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นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลงังานนิวเคลียร์
ของประเทศ ระยะ  10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569)

( ไดใ้ห้ความเห็นชอบจากรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา )

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลยีร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

ประโยชน์ เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
สนับสนุนให้เกิดการเจริญเติบโต ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อย่างมั่นคง ปลอดภัย สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล

พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙
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การก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย
ภายใต้ พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙

(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ
(๓ ) กรรมการ โดยต าแหน่ง จ านวนสิบคน ได้แก่  ปลัดกระทรวงกลาโหม 

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวง
พลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ เกี่ ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ในสาขาวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ จ านวนไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ

และเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ(พนส.)
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Safety การใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย
หลักการ
แนวโน้มในการใช้พลังงานและ
รังสีของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้  ประเทศไทย    
มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย
ทางนิวเคลียร์

Security การป้องกันไม่ให้มีการน าพลังงานนิวเคลียร์
ไปใช่ในทางมิชอบ

Safeguards การวางระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและ
บริหารจัดการวัสดุนิวเคลียร์ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

นโยบายส าคัญ ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยมีการการก ากับดูแล
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพตาม หลัก 3S

ประโยชน์ที่ได้รับ   

ด้านสังคมและความมั่นคง
สามารถป้องกัน ตรวจจับ และตอบโต้ต่อภัย
คุกคาม การก่อการร้าย รวมทั้งการลักลอบ
ขนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ได้
อย่างทันท่วงที

ด้านเศรษฐกิจ
มีศูนย์กลางความเป็นเลิศทางนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของอาเซียน

ด้านการวิจัยและการเรียนรู้
เผยแพร่ผลการวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  สามารถต่อยอดทางนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เพ่ือสนับสนุนงาน
ด้านความมั่นคง

การก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย
ภายใต้ พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙



การก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

การเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมในการระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ของประเทศ

พันธกรณีระหว่างประเทศ ภายหลังการบังคับใช้ 
พ.ร.บ. และข้อตกลงความร่วมกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)

มาตรวิทยารังสีเพื่อสนับสนุนโครงสรา้งพื้นฐานทาง
คุณภาพของประเทศ( NQI) ด้านนิวเคลียร์และรังสี 
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ภายใต้การบังคับใช้ พรบ. พลังงานนวิเคลยีร์เพือ่สันติ พ.ศ. 2559

4

บทบาทหน้าที่ของส านกังานปรมาณูเพือ่สันติ (ปส.)

บทบาทของ 
ปส.

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
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ที่มีความทันสมัย เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
ด้านมาตรวิทยาทางรังสขีองประเทศ ก าหนดมาตรฐาน 
และทดสอบสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดทางรังสีแก่
ผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศ

อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

ได้รับการสนับสนุน
จาก CTBTO

- PS41 (จ.เชียงใหม่)      

- RN 65 (จ.นครปฐม) 

สถานีเฝ้าระวังภัย
ทางน้ า 5 สถานี

ทางอากาศ 18 สถานี
รวม 23 สถานี

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
(พ.ศ. 2560 – 2569)

กรอบทิศทางการพัฒนาด้านนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศสนับสนุนให้เกิดการ
เจริญเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
อย่างมั่นคง ปลอดภัย สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล สถานการณ์ และแนวโน้ม
การใช้

เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณูในอาเซียน 

มีการผลักดัน ASEANTOM
ผ่านยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง และสนับสนุนให้
ความส าคัญในประเทศย่ิงข้ึน

พระราชบัญญัติพลังงานนวิเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

มีผลบังคับใช้ 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
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12พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

- รัฐที่ไม่มีอำวุธนิวเคลียร์ ไม่แสวงหำมำซึ่งอำวุธนิวเคลียร์
- รัฐที่มีอำวุธนิวเคลียร์ สนับสนุนเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ในทำงสันติ และพยำยำมลดอำวุธนิวเคลียร์

สนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (NPT)

ภาคยานุวัติ 2515

- IAEA ได้รับสิทธิและหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรพิทักษ์ควำม
ปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศ และกำรใช้ประโยชนใ์นทำงสันติ

ความตกลงว่าด้วยการพิทักษ์ฯ (Safeguards Agreements)

ให้สัตยาบัน 2517

- ประเทศให้ควำมช่วยเหลือและประสำนงำนกับประเทศอื่น กรณีเกิดเหตุฯ

อนุสัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุฯ (ASSIST)

ให้สัตยาบัน 2532

- ประเทศต้องแจ้งเหตุฯ และรำยละเอียดต่อ IAEA กรณีเกิดเหตุฯ ที่มี
โอกำสกำรแพร่กระจำยของกัมมันภำพรังสีถึงประเทศข้ำงเคียงได้

อนุสัญญาว่าด้วยการแจ้งเหตุทางนิวเคลียร์โดยเร็ว (NOT)

ให้สัตยาบัน 2532

- 10 ประเทศอำเซียนไม่พัฒนำ แสวงหำ หรือครอบครองอำวุธนิวเคลียร์

สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEANWFZ) ให้สัตยาบัน 2540

- ทุกประเทศไม่พัฒนำ หรือแสวงหำอำวุธนิวเคลียร์ 
รวมถึงลดและปลดอำวุธนิวเคลียร์อย่ำงถำวร

สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the 
Prohibition of Nuclear Weapons)

ให้สัตยาบัน 2560
/ ยังไม่มีผลฯ - IAEA ได้รับสิทธิและหน้ำที่เพิ่มเติมในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรพิทักษ์

ควำมปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศ และกำรใช้ประโยชน์ในทำงสันติ

พิธีสารเพิ่มเติมแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการพิทักษ์ฯ (AP)

มีผลบังคับใช้
17 พ.ย. 60

- พัฒนำควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
ในกำรคุ้มครองทำงกำยภำพของวสัดุนิวเคลียร์ของทุกประเทศ

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพฯ (CPPNM+E)

ภาคยานุวัติ
19 ก.ค. 61

- พัฒนำควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ และบริหำรจัดกำรร่วมกัน 
เกี่ยวกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและกำกกมัมันตรังสี

อนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภัยในการ
จัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วฯ (RADW)

ภาคยานุวัติ
1 ต.ค. 61

- พัฒนำควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ บริหำรจัดกำร และจัดท ำแนว
ปฏิบัติร่วมกัน เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเพื่อควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์

อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (CNS)

ภาคยานุวัติ 
1 ต.ค. 61

- ทุกประเทศห้ำมทดลองอำวุธนิวเคลียร์ และเฝ้ำระวัง 
ตรวจจับกำรทดลองด้วยวิธีกำรต่ำงๆ

สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBT)

ลงนาม 2539
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการให้
สัตยาบัน

- ทุกประเทศให้ข้อมูลต่อกัน ช่วยเหลือ และร่วมมือกันต่อต้ำนกำรก่อ
กำรร้ำยทำงนิวเคลียร์

อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการก่อการร้าย
ทางนิวเคลียร์ (ICSANT)

ลงนาม 2548
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการให้
สัตยาบัน

การด าเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ(สนธิสัญญา  อนุสัญญา..)



ที่ตั้งสถาน:ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (เป็น 1 ใน 80 สถานีทั่วโลก)
ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการทดสอบและประเมินผลเพื่อการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของสถานีฯ (Certification) จาก CTBTO คาดว่าปลายปี 2561 

สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น ๖๕ (Radionuclide Station, RN65)

อนาคต ติดตั้งสถานีตรวจวัดก๊าซเฉื่อยกัมมันตรังสี (Radioactive Nobel Gas Station) 
ต้นปี 2562 (เป็น 1 ใน 40 สถานีท่ัวโลก)

อ ง ค์ ก า ร ส น ธิ สั ญ ญ า ว่ า ด้ ว ย ก า ร ห้ า ม ท ด ล อ ง นิ ว เ ค ลี ย ร์ โ ด ย ส ม บู ร ณ์ 
Comprehensive Nuclear – Test – Ban Treaty Organization (CTBTO)
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- การฉายรังสีเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร และสินค้า
บริโภค เพื่อการส่งออกเช่น
เครื่องเทศ ผลไม้ กุ้งแช่แข็ง 
- การฉายรังสีเพื่อพัฒนา
พันธุพ์ืช เช่น ข้าว
- การฉายรังสีเพื่อควบคุม
ศัตรูพืช
- Food Innopolis

- การใช้รังสีในงานวินิจฉัย
และการรักษาทางการแพทย์
(เช่น โรคทั่วไป โรคฟัน เต้านม )
- การใช้รังสีในอุตสาหกรรม
ปลอดเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อโรค
ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

- ระบบเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี
- การตรวจวัดและควบคุม
การผลิตโดยเทคนิคนิวเคลียรใ์น
ภาคอุตสาหกรรม เช่น 
การผลิตเหล็ก กระดาษ 
กระเบื้อง ฯลฯ (ตรวจรอยร้าว 
ความหนา ปริมาตร เป็นต้น)

- การใช้รังสีในกระบวนการ
ผลิตอุตสาหกรรมพอลิเมอร์
เช่น ไม้ ยาง เป็นต้น
- อุตสาหกรรมการเดิน
เรือสมุทร

การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์และรังสีเพื่อขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 โดยการน าเทคโนโลยีพลังงาน
นิวเคลียร์มาสนับสนุนกระบวนการผลิตหรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 4 กลุ่ม ดังนี้

3. กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ

เครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

4. กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและ

บริการที่มีมูลค่าสูง 

2. กลุ่มสาธารณสุขและ
เทคโนโลยีการแพทย์

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ

การก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย
ภายใต้ พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๕๙
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โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ 
( National Quality Infrastructure :NQI)

เสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน.และบริการทางเศรษฐกิจ  ด้วยการพัฒนา
ระบบคุณภาพและมาตรฐาน (MSTQ) ของประเทศ

