
คณะอนุกรรมการภายใต ้

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

(ข้อมูล ณ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

สุกัญญา  จันทรมงคล 
กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 



จ านวน ๑๖  คณะ 

คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมระงับและบรรเทาภัยจาก
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี

คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

คณะอนุกรรมการเพือ่ยกร่างอนุบญัญัติซึ่งออกตามความใน
กฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาต และการ
ด าเนินการเกี่ยวกับวัสดนุิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง วัสดุ
พลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒ sk/อนุกก.58  16 คณะ 



คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการอุตสาหกรรม 

คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการแพทย ์

คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการเกษตร 

คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูดา้นอาหารและโภชนาการ 

คณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังส ี
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คณะอนุกรรมการวา่ด้วยการก าหนดมาตรการการควบคุมการไม่
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงทางนิวเคลียร์และรงัสี 

คณะอนุกรรมการวา่ด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามพนัธกรณี
ของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดย
สมบูรณ์ 

คณะอนุกรรมการว่าด้วยการตรวจสอบและพิทักษ์ความปลอด 

    ภัยเชื้อเพลิงนิวเคลียร ์

คณะอนุกรรมการพัฒนาคณุภาพทางรงัสีรักษา 
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คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนญุาต
เกี่ยวกับวัสดุนวิเคลียร์และวัสดุพลอยได ้

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการออกใบอนญุาต
เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครือ่งก าเนิดรังส ี

คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาและเสนอกลไกการก ากับนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ปรมาณูของประเทศ 
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จ านวนรวมทั้งสิ้น  ๒๘๑  คน 

จากผู้ทรงคุณวุฒ ิและหน่วยงานต่างๆ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงกลาโหม 

ส านักงานอัยการสูงสุด  

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

 

 
 

กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานปลัดส านักยกรัฐมนตรี 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงบประมาณ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

กรมศุลกากร 
 

sk/อนุกก.58  16 คณะ ๖ 
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หน่วยงานต่างๆ   (ต่อ) 

กรมควบคุมมลพิษ 

กรมอุตุนิยมวิทยา 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กทม. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

สมาคมตรวจสอบโดยไม่ท าลาย  

สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย 

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่ง
ประเทศไทย 

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือ
แพทย์ไทย 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  

 

 

กรมประชาสัมพันธ์ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สภาการพยาบาล 

สมาคมนิวเคลียร์แหงประเทศไทย 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

สมาคมนักรังสีเทคนิค 

สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย 

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย 

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหารแห่งประเทศไทย 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 

 

 
๗ 



ค าสั่งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสนัติ ที่  
 

• ๑๖/๒๕๔๘   ลงวันท่ี   ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๔๘ 

• ท่ี ๑/๒๕๕๓  ลงวันท่ี  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  

• ท่ี ๒/๒๕๕๓  ลงวันท่ี  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  

• ท่ี ๕/๒๕๕๓  ลงวันท่ี ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 

• ท่ี ๖/๒๕๕๓  ลงวันท่ี ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๓  ปรับปรุงองค์ประกอบครั้งสุดท้าย  ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

• ท่ี ๗/๒๕๕๓  ลงวันท่ี ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๓ ปรับปรุงองค์ประกอบครั้งสุดท้าย  ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

• ท่ี ๘/๒๕๕๓  ลงวันท่ี ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๓ ปรับปรุงองค์ประกอบครั้งสุดท้าย  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

• ท่ี ๙/๒๕๕๓  ลงวันท่ี ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๓ ปรับปรุงองค์ประกอบครั้งสุดท้าย  ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

• ท่ี ๑/๒๕๕๔  ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ 

• ท่ี ๒/๒๕๕๔  ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ 

• ท่ี ๓/๒๕๕๔  ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ 

• ท่ี ๔/๒๕๕๔  ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ปรับปรุงองค์ประกอบครั้งสุดท้าย  ๑๔ พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 

• ท่ี ๕/๒๕๕๔  ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ปรับปรุงองค์ประกอบครั้งสุดท้าย  ๘  มกราคม ๒๕๕๘  

• ท่ี ๖/๒๕๕๔  ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ปรับปรุงองค์ประกอบครั้งสุดท้าย  ๘  มกราคม ๒๕๕๘  

• ท่ี ๗/๒๕๕๔  ลงวันท่ี ๒๑  เมษายน ๒๕๕๔  

• ท่ี ๑/๒๕๕๘  ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๘  ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ครั้งสุดท้าย ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
  

☢☢☢☢☢☢ 
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