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รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย
ที่

1

่ -นามสกุล
ชือ

ตาแหน่งใน
คณะกรรมการ

ว ันทีไ่ ด้ร ับ
แต่งตงั้

นายสุทธิเวช
ต. แสงจันทร์

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
(ด ้านสาขาวิชาเคมี)
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2

ั
นายอภิชย
ชวเจริญพันธ์

3

นายปรีชา
ออประเสริฐ

4

นางนวลศรี
ทยาพัชร

5

6

นายสุรย
ิ ะ
อรุณรุ่ง

นางศุภวรรณ
ตันตยานนท์

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
(ด ้านสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์)

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
(ด ้านสาขา
วิศวกรรมศาสตร์)
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
(ด ้านสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์)
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
(ด ้านสาขาวิชา
กฎหมาย)
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
(องค์กรสาธารณะ
ประโยชน์ด ้านการ
คุ ้มครองสุขภาพ
อนามัย)

ตาแหน่งงานปัจจุบ ัน/ ประว ัติการทางาน
1
 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
2
 ผู ้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
 กรรมการ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ สมาคม เอ โอ เอ ซี ประเทศไทย (สอป.)
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กรรมการ คณะกรรมการบริหารองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม ้
5
กรรมการอิสระ บริษัทไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู ้ผลิต 3K แบตเตอรรี่
อดีต รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
อดีต อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
อดีต อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (2549-2551)
6
กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
อดีต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
อดีต ประธานบริหาร บริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพ
อดีต ประธาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
7
อดีต กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒก
ิ ฎหมาย(รัฐวิสาหกิจ) คณะกรรมการวัตถุอน
ั ตราย
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อดีต ผู ้อานวยการกองวัตถุมพ
ี ษ
ิ การเกษตร กรมวิชาการเกษตร8
อดีต กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒก
ิ ฎหมาย(รัฐวิสาหกิจ) คณะกรรมการวัตถุอน
ั ตราย
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ทีป
่ รึกษา รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณะสุข
10
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ คณะกรรมการสนั บสนุนการจัดตัง้ สถานศึกษาเอกชน
11
อดีต กรรมการ คณะกรรมการทีป
่ รึกษากฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
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รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย (2550 – ปั จจุบน
ั )
14
ทีป
่ รึกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย
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9

12
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7

8

น.ส.สุมล
ปวิตรานนท์

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
(องค์กรสาธารณะ
ประโยชน์ด ้านการ
คุ ้มครองผู ้บริโภค)

นายปกรณ์
สุจเร

กรรมการ
ผูท
้ รงคุณวุฒ ิ
(องค์กรสาธารณะ
ประโยชน์ดา้ นการ
เกษตรกรรมยง่ ั ยืน)

9

นายสุมด
ิ า
บุรณศิร ิ

10

นางขวัญฤดี
โชติชนาทวี
วงศ์

กรรมการ
ผูท
้ รงคุณวุฒ ิ
(องค์กรสาธารณะ
ประโยชน์ดา้ นการ
จ ัดการปัญหาว ัตถุ
อ ันตรายในท้องถิน
่ )
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
(องค์กรสาธารณะ
ประโยชน์ด ้าน
สิง่ แวดล ้อม)
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นักวิชาการระดับสูง สังกัดพิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข
กรรมการ สังกัดผู ้แทนสมาคมพิษวิทยา สมาคม เอ โอ เอ ซี ประเทศไทย (สอป.)
กรรมการ คณะกรรมการกาหนดมาตรการและติดตามความปลอดภัยด ้านรังสี เคมี และชีวะ
16
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อดีต กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒก
ิ ฎหมาย(รัฐวิสาหกิจ) คณะกรรมการวัตถุอน
ั ตราย






นายกสมาคมอาร ักขาพืชไทย
18
ประธาน คณะอนุกรรมการเพือ
่ ตรวจสอบคุณภาพสารเคมีเกษตร สมาคมอาร ักขาพืชไทย
19
่ ั (ประเทศไทย)
ผูจ
้ ัดการฝ่ายธุรกิจ บริษ ัทซินเจนทา ครอป โปรเทคชน
20
ผูด
้ าเนินรายการ รูท
้ ันเกษตรไทย สถานีฟาร์มแชนแนล (ไทยคม 5)







รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
22
กรรมการ คณะกรรมการสถาบ ันพล ังงานเพือ
่ อุตสาหกรรม
รองประธานอาวุโส คณะกรรมการร่วม(กกร.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
23
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย
24
ผูบ
้ ริหาร บริษ ัทเทยินโพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) จาก ัด
25
ั ์ คณะกรรมการกลุม
อดีต ประธานกิตติมศกดิ
่ อุตสาหกรรมเคมี (2551-2553)
ั ์ คณะกรรมการ Responsible Care ดูแลด้วยความร ับผิดชอบ(2547อดีต ประธานกิตติมศกดิ
26
2549) และต ัวแทนจากบริษ ัท เทยินโพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) จาก ัด
อดีต กรรมการผูท
้ รงคุณวุฒก
ิ ฎหมาย(ร ัฐวิสาหกิจ) คณะกรรมการว ัตถุอ ันตราย




รองผู ้อานวยการสถาบันสิง่ แวดล ้อมไทย
28
ผู ้อานวยการบริหาร คณะกรรมการนักธุรกิจเพือ
่ สิง่ แวดล ้อมไทย(ธวท.)
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17

21

27
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ที่มา
1 http://www.dss.go.th/dssweb/intro/exec.html
2 http://www.nimt.or.th/nimt/AboutUs/index.php?menuName=board&GroupId=14
3 http://aoacthai.org/committee.php?me=commit&ti=1
4 http://www.fio.co.th/new/board52-53/board_08.html
5 http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=BAT-3K&language=th&country=TH
6 http://paecthai.opdc.go.th/committee-16-committee-profile-314.html
7 http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program3-3.jsp?com_code1=%CD%A1&com_code2=32&com_set=4&com_title=&org_serl=
8 http://it.doa.go.th/pibai/pibai/n12/v_1-feb/ceaksong.html
9 http://www.pastnews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2215:2010-07-31-05-49-29&catid=1:2009-06-22-17-01-59
10 http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program3-3.jsp?com_code1=%C8%B8&com_code2=26&com_set=7&com_title=&org_serl=
11 http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program3-3.jsp?com_code1=%C8%B8&com_code2=82&com_set=8&com_title=&org_serl=
12 http://mis.sc.chula.ac.th/ps_show1.asp?pid=236&ChkInFile=1
13 http://www.chemsocthai.org/th/node/18
14 http://www.thaipolymersociety.org/committees.htm
15 http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc2010/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=288
16 http://www.biotec.or.th/biosafety/IBC/new/list/medsci1.html
17 http://www.tcpa.or.th/thai/board_of_directors.html
18 http://www.tcpa.or.th/thai/faculty_quality.html
19 http://www.syngenta.co.th/about/manage.html
20 http://www.kantana.com/farmchannel/index.php/component/k2/item/80-the-look-farm
21 http://www.fti.or.th/2008/thai/fticommitteefti.aspx
22 http://www.iie.or.th/iie2003/org/boardProfile.aspx?id=24
23 http://www.jsccib.org/cms/index.php?option=com_content&view=category&id=4&Itemid=5
24 http://www.ftiprovince.or.th/province/ftimember_info.aspx?id=265
25 http://www.excessweb.co.th/demo/6101/industrialgroup/chemical/about02.asp
26 http://www.responsiblecare.or.th/Aboutus/RCMCTStructure/tabid/112/Default.aspx
27 http://www.tei.or.th/AboutTEI/th_TEIpersonnel.htm
28 http://www.prachachat.net/view_news.php?newsid=02csr05010353&sectionid=0221&day=2010-03-01
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