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 ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.)  กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นหน่วยบังคับใช้
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงใช้บังคับกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับพลังงำนนิวเคลียร์
และรังสีในทำงสันติ เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัย ควำมม่ันคงปลอดภัย และกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัยอย่ำงเพียง
พอที่จะป้องกันอันตรำยจำกผลกระทบทำงนิวเคลียร์และรังสีต่อประชำชนและสิ่งแวดล้อมโดยด ำเนินกำรต้ังแต่
ออกใบอนุญำตควบคุมดูแลตรวจสอบกำรใช้จนกระทั่งที่เลิกใช้ให้เป็นไปอย่ำงปลอดภัยตำมพระรำชบัญญัติและ
หลักมำตรฐำนสำกล 

 เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ พระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน
แล้ว บทบัญญัติบำงประกำรไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะกำร
พัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยีทำงนิวเคลียร์และรังสี จึงจ ำเป็นที่ ต้องมีกำรก ำหนดกฎเกณฑ์เพ่ือให้เกิ ดควำม
ปลอดภัย ควำมม่ันคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี พร้อมทั้งกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์                
เพ่ือคุ้มครองประชำชน สิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในทำงสำกลที่เก่ียวกับพลังงำนนิวเคลียร์   
จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันที่ ๔ สิงหำคม พ.ศ. 2558 โดยร่ำงพระรำชบัญญั ติพลังงำน
นิวเคลียร์ ได้เข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ วำระที่ ๑ เม่ือวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เม่ือวันที่ ๑๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ... ได้ผ่ำน
วำระ 2 และวำระ ๓ ในสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 และอยู่ระหว่ำง
กำรออกกฎหมำยล ำดับรองจ ำนวนกว่ำ 49 ฉบับ และจะบังคับใช้เต็มรูปในวันท่ี 29 ตุลาคม 2560 

พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถือเป็นกฎหมำยประวัติศำสตร์ของ ปส. ในฐำนะ
หน่วย งำนก ำกับดูแลควำมปลอดภั ยทำ งนิ วเคลีย ร์และรังสี ของประเทศ ทุกขั้นตอนของกำรผลักดัน
พระรำชบัญญัติฉบับนี้ เป็นไปตามขั้นตอนท่ีถูกต้องทุกประการ ซ่ึงเกิดจำกควำมต้ังใจอันดี ควำมทุ่มเท เสียสละ                 
และกำรผลักดันจำกหลำยภำคส่วนด้วยระยะเวลำอันยำวนำนเกือบ ๑๐ ปี รวมทั้งหน่วยงำนองค์กรระหว่ำงประเทศ             
ที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูล อำทิ ทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ (IAEA) สหภำพยุโรป (European 
Commission: EU) 

 

 

กระบวนกำรเสนอร่ำงกฎหมำยของ ปส. ได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่  ณ ขณะนั้น 
คือ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบระเบียบว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงก ำหนดให้กำรตรำพระรำชบัญญัติจะต้อง
ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย โดยก ำหนดให้ต้องมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง  ปส. ได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติโดยฝ่ำยบริหำร และได้ตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย

การด าเนินงานด้านกฎหมาย 

ภารกิจหน้าท่ีของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และความส าคัญของการพัฒนากฎหมาย 

 

กระบวนการขั้นตอนการตราพระราชบัญญัติฯ 
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ครบถ้วนแล้ว ซ่ึงระหว่ำงกำรยกร่ำงได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของส่วนรำชกำรที่มีหน้ำที่และภำรกิจ เช่น 
กำรทหำร กำรสำธำรณสุข กำรอุตสำหกรรม อีกทั้งเม่ือมีกำรปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติในชั้นคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำแล้ว ได้มีกำรเสนอต่อฝ่ำยนิติบัญญัติเพ่ือออกเป็นกฎหมำย โดยมีรำยละเอียดในแต่ละขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

