
การแต่งตั้ง 
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติชุดแรก 
ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔  และ 
การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานพลังงาน

ปรมาณูเพื่อสันติคนแรก 
 

สุกัญญา จันทรมงคล  รวบรวมและเรียบเรียง 

การแต่งตั้ง



          ดังเป็นที่ทราบแล้วว่า คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการ

เกี่ยวกับพลังงานปรมาณ”ู  ครั้งแรกขึ้นเมื่อ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๗  
เพื่อเตรียมการเจรจากับสหรัฐฯ ตามโครงการปรมาณูเพื่อสันต ิ  จากน้ันคณะกรรมการฯ 
ก็ได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินงานอื่นที่เกี่ยวเน่ือง  ซึ่งนับเป็นวางรากฐานด้านพลังงาน
ปรมาณูของประเทศ จนน าไปสู่การออกพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิ พ.ศ. 
๒๕๐๔ และการจัดตั้งส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิในเวลาต่อมา 
  และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญตัิฯ ๒๕๐๔ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
๗๘ ตอนที่ ๓๖ ๒๕ เมษายน ๒๕๐๔ แล้ว  จึงได้มีการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติฯ ที่ส าคัญซึ่งจะกล่าวในที่น้ีสองเรื่องคือ  
  การแต่งตั้งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติชุดแรกภายใต้
พระราชบัญญัติฯ ๒๕๐๔   และ 

 การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันตคินแรก 

สุกัญญา / ณ  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ๑ 



 

การแต่งตั้งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติชุดแรก 

ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔  น้ัน   
 ตามความในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ซึ่งลงนามโดย ดร.จ่าง 
รัตนะรัต อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ (กรรมการและเลขาธิการของคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพื่อสนัติ 

ในขณะน้ัน)) ปรากฏตอนหน่ึงว่า... 

 
 

        “ เนือ่งจากพระราชบญัญตัพิลังงานปรมาณูเพื่อสนัตไิด้ประกาศใชเ้ปน็ทางการ........แลว้ 
กจิการด้านตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งปฏิกรณป์รมาณูและพลงังานปรมาณเูพื่อสนัติ  มคีวามจ าเปน็ตอ้ง
ใชเ้จา้หนา้ที่ประจ าและสมควรมอบหมายใหป้ฏิบัตโิดยเรว็ที่สดุ ตามทีไ่ด้ปฏบิัติมากอ่นมีพระราชบญัญตัิ
พลงังานปรมาณฯูนัน้ กรมวทิยาศาสตรเ์ปน็ผู้ด าเนนิการโดยใชข้า้ราชการในสงักดั บัดนีม้พีระราชบญัญตัิ
ดังกลา่วแลว้  กรมวทิยาศาสตรจ์ึงหมดหนา้ทีด่ังกลา่วและไมส่ามารถด าเนนิการใดๆไดท้ัง้สิน้  ฉะนัน้จงึ
ใครข่อความกรณุาคณะรฐัมนตรีพจิารณาตวับคุคลเพื่อกระท าหนา้ที่ ประธานกรรมการ, กรรมการผูท้รง 
คุณวฒุ ิและ เลขาธกิาร   ให้สอดคล้องกบัมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ คณะกรรมการและเจา้หนา้ที ่
ชุดใหมจ่ะไดป้ฏิบัตหินา้ที่เพื่อใหก้จิการดา้นนีด้ าเนนิไปดว้ยดีและทันการ......” 

สุกัญญา / ณ  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ๒ 



 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๐๔ 
เห็นชอบการแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์เสนอ  
 ส่วนต าแหน่งเลขาธกิารส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ให้ พล.อ.จ. สวัสดิ์  ศรีศุข  นักวิทยาศาสตร์พิเศษ  กรมวิทยาศาสตร ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ด ารงต าแหน่งเลขาธกิารส านักงานพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ    
 รายนามประธานกรรมการและกรรมการผ้ทูรงคุณวุฒิตาม
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๐๔   
มีดังน้ี 
 

 

สุกัญญา / ณ  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ๓ 



รายนามตามประกาศฯรายนามตามประกาศฯ รายนามตามประกาศฯรายนามตามประกาศฯรายนามตามประกาศฯ

