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มติคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ ครั้งที่ 3/๒๕60
วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. ๒๕60
ณ หองประชุมใหญ อาคาร 1 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ ครั้งที่ 2/๒๕60 (ฉบับแกไข)
วันจันทรที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
วาระ 3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใตคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ จํานวน 5 คณะ
1) คณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนใหดาํ เนินการตามกฎหมาย
2) คณะอนุกรรมการเฝาระวัง เตรียมความพรอม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี
3) คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
4) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร
5) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงาน
นิวเคลียรของประเทศ
มติที่ประชุม
1. รับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะ
2. ใหฝายเลขานุการขอคําชี้แนะจาก ศ.พญ.จิรพร เหลาธรรมทัศน เพื่อแตงตั้งอนุกรรมการ
เพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีจากสมาคมวิชาชีพตางๆ ใหครอบคลุม
ทุกสาขาที่เกี่ยวของ และใหเปนการแตงตั้งโดยตําแหนง
วาระ 3.2 รายงานความกาวหนาการจัดทํากฎหมายลําดับรองที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
พลังงาน นิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม
ครั้งตอไป

รับทราบ และใหเลขานุการนําวิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการดําเนินการมารายงานที่ประชุมทราบใน
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ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
วาระ 4.1 การหารือเรื่องการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีสําหรับงานทาง
ทันตกรรม
มติที่ประชุม
1. ใหเครื่องกําเนิดรังสีสําหรับงานทางทันตกรรมอยูภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อ
สันติ พ .ศ.2559 โดยไมยกเวน
2. ใหจัดทํารายละเอียดรางกฎกระทรวงที่เกี่ยวของใหชัดเจนตามแนวทางจากขอสรุปการหารือ
รวมกับสภาวิชาชีพในสาขาตางๆ และตามขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
3. ใหปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ทําสรุปผลการหารือเสนอประธานเพื่อรายงานตอนายก
รัฐมนตรีผานประธานกรรมการ (รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ) ตอไป
4. ใหสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเตรียมการในขั้นตอนและกระบวนการอํานวยความสะดวกให
ครอบคลุมและประสิทธิภาพสูงสุด และรายงานความกาวหนาในการประชุมครั้งตอไป
วาระ 4.2 รางกฎหมายลําดับรองที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ
พ.ศ. 2559 ในสวนที่เกี่ยวของตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ
1.
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการขอเลิกดําเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร พ.ศ. ....
2. รางกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร วัสดุ
นิวเคลียร หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรหรือการทดสอบการบรรจุ
วัสดุนิวเคลียร หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. ....
3. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว พ.ศ. ....
4. รางกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร ที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฉบับเบื้องตน ประเภทที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพื่อการผลิตพลังงาน
และวิจัย พ.ศ. ....
5. รางระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติวาดวยกําหนด หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ....
1. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการขอเลิกดําเนินการสถานประกอบ
การทางนิวเคลียร พ.ศ. ....
มติที่ประชุม

หรือศัพทเฉพาะ

1. เห็นชอบในหลักการ
2. ใหปรับปรุงแกไขตามความเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้
2.1 ในทุกรางกฎหมายลําดับรอง คําศัพทภาษาอังกฤษใชตัวเล็กทั้งหมด ยกเวนคําขึ้นตน

2.2 ใชคําวา “วัสดุกัมมันตรังสี” สําหรับทั้ง radioactive material และ radioactive
substance และอธิบายวาทั้ง 2 คํานี้สามารถใชทดแทนกันได
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2.3 ใหปรับขอความในเอกสารสรุปสาระสําคัญของรางกฎกระทรวงฯ ขอ 4 หลักเกณฑ
วิธี การและระยะเวลาในการขอเลิกดําเนินการ ใหตรงกับรายละเอียดราง กฎกระทรวงฯ
2. รางกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร วัสดุ
นิวเคลียร หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรหรือการทดสอบการบรรจุวัสดุ
นิวเคลียร หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ
3. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
1.
เห็นชอบในหลักการ
2.
ใหปรับขอความจากเดิม “....สงกลับคืนประเทศผูขายหรือผูใหเชา...” ใหเปน “....สงกลับ
คืนผูขายหรือผูเชาในตางประเทศ....”
3.
ใหฝายเลขานุการนําขอมูลและขอเสนอของ ศ.พญ.จิรพร เหลาธรรมทัศน ไปพิจารณา
ดําเนินการ
4. รางกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร
ที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรฉบับเบื้องตน ประเภทที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพื่อการผลิตพลังงานและวิจัย พ.ศ. ....
มติที่ประชุม

ปลอดภัย

1. เห็นชอบในหลักการ
2. ใหปรับปรุงแกไขตามความเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้
2.1 ใหระบุกําหนดเวลาการปรับปรุงแผนการเลิกดําเนินการในรายงานวิเคราะหความ

2.2 ใหตรวจสอบและทบทวนความซ้ําซอ นกับ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติในประเด็นที่วาดวยการจัดทําผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึงประเด็นการจัดทํา EHIA
หากขอมูลใดที่ซ้ําซอนใหกําหนดไววาใหยกเวนไมตองจัดทําอีก
2.3 ตรวจสอบเกี่ยวกับสมาคมวิชาชีพที่กํากับดูแลเรื่องบริษัทที่ปรึกษา

5. รางระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติวาดวยกําหนด หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การ
อุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ....
มติที่ประชุม :
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
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
-ไมมี-----------------------

