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สรุปมติคณะกรรมการพลังงงานปรมาณูเพ่ือสันติ ครั้งท่ี 1_57  

มติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ครั้งท่ี 1/๒๕๕7  
วันพุธท่ี 15 ตุลาคม ๒๕๕7 เวลา ๑4.00 น. 

ณ หองประชุมใหญ อาคาร 1 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   - ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ วันจันทรท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
   
  มติท่ีประชุม   

  รับทราบผลการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ วันจันทรท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงได
แจงเวียนใหคณะกรรมการชุดเดิมทราบและพิจารณาแลวโดยไมมีผูขอแกไข 
 

ระเบียบวาระท ี่ ๓ :  เรื่องเพ่ือทราบ 

 

วาระ ๓.๑ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
  มติท่ีประชุม   

   เห็นชอบในหลักการ ท้ัง 4 ระเบียบ  ไดแก  1. (ราง) ระเบียบฯ วาดวยอายุใบอนุญาตเก่ียวกับพลงังาน 
ปรมาณูจากเครื่องปฏ ิกรณ ปรมาณู พ.ศ. ...  2. (ราง)  ระเบียบฯ วาดวยการปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยสําหรับการใช
เครื่องปฏิกรณ ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ... 3.   (ราง)  ระเบียบฯ วาดวยการควบคุมความปลอดภัยทางร ังสสีําหร ับเครื่องปฏ ิกรณ
ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ...    4. (ราง) ระเบยีบฯ วาดวยแบบใบอนุญาต ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชซ่ึงพลังงาน
ปรมาณ ูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณ ู พ.ศ. ...  โดยใหนําขอสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปปรับแกไข และนํา 
(ราง) ระเบียบฯ ท่ีไดปรับแกไขแลว นําเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งตอไป 
 
 

วาระ ๓.๒ รายงานความกาวหนาของการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (ฉบับแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ และท ี่แกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๕๐๘) 

 
  มติท่ีประชุม   

   ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งคณะทํางานติดตาม เรงรัดการปรับปรุงแกไข พระราช 
บัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... (ฉบับแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 
๒๕๐๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๐๘) โดยมี ผศ.ปรีชา การสุทธิ์  ผศ.ดร.สมพร จองคํา ดร.มนูญ อราม
รัตน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผูแทนสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เปนคณะทํางาน 
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วาระ ๓.๓ ผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
มติท่ีประชุม   

    รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท ี่ ๔        เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 
วาระ ๔.๑ (ราง) นโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานปรมาณูของประเทศ (พ.ศ. 

๒๕๕๗ – ๒๕๖๖) 
 
มติท่ีประชุม   

    เห็นชอบในหลักการ และใหตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและกํากับนโยบายและแผนยุทธศาสตร การ
พัฒนาดานพลังงานปรมาณูของประเทศ โดยให ผศ.ดร.กอปร กฤตยากีรณ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเปนประธาน ผสทน. และ ลปส. เปนรองประธาน และนําองคประกอบ
ของอนุกรรมการท่ีกําหนดไวในคณะอนุกรรมการจัดทํานโยบาย และแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของ
ประเทศ มากําหนดไวในคณะอนุกรรมการพัฒนา และกํากับนโยบายฯ ดวย 

 
วาระ ๔.๒ แผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

มติท่ีประชุม   

เห็นชอบแผนปฏิบัติการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติตามท่ีเสนอ และใหดําเนินการตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการฯ 

 

วาระ ๔.๓  การตออายุใบรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี 

 

มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการตออายุใบรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี ตามประกาศ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตออายุใบรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี
ประกาศ ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2557 

2. เห็นชอบในการตออายุใบรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีท่ีผานการฝกอบรมตามประกาศ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตออายุใบรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี
ประกาศ ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2557 จํานวน 590 คน โดยกําหนดใหใบรับรองฉบับใหม มีอายุ 5 ป 
นับตั้งแตวันท่ีใบรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ 