๑ ฑล.อ.ท. มุนี  มหาสันทนะ  เวชยันตรังสฤษฎ์ ประธานกรรมการ 

๒ นายแถบ    นีละนิธิ กรรมการ 

๓ นายเพ็ง     โสมนะพันธุ์ กรรมการ 

๔ พล.ร.ต. สมพันธ์ุ   บุนนาค ร.น. กรรมการ 

๕ นายอ านวย  เสมรสุต กรรมการ 

๖ นายอรุณ    สรเทศน ์ กรรมการ 

๗ นายประดิษฐ์  เช่ียวสกุล กรรมการ 

๘ นายปุุย      โรจนะบุรานนท์ กรรมการ 

๙ นายเสกล    บุณยัษฐิติ กรรมการ 

๑๐ นายจ าลอง  หะรินสุต กรรมการ 

๑๑ นายพฤทธิ์   ณ นคร กรรมการ 

สุกัญญา / ณ  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ๔ 

หมายเหตุ 

* ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ 
* ศ.เพ็ง  โสมนะพันธ์ุ 

* ศ.นพ.อ านวย  เสมรสุต 
* ศ.อรุณ  สรเทศน ์
* ดร.ประดิษฐ์  เชี่ยวสกุล 

* นพ.ดร.จ าลอง หะรินสุต 
* ดร.ประพฤทธิ์ ณ นคร 



  และอีกเหตุการณป์ระวัติศาสตร์หน่ึงของส านักงานฯ ที่

เกี่ยวเน่ืองกับการแต่งตั้งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อ

สันติชุดแรกภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ น้ีด้วย ตามความในหนังสือของ ดร.จ่าง 

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว น่ันคือ “การแต่งตั้งเลขาธิการ

ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติคนแรก” (ส านักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติในปัจจุบัน)   

     
สุกัญญา / ณ  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ๕ 



 ซึ่งขอบันทึกไว้ ณ โอกาสน้ีว่า ในส่วนของเลขาธิการ
ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติน้ัน ไดม้ปีระกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๐๔  เรื่อง
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน แต่งตั้งให้  

พลอากาศจัตวา สวัสดิ์ ศรีศุข  
นักวิทยาศาสตร์พิเศษ  กรมวิทยาศาสตร์  กระทรวงอุตสาหกรรม 

ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
ส านักนายกรัฐมนตรี อีกต าแหน่งหน่ึง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มถิุนายน 
๒๕๐๔ เป็นต้นไป 

 สุกัญญา / ณ  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ๖ 



  และต่อมาคณะรฐัมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ ตลุาคม ๒๕๐๔ ให้
โอน พล.อ.จ.สวัสดิ์ จากกรมวิทยาศาสตร ์  กระทรวงอุตสาหกรรม  มา
รับราชการในต าแหน่งเลขาธิการส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๔ เป็นต้นไป  

 จากน้ันจึงได้มปีระกาศส านักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่  
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ให ้พล.อ.จ. สวัสดิ์ ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ   ส านักนายกรัฐมนตรี  ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๔ เป็นต้นไป  ซึ่งท่านได้ด ารงต าแหน่งน้ีมาจวบ
จนกระทั่งลาออกจากราชการเมื่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ 

 
สุกัญญา / ณ  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ๗ 



เอกสารอ้างอิง 
 - กรมวิทยาศาสตร์. (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๐๔). หนังสือ ที่ ๑๘๙๖/๒๕๐๔. 
อัดส าเนา. 
 - ส านักนายกรัฐมนตรี. (๘ มิถุนายน ๒๕๐๔). แต่งตั้งคณะกรรมการพลัง 
งานปรมาณูเพื่อสันติ. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี. อัดส าเนา. 
 - ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๔). หนังสือ ที่ ๖๔๙๑/
๒๕๐๔. อัดส าเนา. 
 - ส านักนายกรัฐมนตรี. (๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๔). แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน. 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี. อัดส าเนา. 
 - ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔). หนังสือ ที่ 
๑๓๑๙๙/๒๕๐๔. อัดส าเนา. 
   

  
 

สุกัญญา / ณ  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ๘ 



เอกสารอ้างอิง  (ต่อ) 
 - ส านักนายกรัฐมนตร.ี (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔). แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน. 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตร.ี อัดส าเนา. 
 - สวัสดิ์ ศรศีุข. (๒๕๔๒). จารึก พปส. ๒๕๐๔-๒๕๑๘. ประวัติผู้เขียน. น. ๑๑๙ 
 - สุกัญญา  จันทรมงคล. (๒๕๕๙). คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
(ความเป็นมา). น.๓. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book). www.oaep.go.th/ข้อมูลความร้/ูด้าน
ทั่วไป. 
 - สุกัญญา  จันทรมงคล. (๒๕๕๙). คณะกรรมการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู  
(คณะกรรมการชุดแรกที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๗). 
น.๒. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book). www.oaep.go.th/ข้อมูลความร้/ูด้านทั่วไป. 

-------------- 
  
 สุกัญญา / ณ  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ๘ 



       

สุกัญญา จันทรมงคล 
๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 