M

S

T

Q
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Laboratory measurements

Quality Control(QC)

Proficiency Test(PT)

Accreditation 
ISO/IEC 17025

Working Reference Material Calibration

Certified Reference Material

Control Sample

Method Validation

Spiked Technique

ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ



ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางรังสี (Radioecology Laboratory, REL) 



การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

สถานีเฝ้าระวังภัย ทั้งหมด 23 สถานี

ทางน้ า 5 สถานี
ทางอากาศ 18 สถานี

(18 จังหวัด)



รถพร้อมห้องปฏิบัติการเคลื่อนทื่ เพ่ือตรวจวัดกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม



CAUTION RADIATION CAUTION RADIATION CAUTION RADIATION
บทบาทของ ปส. การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

การก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

การต่อต้านการก่อการร้ายสากล
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การก่อการร้ายสากล 

การบริหารจัดการภัยความมั่นคงทางทะเล
ของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
หน่วยงานหลัก : ปส.

หน่วยงานหลัก : ศตก. หน่วยงานหลัก : ศรชล.หน่วยงานสนับสนนุ
หน่วยงานในจังหวัดหนองคาย
1. ส านักงานจังหวัด
2. ด่านศุลกากร 
3. ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
4. ส านักงานต ารวจ (สืบสวน สอบสวน 
ปฏิบัติการพิเศษ และพิสูจน์หลักฐาน)
5. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. สาธารณสุขจังหวัด (แพทย์ฉุกเฉิน) 
7. เทศบาลเมือง (กู้ชีพ)

หน่วยงานสนับสนนุ
1. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
2. หน่วยวิทยาศาสตร์ทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ
3. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถรุะเบิดทางทหาร

5. ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
6. แพทย์ฉุกเฉินทางทหารและพลเรือน
7. หน่วยงานสนับสนนุอื่นๆ

หน่วยงานสนับสนนุ
1. กองทัพเรือ
2. กองบังคับการต ารวจน้ า
3. กรมศุลกากร
4. กรมเจ้าท่า
5. กรมประมง
6. กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝ่ัง

7. ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
8. หน่วยงานสนับสนนุอื่นๆ

(National Crisis Management Exercise 18, C-MEX 18)

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี 25611. แผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความ
พร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 – 2565
2. รองรับข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติและพันธกรณทีี่เกี่ยวข้อง 
3. รองรับในการบูรณาการตามภาระกิจ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
2. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) 
3. นโยบายการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560-2564)  
4. แนวโน้มสถานการณ์ภัยความมั่นคง
ปัจจุบัน  เกี่ ยวข้องกับเหตุ ฉุกเ ฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี



สถานที่ตั้งศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ าภูมภิาค

16 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

ชั้น 2 อำคำรสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)

ชั้น 9 อำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
(อำคำร 2) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ห้อง B408 ชั้น 4 อำคำรพิมลกลกิจ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(จังหวัดขอนแก่น)

ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)

ชั้น 2 อำคำรศูนย์รำชกำรจังหวัดระยอง (มุกหลัง) 

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ าภูมิภาค (ศปส.)



พระราชบัญญัติ 

เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. 2561

บทบาทของ ปส.เกี่ยวข้องใน
หมวด 5  มาตราที่ 37 

“กฎหมายว่าด้วยพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ” ส ำนกังำนปรมำณเูพ่ือสนัติ 23

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ าภาคตะวันออก: ระยองโมเดล

พื้นที่ใช้ประโยขน์
พลังงานนิวเคลียร์



ภาคเอกชนภาครัฐ

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดระยอง

สถานีต ารวจภูธรมาบตาพุด

ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง

เทศบาลเมืองมาบตาพุด

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
โรงพยาบาลวังจันทร์
โรงพยาบาลระยอง

หน่วยงานที่เข้าร่วมกว่า 15 หน่วยงาน อาทิ

บริษัท พีทีที จีซี จ ากัด

บริษัท วีนิไทย จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยอาซาฮเีคมีภัณฑ์ จ ากัด

บริษัท เอชเอ็มซี โพลิเมอร์ จ ากัด

บริษัท ดีเอ็นที อินสเป็คช่ัน เซอร์วิส 
จ ากัด

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โครงการถ่ายทอดความรู้ : การเตรียมความพร้อม ในการระงับเหตุฉุกเฉิน ทางนิวเคลียร์และรังสี    

ส าหรับเครือข่ายภาคตะวันออก

แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และเฟื้นฟูเหตุฉุกเฉิน ทางนิวเคลียร์และรังสีระยะ 5 ปี (ปี61-65)



รวมภาพภารกิจ : โครงการถ่ายทอดความรูก้ารเสรมิสรา้งการเตรียมความพร้อม

ในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรงัสีส าหรบัเครือข่ายภาคตะวันออก
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บทบาทของ ปส. การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
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บทบาทของ ปส. การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
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ขอบคุณมากค่ะ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 
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