ืนหนึ่ง
พันลานบาทถวน) และขอขยายเวลาโครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสีซ่ึงกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองไดออกแบบอาคารดังกลาวตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญท่ีปรึกษาดานนิวเคลียรและรังสีจากประเทศ
ฟนแลนด (Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety) โดยขอผูกพันงบประมาณไปจนถึงปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี้รองนายกรัฐมนตรี (ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ) ไดลงนามเห็นชอบ เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือ
เสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาตอไป 
 
  วาระ ๔.๑.๖  สัญญากอสรางเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ระหวางบริษัท เจนเนอรัล อะตอมมิกส 
จํากัด กับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
 

  มติท่ีประชุม 
 

  รับทราบความคืบหนาการดําเนินคดีตามสัญญาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการโอนทรัพยสิน หนี้สิน  
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ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ไปเปนของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ตามท่ี ผศ.ดร. 
สมพร จองคํา  ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) รายงาน 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา 
 
 วาระ ๕.๑  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 

มติท่ีประชุม  

เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติท้ัง  4  ระเบียบ ไดแก   
  ๑. ระเบียบท่ีออกตามความในกฎกระทรวงกําหนดเง่ือนไข วิธีการขอรับใบอนุญาตและการ
ดําเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน 
3 ระเบียบ ดังนี้ 
   ๑.๑ (ราง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวยอายุใบอนุญาตเก่ียวกับ
พลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู พ.ศ. ... 
               ๑.2 (ราง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวยวิธีการปฏิบัติใหเกิดความ
ปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย พ.ศ. ... 
   ๑.3 (ราง) ระเบียบคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวยการควบคุมความปลอดภัย
ทางรังสีสําหรับเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย พ.ศ. ...  
       2. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยอํานาจแหงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จํานวน 1 ระเบียบ คือ  
   2.1 (ราง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวยแบบใบอนุญาตผลิต           
มีไวในครอบครอง หรือใชซ่ึงพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู พ.ศ. ...  

และใหดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมตามขอสังเกตดังนี้ 
             1. ร ะ บ ุเ ง ื่อ น ไ ข เ ร ื่อ ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ ค ร ื่อ ง ป ฏ ิก ร ณ ป ร ม า ณ ู ท ุก  ๒ ๐  ป  ใ น  ( ร า ง )  ร ะ เ บ ีย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วาดวยอายุใบอนุญาตเก่ียวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู พ.ศ. ....
  2. นิยามคําจํากัดความเพ่ิมเติมใหครอบคลุมถึงเครื่องปฏิกรณปรมาณูท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการวิจัย
และผลิตสารกัมมันตรังสีเพ่ือใชในการรักษาดวย เพ่ือรองรับเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยท่ีใชในการรักษา ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในอนาคต ใน (ราง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติวาดวยการ
ปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยสําหรับการใชเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย พ .ศ .  . . . .   
  3. ตรวจสอบการอางอิงกฎหมายท่ีใหอํานาจในการออกระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณู  
เพ่ือสันติ ในประเด็นเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔ และ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
 วาระ  6.1 การพิจารณาการออกใบอนุญาต 
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  ๖.๑.๑  เครื่องกําเนิดรังสี 
   
  มติท่ีประชุม  

                1 .  เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี  ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แลว โดยเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติใชดุลยพินิจในการออกใบอนุญาต  และนํามาให
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติเพ่ือใหสัตยาบันในภายหลัง จํานวน ๒๐๐ ฉบับ 
  2 .  เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี  ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ จํานวน 42  ฉบับ 
 
  ๖.๑.๒  วัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได 
 

 มติท่ีประชุม  

 1. เห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ซ่ึงไดผานการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว โดยเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติใชดุลยพินิจในการออก
ใบอนุญาต และนํามาใหคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติเพ่ือใหสัตยาบันในภายหลัง จํานวน 379 ฉบับ 
                 2. เห็นชอบการออกใบอนุญาต และการยกเลิกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได 
ซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ จํานวน  33 ฉบับ 
 
 วาระ ๖.๒  (ราง) พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหาม
ทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณและคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับองคการสนธิสัญญาวาดวยการหาม 
ทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ... 
 

   
มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบ (ราง) พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหาม
ทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณและคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับองคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
นิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ....  ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ไดแกไขปรับปรุงและพิจารณาใหความเห็นชอบราง
กฎหมายฉบับดังกลาวและ (ราง) พระราชบัญญัติดังกลาว ไดผานการทําประชาพิจารณแลว จํานวน ๔ ครั้ง 
ไดแก 
  ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดมหาสารคาม 
  ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๒๗ - ๒๘  มีนาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเชียงใหม 
  ครั้งท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดพังงา 

2. ประธานกรรมการ และ รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ: ใหขอสังเกตวา ควรเพ่ิมคําจํากัดความใน
นิยามของ  “การหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ”  และระบุคําศัพทภาษาอังกฤษจากตนฉบับกฎหมาย
ตางประเทศกํากับไว เพ่ือความชัดเจนในการตีความ 

3. ใหดําเนินการเรื่องการใหสัตยาบันควบคูไปกับการปรับปรุงแกไข (ราง) พระราชบัญญัติ  
พลังงานนิวเคลียร พ.ศ. .... 
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 วาระ ๖.๓  (ราง) พระราชบัญญัติปราบปรามการกอการรายโดยใชนิวเคลียร พ.ศ. ... 
 
 

มติท่ีประชุม 

มอบหมายให รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ และ รศ.นเรศร จันทนขาว พิจารณาตรวจสอบเรื่อง บท
นิยามศัพทและมาตราอ่ืนๆ ใน (ราง) พระราชบัญญัติปราบปรามการกอการรายโดยใชนิวเคลียร พ.ศ. ... อีกครั้ง
หนึ่ง และนําเสนอเพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งตอไป 
 
 วาระ ๖.๔  การปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือ 
สันติจํานวน ๔ คณะ ดังนี้ 
               ๖.๔.๑  คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการแพทย 
               ๖.๔.๒  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพรังสีรักษา 
               ๖.๔.๓  คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูดานอาหารและโภชนาการ 
               ๖.๔.๔  คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการเกษตร 
 
 

มติท่ีประชุม  

      เห็นชอบการปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ท้ัง 4 คณะ 
 

วาระ ๖.๕ การยุบคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินการดานฐานขอมูลการใชพลังงานปรมาณู        
ในกิจการแพทย 
  

มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบการยุบคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินการดานฐานขอมูลการใชพลังงานปรมาณูใน
กิจการแพทย ตามคําสั่งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ท่ี 9/2549 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2549  เนื่องจากปจจุบันงานดานการเก็บขอมูลของ UNSCEAR ไดมารวมอยูในคณะอนุกรรมการพลังงาน
ปรมาณูในกิจการแพทยแลว และคณะอนุกรรมการดังกลาวไมมีการจัดประชุมมาตั้งแต พ.ศ. 2552  
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗ : เรื่องอ่ืนๆ 
 
 วาระ ๗.๑ รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการ
แพทย 
 
 

มติท่ีประชุม  

1. รับทราบ  
2. ใหเพ่ิมเติมขอมูลในประเด็นความเสี่ยงจากอันตรายทางดานรังสี อันเกิดจากการใชเครื่องมือ 
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หรืออุปกรณทางการแพทยในการวินิจฉัยรักษาโรค  ) PET/CT scan  ท้ังในสวนของผูท่ีทําการวินิจฉัยรักษาโรคและ
ผูรับการรักษา สําหรับประโยชนของการใชงานของเครื่องมือเปนสวนประกอบเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ควรมีขอมูลประกอบ 
เก่ียวกับผลการดําเนินงานการกําหนดตําแหนงนักฟสิกสการแพทย ท่ีคณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการ
แพทยเสนอดวย 

3. ใหนําเสนอในการประชุมในครั้งตอไป 

 
วาระ 7.2 การขอใชพ้ืนท่ีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี RN ๖๕ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 

กําแพงแสน 
 

มติท่ีประชุม  

   รับทราบตามท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และกระทรวงการตางประเทศ    มีหนังสือถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือขอใชพ้ืนท่ีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี RN 65 ท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน  ตาม
โครงการความรวมมือระหวางประเทศกับคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
นิวเคลียรโดยสมบูรณ (กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย)    เครื่องมือตางๆ ท่ีจะนํามาติดตั้งท่ีประเทศไทย ได
เตรียมการรอขนสงท่ีทาเรือประเทศฝรั่งเศสนานมากแลว และมีกําหนดสงมาติดตั้งท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน ในชวงเดือนมกราคมนี้  แตประสบปญหาเรื่องพ้ืนท่ีกอสรางสถานี   ท้ังนี้ไดติดตามความ
คืบหนาเรื่องนี้อยางตอเนื่อง แตยังไมมีความคืบหนา 

 
 

 

 วาระ 7.3 การดําเนินคดีระหวางบริษัทเจเนอรัล อะตอมมิกส จํากัด กับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ    
และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
   

 
 มติท่ีประชุม  

       ใหแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือรับทราบความกาวหนาของคดีและเสนอแนะการดําเนินคดีท่ีอยูใน 
ระหวางการดําเนินการเก่ียวกับสัญญากอสรางเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย ระหวางบริษัท เจเนอรัล อะตอมมิกส 
จํากัด กับ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) โดยมอบหมาย 
ใหนายชาตรี สุวรรณิน เปน ประธานคณะทํางาน  โดยมี ดร.กอปร กฤตยากีรณ และ ดร.ชวินท ธัมมนันทกุล 
เปนคณะทํางานรวมดวย 
 

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