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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
----------------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีออกกฎกระทรวง
ไว  
ดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑  ใหสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนหนวยงานกลาง 
ในการเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูในทางสันต ิกํากับให 
เกิดความปลอดภัยแกผูใชและประชาชน และปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร  
โดยการบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณ ูกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี กํากับดูแลความ 
ปลอดภัยทางนิวเคลียร และสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณ ูเพ่ือใหมี 
นโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูในทางสันติใหเปนไปตามพันธกรณีและมาตร 
การสากล สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน และใหมีการพัฒนาและใชพลังงาน 
ปรมาณูใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชและประชาชน โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  
  (๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
  (๒) กํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี นิวเคลียร และวัสดุนิวเคลียร 
  (๓) ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร 
  (๔) เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตรของการพัฒนาและใชพลังงาน 
ปรมาณู 
  (๕) ประสานงานและดําเนินการดานความรวมมือใหเปนไปตามพันธกรณีกับ 
องคการระหวางประเทศ และหนวยงานในตางประเทศ 
  (๖) ประสานงานและดําเนินการสนับสนุนแผนงานความม่ันคงแหงชาติ ในสวน 
ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณ ู
  (๗) ประสานงานและดําเนินการความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในประเทศ 
และตางประเทศ 
  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน 
ปรมาณูเพื่อสันติหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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  ขอ ๒  ใหแบงสวนราชการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดังตอไปนี ้
  (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
  (๒) สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร  
  (๓) สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
  (๔) สํานักบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณ ู
  (๕) สํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณ ู
 
  ขอ ๓  ในสํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิใหมีกลุมปฏิบัติงานดานวิชาการ  
เพื่อปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีนิวเคลียร โดยรับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการ 
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิดังตอไปนี ้
  (๑) โครงการจัดการกากกัมมันตรังสี 
  (๒) โครงการผลิตไอโซโทปรังสี 
  (๓) โครงการปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียรและปฏิกรณปฏิบัต ิ
  (๔) โครงการปองกันภัยจากนิวเคลียรและรังสี 
  (๕) โครงการวิจัยรังสีเพื่อการเกษตร 
  (๖) โครงการวิจัยเคมีและวัสดุศาสตร 
  (๗) โครงการวิจัยฟสิกสและวิทยาการกาวหนา 
 
  ขอ ๔  สวนราชการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
        (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไปและปฏิบัติงานสารบรรณของ 
สํานักงาน 
        (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของ 
สํานักงาน 
        (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร 
สถานท่ี และยานพาหนะของสํานักงาน 
        (ง) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงาน 
        (จ) ดําเนินการอื่นใดท่ีมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใด 
ของสํานักงาน 
        (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๒) สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
        (ก) จัดทํากฎ ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติดานความปลอดภัย 
ทางนิวเคลียร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

        (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งและดําเนินกิจกรรม 
สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร 
        (ค) ประเมินความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรใหเปนไป 
ตามมาตรฐาน 
        (ง) ตรวจสอบติดตามและกํากับความปลอดภัยของการดําเนินกิจการ 
สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร 
        (จ) จัดการดานการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
นิวเคลียร 
        (ฉ) ศึกษา ติดตาม ประสานงาน และเผยแพรเทคโนโลยีดานความปลอด
ภัย 
นิวเคลียร  
        (ช) ดําเนินการดานศูนยขอมูลทางวิชาการดานความปลอดภัยทางนิวเคลียร 
        (ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๓) สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
        (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับดานความ 
ปลอดภัยทางรังสี   
        (ข) ดําเนินการดานกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีและการบังคับใช 
กฎหมาย 
        (ค) ดําเนินการดานการตรวจสอบ ประเมิน การอนุญาต ติดตามและ 
ประสานงานดานความปลอดภัยทางรังสี 
        (ง) ดําเนินการประสานงานเตรียมความพรอมรวมกับหนวยงานภายใน 
ประเทศ และตางประเทศในกรณีฉุกเฉินทางรังสี 
        (จ) ดําเนินการดานฐานขอมูลการกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี  
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ 
มอบหมาย 
        (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๔) สํานักบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณ ูมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
        (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพลังงานปรมาณ ู
เพื่อสันติและการประสานงานการประชุมของคณะอนุกรรมการตาง ๆ 
        (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับการนําเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตรดาน 
พลังงานปรมาณูในทางสันต ิ
        (ค) ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการและมาตรฐานการ 
กํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูและการบังคับใช 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

        (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญาและอนุสัญญาตาง ๆ ดานพลังงาน 
ปรมาณูและการปฏิบัติตามพันธกรณ ี
        (จ) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประสานงานดานพลังงานปรมาณูกับองคการ 
ระหวางประเทศ หนวยงานในประเทศและตามขอตกลงกับมิตรประเทศ 
        (ฉ) ดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและประสานงานวิชาการใหกับผูชํานาญ 
การดานพลังงานปรมาณ ู
        (ช) ดําเนินการดานศูนยขอมูล ขอสนเทศและเผยแพรประชาสัมพันธ 
เกี่ยวกับพลังงานปรมาณ ู
        (ซ) ดําเนินการดานฐานขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานพลังงาน 
ปรมาณู 
        (ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม ความรู  
ความกาวหนาและผลงานของสํานักงาน 
        (ญ) ประสานงานและประมวลผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด  
ตลอดจนจัดทําแผนปฏิบัติงานของสํานักงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบทของ
กระทรวง 
        (ฎ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๕)  สํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณ ู 
มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
        (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานทางรังสีและกัมมันตภาพรังสีของประเทศ  
การสถาปนา การบํารุงรักษามาตรฐาน การสอบเทียบและการใหการรับรองมาตรฐานการวัดรังสี 
        (ข) ดําเนินการติดตาม ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในส่ิงแวดลอม และ 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนหนวยงานอื่นในการเฝาตรวจ วิเคราะห และประเมิน 
คากัมมันตภาพรังสีตามพันธกรณีของสนธิสัญญาตาง ๆ 
        (ค) ดําเนินการประเมินคาปริมาณรังสีจากภายในรางกายของผูปฏิบัติงาน 
ทางรังสีและผูท่ีเก่ียวของ 
        (ง) ดําเนินการ กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และประสานงานกิจกรรม 
ดานพลังงานปรมาณูในประเทศไทยตามพันธกรณีของสนธิสัญญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียรและ 
มาตรการสากลที่เกี่ยวของ 
        (จ) ดําเนินการดานการจัดการระบบเอกสาร การพัฒนาและจัดทําฐาน 
ขอมูลเพื่อสนับสนุนการกํากับความปลอดภัยทางพลังงานปรมาณ ู
        (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
     ใหไว ณ วันที ่๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

        พินิจ  จารุสมบัติ 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากมาตรา ๘ ฉ แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติวาการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน 
รัฐมนตร ีกรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปนกรม ใหออกเปนกฎกระทรวง 
และ 
ใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติ 
ดังกลาว สมควรแบงสวนราชการภายในสํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิกระทรวงวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี และระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงาน   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๔๕/๑๐๓ก(เลมท่ี ๓)/๑๔/๙ ตุลาคม ๒๕๔๕] 
 
ชไมพร/แกไข 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
A+B(C) 
 
 
 