๑.  ขั้นตอนเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ โดยผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 
      (๑)  ช่ว งระหว่ ำงวันที่  ๑ ธัน วำคม ๒๕๔๙ ถึ งวันที่  ๑๙ มีนำ คม ๒๕๕๐ ปส . ได้ประชุ ม
คณะอนุกรรมกำรปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เพ่ือพิจำรณำแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมำยดังกล่ำวให้สอดคล้องกับนโยบำยของ วท.  
      (๒)  ปส. เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกคณะอนุกรรมกำรฯ ต่อ วท. เม่ือวันที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๕๐ และ วท. ได้แจ้งให้ ปส. ปรับปรุง
แก้ไขร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวเรื่อยมำพร้อมทั้งได้สั่งให้ ปส. น ำร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติด้วย 

     (๓)  วันที่ ๖ กันยำยน ๒๕๕๐ คณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ได้พิจำรณำและเห็นชอบ
ร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวแล้ว และ ปส. ได้มีบันทึกถึง วท. เพ่ือส่งร่ำงกฎหมำยให้พิจำรณำด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ของกฎหมำยเม่ือวันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๕๐    
      (4 )  วันที่  ๓ ตุล ำคม ๒๕๕ ๐ วท . ได้ เสนอร่ ำงกฎหมำย ดังกล่ ำ วต่อ รั ฐมนตรี ว่ำ กำ ร
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) และในวัน เดียวกัน รมว.วท. ได้ล งนำมเห็น ชอบกับ                     
ร่ำงกฎหมำยที่เสนอโดย ปส. แล้ว 

     (5)  วันที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๕๐ วท. มีหนังสือที่ วท (ปคร.) ๐๔๐๔/๕๐๐๗๒๘๙ ฉบับลงวันที่                    
๔ ตุลำคม ๒๕๕๐ เพ่ือส่งร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ให้ แก่ส ำนั ก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพ่ือน ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป 

๒.  ขั้นตอนการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
      (๑)  คณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำนแห่ งชำติ  สภำนิ ติบัญญั ติแห่งชำติ (สนช.) ได้แต่งคณะ                   
อนุกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...  เพ่ือพิจำรณำศึกษำ
และปรับปรุงแก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ให้มีควำมถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

     (๒)  ช่วงระยะเวลำระหว่ำงวันที่ ๒๕ กันยำยน ถึง ๕ ตุลำคม ๒๕๕๐ คณะอนุกรรมำธิกำร
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ได้เชิญ ปส. มำให้ข้อมูลเก่ียวกับร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวและได้พิจำรณำปรับปรุง
แก้ไขร่ำงกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมและได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่  ...) 
พ.ศ. ... ต่อคณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำนแห่งชำติ 

     (๓)  เม่ือวั นที่ ๙ ตุล ำคม ๒๕๕๐ คณะกรรมำธิกำร กำรพลั งงำ นแห่ งชำ ติ ได้ พิจ ำรณ ำ                          
ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และได้น ำเสนอร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวต่อ                 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติในวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ และในวันเดียวกันรัฐบำลได้รับร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวเพ่ือ
น ำไปพิจำรณำโดยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภำยใน ๓๐ วันต่อไป 
      (๔)  ต่อมำสภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้หมดวำระลง จึงท ำให้ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ื อ
สันติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ถูกส่งกลับมำยังคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเพ่ือตรวจสอบร่ำงกฎหมำย โดยที่ร่ำงกฎหมำย
ฉบับนี้ได้เริ่มพิจำรณำในชั้นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำนับต้ังแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมำ  
      (๕)  วันที่  ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๘ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี กำได้ตรวจพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... แล้วเสร็จ โดยได้มีกำรปรับปรุงเป็นร่ำงกฎหมำย
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ใหม่จ ำนวน ๑๕๒ มำตรำ และแก้ไขชื่อร่ำงพระรำชบัญญัติ เป็น “ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. 
...” พร้อมทั้งได้ยกเลิกพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๐๘  
      (๖)  วันที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๕๘  ครม. ได้ลงมติเห็นชอบหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำน
นิวเคลียร์ พ.ศ. .... โดยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแก้ไข มำตรำ ๑๓ (๖) และมำตรำ ๑๐๑ วรรคสอง 
และให้ส่งคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำ ก่อนเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
      (๗)  วันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๘ คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (วิป ปนช.)       
ได้มีมติให้ ปส. และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี กำน ำร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. .. .                    
ไปทบทวนแก้ไขปรับปรุง โดยตัดประเด็นอันเก่ียวกับ “โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์” ที่ปรำกฏอยู่ในหมวดต่ำง ๆ ออก
ทั้งหมด โดย ปส. ได้ท ำหนังสือชี้แจงข้อสังเกต เสนอต่อ ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ (วิป ปนช.)  
      (๘)  วันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (วิป ปนช.) 
ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำรก่อนน ำเข้ำประชุมกับคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  
      (๙)  วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ                  
ได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. .... แล้วมีควำมเห็นว่ำ เนื่องจำกร่ำงพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. .... เป็นข้อกฎหมำยที่มีควำมละเอียดอ่อนอำจส่งผลกระทบต่อประชำชน จึงได้จัดต้ัง
คณะกรรมกำรศึกษำขึ้นคณะหนึ่ง โดยมี ท่ำนพลเอกสกนธ์ฯ เป็นประธำนคณะกรรมกำรศึกษำดังกล่ำว โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. ... ก่อนน ำเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรศึกษำข้อมูล ๓ ถึง ๔ สัปดำห์   
      (๑๐)  วันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ คณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน เชิญ ปส. เข้ำร่วมชี้แจง
หลักกำรและเหตุผลในกำรแก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติฯ และวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมำธิกำร
กำรสื่อสำรมวลชนฯ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. .... เป็นกำรล่วงหน้ำ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำศึกษำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  
  ปส. ได้ชี้แจงหลักกำรและวัตถุประสงค์ของร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. ....              
ซ่ึงมุ่งกำรก ำกับดูแลด้ำนควำมปลอดภั ยจำกกำรใช้ประโยชน์พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล และแก้ไขประเด็นปัญหำต่ำงๆ ของพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
      (๑๑)  วันที่ ๒๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๘  คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ              
(วิป ปนช.) ครั้งที่  ๔๐/๒๕๕๘ ได้มติให้ ปส. กลับมำพิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน และ
คณะกรรมำธิกำรกำรสื่อสำรมวลชนฯ โดยเห็นควรแก้ไขชื่อ ร่ำงพระรำชบัญญัติ จำก “ร่ำงพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. ....” เป็น “ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ....” 
      (๑๒)  วันที่ ๒๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ปส. ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรแก้ไขชื่อร่ำง
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. .... เพ่ือรำยงำนต่อ ปกท.วท. เสนอ รมว.วท. เพ่ือลงนำมในหนังสือถึง
ประธำนกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (วิป ปนช.) ต่อไป โดยชั้นนี้  ปส. ไม่ขัดข้องในกำรแก้ไข
ชื่อร่ำงพระรำชบัญญัติ จำก “ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. ....” เป็น “ร่ำงพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ....” 
      (๑๓)  วันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. .... ได้เข้ำสู่
กำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ วำระที่ ๑ โดยสมำชิก สนช.  ได้ลงมติ เห็นด้วย ๑๘๙ เสียง งดออก
เสียง ๒ เสียง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและได้ต้ังคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำ รณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. .... เพ่ือพิจำรณำรำยละเอียดเรียงรำยมำตรำ 



4 
 

      (๑๔)  วันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ – ๑๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำทั้งหมด จ ำนวน ๑๙ ครั้ง ได้พิจำรณำ
ตรวจสอบและเพ่ิมเติม แก้ไขถ้อยค ำในร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอเข้ำ สนช. วำระ 
๒ – ๓ ต่อไป 
      (๑๕)  วันที่ ๑๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. .... ได้เข้ำสู่
กำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ วำระที่ ๒ และ ๓ โดยสมำชิก สนช. ได้ลงมติ เห็นด้วย ๑๔๔ เสียง     
ไม่เห็นด้วย ๑ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง ทั้งนี้ ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. .... ได้ผ่ำนวำระ ๓ 
เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำรแก้ไขชื่อพระรำชบัญญัติ จำก “ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. ....”                  
เป็น “ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ....” 
      (๑๖)  วันที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๕๙ พระรำชบัญญั ติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสั นติ พ.ศ . ๒๕๕๙                    
ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 
 
 
 

ขั้นตอนการร่างกฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
กำรยกร่ำงกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศคณะกรรมกำรฯ ระเบียบส ำนักงำน ปส. มีกระบวนกำร 

ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนท่ี ๑  ส่วนรำชกำรยกร่ำงกฎหมำยล ำดับรอง โดยผ่ำนคณะท ำงำนร่ำงกฎหมำย ของ ปส. 

ประกอบด้วยนักวิชำกำรของ ปส. ที่เก่ียวข้องในแต่ละประเด็น  พิจำรณำยกร่ำงโดยปรับปรุงจำกแนวทำงเดิม 
ตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔   และทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ 
และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง โดยคณะท ำงำนร่ำงกฎหมำยของ ปส. จะพิจำรณำและกลั่นกรองร่ำงกฎหมำยล ำดับ
รอง ก่อนน ำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรกฎหมำยและกำรขับเคลื่อนให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

ขั้นตอนท่ี ๒  เสนอร่ำงกฎหมำยที่ยกร่ำงผ่ำนคณะท ำงำนต่อคณะอนุกรรมกำรกฎหมำย ฯ ซ่ึงท ำหน้ำที่
ในกำรศึกษำ  วิเครำะห์ทำงวิชำกำร  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ให้ทันต่อ
สถำนกำรณ์ รวมทั้ง ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับกฎหมำยล ำดับรองที่ออกตำมพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  

ขั้นตอนท่ี ๓   ในกรณีที่ร่ำงกฎหมำยดังกล่ำว ก ำหนดให้ต้องได้รับค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร
พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  จะเสนอร่ำงต่อคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ โดยคณะกรรมกำรจะ
พิจำรณำในรำยละเอียดควำมเหมำะสมในแต่ละประเด็นพร้อมให้ข้อแนะน ำในกำรปรับปรุงร่ำงฯดังกล่ำวให้มี
ควำมเหมำะสมและสมบูรณ์ 

ขั้นตอนท่ี ๔ กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
ปส. ได้มีกำรเผยแพร่ร่ำงกฎหมำยล ำดับรองทุกฉบับบนเว็บ ไซต์ และประสำนงำนไปยังส ำนักงำน

เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (สลค.)  โดยเจ้ำหน้ำที่แจ้งว่ำ กำรเผยแพร่สำมำรถกระท ำผ่ำนเว็บไซต์ของ ปส. 
www.oap.go.th ได้ ต้ังแต่วันท่ี 10 มกราคม 2560 ถึง ๘ กันยายน 2560 มีจ านวนผู้อ่านท้ังหมด 
๑๑,๕๐๓ คน 

 

กฎหมายล าดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

http://www.oap.go.th/
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ทั้งนี้  กฎกระทรวงเป็นกฎหมำยล ำดับรองซ่ึงไม่ใช่กฎหมำยในระดับพระรำชบัญญัติที่รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยก ำหนดให้ต้องรับฟังควำมคิดเห็น  แต่ทั้งนี้  เพ่ือ เป็น กำรด ำเนินกำรและปฏิบัติตำม                     
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบระเบียบว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ปส. จึงได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างกระทรวงก่อนที่จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตลอดมำ 

 

 

กำรใช้ประโยชน์จำกกัมมันตภำพรังสี มีผลกระทบในทางท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ได้รับรังสี
เกิ ดขึ้ น เสมอ จึ งไม่ควรมีกำ รได้รับ รังสี โดยไม่จ ำ เป็น  เอกสำร  Radiation Protection and Safety of 
Radiation Sources (GSR Part-3) ของทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ ซ่ึงจัดท ำขึ้นตำมข้อมูลของ 
International Commission on Radiological Protection (ICRP) จึงก ำหนดเป็นข้อตกลงให้ทุ กประเทศ
สมำชิกมีกระบวนกำรก ำกับดูแลกำรใช้งำนวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก ำเนิดรังสี 

เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 จึงก ำกับดูแลต้ังแต่กำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์ไปถึงกำรใช้เครื่องก ำเนิดรังสีทีมี่ค่ำพลังงำนสูงสุดเกินกว่ำ ๕ keV ซ่ึงหมำยรวมถึงเครื่องก ำเนิด
รังสีท ำงทั นตกรรมที่ มีค่ ำพลังงำนอยู่ที่  60 keV – 120 keV ด้วยโดย เป็น ไปตำมมำตรฐำนของทบวง
กำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ (IAEA) ที่ก ำหนดให้ เครื่องก ำเนิ ดรังสีทำงทันตกรรมต้องอยู่ภำยใต้
กระบวนกำรอนุญำต (Authorization by Licensing or Registration) 

ประเทศที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงกำรแพทย์ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป ออสเตรเลีย 
มำเลเซีย สิงคโปร์จึงมีกฎหมำยลักษณะเดียวกับพระรำชบัญญัติฉบับนี้  เพ่ือส่งเสริมกำรใช้งำนเครื่องก ำเนิดรังสี
ทำงทันตกรรมให้เป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำนและปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วย ประชำชน และตัวผู้ใช้เครื่องเอง โดยผู้ใช้
และผู้ครอบครองเครื่องต้องตระหนักในควำมปลอดภัยทำงรังสีเนื่องจำก  “ไม่มีการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี
ใดๆ ท่ีปราศจากความเส่ียง” 

ประเทศดังกล่ำวข้ำงต้นจะมีกำรก าหนดข้อบังคับประกอบกำรใช้งำนเครื่องก ำเนิดรังสีทำงทันตกรรม 
เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ผู้เก่ียวข้องโดยละเอียด นอกจำกตัวเครื่องก ำเนิดรังสี ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบว่ำ
ปลอดภัยแล้ว ยังต้องค ำนึงถึงประเด็นต่ำง ๆ ต่อไปนี้  เช่น กำรพิจำณำโครงสร้ำงกำรก ำบังรังสี กำรติดต้ังและ
ระยะระหว่ำงก ำแพง กำรตรวจสอบกำรใช้งำนพ้ืนที่ข้ำงห้องติดต้ังเครื่องฯ กำรป ระเมินปริมำณกำรใช้งำนของ
เครื่อง ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้เครื่องอย่ำงปลอดภัย กำรมีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบเครื่องหรือเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยทำงรังสี ข้อก ำหนดอ่ืนๆ ที่ เก่ียวข้องกับสุขอนำมัยในประเทศนั้น  ๆ ซ่ึงแต่ละประเทศมีกำรก ำหนด
รำยละเอียดที่แตกต่ำงกัน แต่ไม่มีประเทศใดที่ยกเว้นกำรก ำกับดูแลกำรใช้งำนเครื่องก ำเนิดรังสีทำงทันตกรรม 
หรือจัดให้มีเฉพำะกำรตรวจสภำพเครื่องโดยไม่พิจำรณำประเด็นควำมปลอดภัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

 

 

การยึดหลักตามมาตรฐานสากล 
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หัวข้อ มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย 
กฎหมาย Atomic Energy 

Licensing Act 
1984/2006 

Radiation 
Protection Act 
2007/2016 

Australian 
Radiation 

Protection and 
Nuclear Safety 

Act 
1998/2016 

Radiation 
Safety Act 

2016 

The Atomic 
Energy Act 

1962 (Atomic 
Energy Rules 

2004) 

หน่วยงาน
ก ากับดูแล 

AELB 
(Atomic Energy 

Licensing 
Board) 

RPNSD  
(The Radiation 
Protection & 

Nuclear Safety 
Department) 

ARPANSA 
(Australian 
Radiation 

Protection and 
Nuclear Safety 

Agency) 

Office of 
Radiation 

Safety 

AERB 
(Atomic Energy 

Regulatory 
Board) 

ผู้ประสงค์จะ
ใช้งาน

เคร่ืองเอกซเรย์
ทางทันตกรรม 

ย่ืนขอรับ
ใบอนุญำต
ครอบครอง 
Class C 

ย่ืนขอรับ
ใบอนุญำต

ครอบครอง L3 

ย่ืนขอรับ
ใบอนุญำตหรือข้ึน
ทะเบียน (แล้วแต่
รัฐและประเภท

เคร่ือง) 

ย่ืนขอรับ
ใบอนุญำต
ครอบครอง 

Source License 

ย่ืนขอรับ
ใบอนุญำตใช้งำน
เคร่ืองเอกซเรย์ 

ข้อก าหนด
ผู้รับผิดชอบ
ดูแลการใช้

งานให้
ปลอดภัย 

ต้องระบุผู้ดูแล
กำรใช้งำนซ่ึงต้อง
เป็นทันตแพทย์
และข้ึนทะเบียน 

Annual 
Practising 
Certificate 

(APC) 

ต้องมีผู้รับผิดชอบ
ควำมปลอดภัยใน
กำรใช้งำนท่ีได้รับ
ใบอนุญำต L5 

ต้องแต่งต้ัง
เจ้ำหน้ำท่ีควำม

ปลอดภัยทำงรังสี 
(RSO) ท่ีมี

คุณสมบัติเพียงพอ
และได้รับกำร
รับรองจำก

หน่วยงำนก ำกับ
ดูแล 

ผู้รับใบอนุญำต 
Source License 
ต้องปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดด้ำน
ควำมปลอดภัยท่ี
ระบุไว้ในกฎหมำย 

ต้องมีเจ้ำหน้ำท่ี
ควำมปลอดภัย

ทำงรังสี (RSO) ท่ี
ได้รับกำรรับรอง
จำกหน่วยงำน

ก ำกับดูแล 

ข้อก าหนด
ผู้ใช้งาน

เคร่ืองเอกซเรย์ 

ทันตแพทย์หรือ
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีผ่ำน
กำรฝึกอบรมโดย
ได้รับอนุญำตจำก
หน่วยงำนก ำกับ

ดูแล 

ต้องข้ึนทะเบียน 
R1 เพ่ือ

ปฏิบัติงำน 

ทันตแพทย์หรือ
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีผ่ำน
กำรฝึกอบรบ

หลักสูตรท่ีได้รับ
กำรรับรอง 

ทันตแพทย์หรือผู้
ได้รับใบอนุญำต

ใช้งำน
เคร่ืองเอกซเรย์ 

ต้องมีคุณสมบัติ
และกำรฝึกอบรม
ตำมท่ีหน่วยงำน
ก ำกับดูแลก ำหนด 
และปฏิบัติตำม 
safety code 

บทลงโทษ ปรับไม่เกิน 
100,000  

ริงกิตมำเลเซีย 
หรือจ ำคุกไม่เกิน 
10 ปี หรือท้ังจ ำ

ท้ังปรับ 
 

ปรับไม่เกิน 
100,000 

ดอลลำร์สิงคโปร์ 
หรือจ ำคุกไม่เกิน 
5 ปี หรือท้ังจ ำท้ัง

ปรับ 

แล้วแต่รัฐ สูงสุด 
2,000 penalty 
unit ประมำณ 
360,000 

ดอลลำร์
ออสเตรเลีย 

ปรับไม่เกิน 
100,000 

ดอลลำร์
นิวซีแลนด์ 

ปรับ หรือ จ ำคุก
ไม่เกิน 5 ปี หรือ

ท้ังจ ำท้ังปรับ 

 

 

กฎหมายทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีใช้ก ากับดูการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรม 
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ตารางเปรียบเทียบการก ากับดูแลความปลอดภัยเครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์ 
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- เป็นกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยให้กับประชำชน ตำมมำตรฐำนสำกลของทบวงกำรพลังงำนปรมำณู
ระหว่ำงประเทศ 

- เป็นกำรปฏิบัติงำนกับรังสี โดยใช้หลัก ALARA (As Low As Reasonably Achievable) หรือกำร
ได้รับรังสีน้อยที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ 

- มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีเพ่ือรับผิดชอบควำมปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงำน และประชำชนใน
สถำนประกอบกำร (เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรใช้ และในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน)  

- มีข้อมูลกำรครอบครอง ใช้ น ำเข้ำ ส่งออก และผู้รับผิดชอบเครื่องก ำเนิดรังสีทั่วประเทศ (เพ่ือป้องกัน
กำรสูญหำย และกำรน ำไปใช้ในทำงที่มิชอบ)  

- มีกำรเก็บข้อมูลปริมำณรังสีของผู้ปฏิบัติงำน (กำรได้รับปริมำณรังสีในร่ำงกำย) 
 

 
 

กำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ที่
ก ำหนดของทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ  เพ่ือยกระดับมำตรฐำนในกำรก ำกับดูแลกำรใช้
ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้เทียบเท่ำกับนำนำประเทศ หำกมีกำรก ำหนดกฎ เกณฑ์ให้  
ด้อยกว่ำหรือไม่เหมำะสมกับกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย ควำมม่ันคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี และกำร
พิทักษ์ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์อำจส่งผลให้เกิดกำรซ้ ำรอยกับเหตุกำรณ์ที่องค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำง
ประเทศ หรือ ICAO ให้ธงแดงแก่ประเทศไทย ซ่ึงเป็นเครื่องหมำยที่นำนำชำติประเมินมำตรฐำนควำมปลอดภัย
ของไทยต่ ำลง และอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศต่ำง ๆ ได้ ดังนั้น                    
ในแง่มุมเดียวกัน หำกประเทศไทยมีระบบกำรก ำกับดูแลที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนอำจท ำให้ประเทศต่ำง ๆ                 
ไม่ยอมรับกับกำรด ำเนินกำรใด ๆ เก่ียวกับพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยได้ 

สิ่งที่น่ำเป็นห่วงคือ ภำพลักษณ์ของประเทศไทยในเชิงมำตรฐำนสำกล กำรรักษำฟันทีค่นต่ำงชำติเข้ำมำใช้
บริกำรเป็นอุตสำหกรรมหนึง่ที่น ำรำยได้หลักเข้ำมำสู่ประเทศไทยจ ำนวนมำก หำกมีข่ำวตีพิมพ์ว่ำ การเอกซเรย์ฟัน
ในประเทศไทยไม่ได้รับการก ากับดูแลด้วยกฎหมายอะไรเลย  จะมีผลกระทบต่อคลินิกทันตกรรมของประเทศว่ำ 
ไม่มีมำตรฐำน ไม่มีควำมปลอดภัยทำงรังสีหรือไม่ เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจำรณำและให้ควำมส ำคัญเพรำะเป็น
ภำพลักษณ์ระดับประเทศ ไม่ได้มองเพียงเรื่องวิชำกำรเท่ำนั้น 

 
 

 
 

ประโยชน์ต่อประชาชน 

 

เรียนรู้ความผิดพลาดของการตรากฎหมายท่ีผ่านมา 
 