3.  เห็นชอบในการใชหลักเกณฑและวิธีการตออายุใบรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีประกาศ 
ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2557 ในการตออายุใบรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี สําหรับใชกับเจาหนาท่ี
ความปลอดภัยทางรังสีท่ีใบรับรองจะหมดอายุในคราวตอไป 
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วาระ ๔.๔ การพิจารณาการออกใบอนุญาต 

 
วาระ ๔.๔.๑ เครื่องกําเนิดรังสี 

 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีซ่ึงไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุ 
กรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสีแลว จํานวน 
2,190 ฉบับ 

 
วาระ ๔.๔.2  วัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได 
 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียรและวัสดุพลอยได ซ่ึงไดผานการพิจารณา 
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร และวัสดุพลอยได 
จํานวน 2,713 ฉบับ 

 
วาระ ๔.๕ การเปล่ียนแปลงแกไขใบอนุญาต ผลิต มีไวในครอบครองพลังงานปรมาณจูากเครื่อง 

ปฏิกรณปรมาณ ูแบบ พ.ป.ส. ๗ เลขท่ี ๑/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในใบอนุญาต ผลิต มีไวในครอบครองและใชซ่ึงพลังงาน 
ปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู แบบ พ.ป.ส. 7 เลขท่ี ๑/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒554 โดยใหระบุ
เหตุผลตามคําชี้แจงของฝายเลขานุการเก่ียวกับเง่ือนไขในใบอนุญาตฯ ไวในรายงานการประชุมดวย 

 

ระเบียบวาระท ี่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

 
วาระท ี่ 5.1 สัญญากอสรางเครื่องปฏิกรณปรมาณ ูวิจัย ระหวางบริษัทเจเนอรลั อะตอมมิกส กับ

สํานักงาน ปรมาณูเพ่ือสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาต ิ(องคการมหาชน) 
 
มติท่ีประชุม 

ใหรายงานความกาวหนาเก่ียวกับสัญญากอสรางเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจยั ระหวางบริษัท เจเนอรัล
อะตอมมิกส กับสํานักงานปรมาณูเพ ื่อสันติ และสถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ  (องคการมหาชน) ใน
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งตอไป 
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วาระท ี่ 5.2 ความกาวหนาโครงการอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสี 
 
มติท่ีประชุม 

1. ใหฝายเลขานุการฯ นําเรื่องงบประมาณโครงการอาคารปฏิบัติการทางดานนิวเคลียรและรังสีหารือ
กับสํานักงบประมาณ 

2. ใหรายงานความกาวหนาโครงการอาคารปฏิบัติการดานน ิวเคลยีรและรังสี ในการประชมุคณะกรรมการฯ  
ครั้งตอไป 

 

ในระเบยีบวาระท่ี 5 นอกจากวาระท่ี 5.1 และ 5.2 แลว ท่ีประชุมยังไดใหความเห็นเพ่ิมเติมและมีมติ 
ดังนี้ 

1. ใหนําผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ มารายงานใหท่ีประชุมทราบ 

2. มอบหมายให รศ.พล.ต.ชัยณรงค เชิดชู เปนคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนุญาต
เก่ียวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี และ รศ.นเรศร  จันทนขาว  เปนคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรอง การออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัสดุนวิเคลยีรและวสัดุพลอยได 

 
 

.................................. 

 

 


	มติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/๒๕๕7
	วันพุธที่ 15 ตุลาคม ๒๕๕7 เวลา ๑4.00 น.
	ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

	ระเบียบวาระที่ ๓ :  เรื่องเพื่อทราบ
	วาระ ๓.๒ รายงานความก้าวหน้าของการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ฉบับแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘)
	วาระ ๓.๓ ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
	ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องเพื่อพิจารณา
	วาระ ๔.๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
	วาระ ๔.๓  การต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
	วาระ ๔.๔ การพิจารณาการออกใบอนุญาต
	วาระ ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครองพลังงานปรมาณูจากเครื่อง
	ปฏิกรณ์ปรมาณู แบบ พ.ป.ส. ๗ เลขที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
	ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
	วาระที่ 5.2 ความก้าวหน้าโครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี

