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การดาเนินงานด้านกฎหมาย
ภารกิจหน้าที่ของสานักงานปรมาณูเพื่ อสันติ และความสาคัญของการพัฒนากฎหมาย
สำนัก งำนปรมำณู เ พื่อ สั นติ (ปส.) กระทรวงวิ ทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี (วท.) เป็ น หน่ว ยบัง คับ ใช้
พระรำชบั ญญั ติพลังงำนนิ วเคลี ยร์เ พื่อสั นติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ งใช้ บังคั บกำรดำเนิน งำนเกี่ย วกับ พลัง งำนนิวเคลีย ร์
และรั งสีในทำงสันติ เพื่อ ให้เกิ ดควำมปลอดภัย ควำมมั่นคงปลอดภั ย และกำรพิทั กษ์ค วำมปลอดภัย อย่ำงเพีย ง
พอที่จะป้องกัน อันตรำยจำกผลกระทบทำงนิวเคลียร์และรังสีต่ อประชำชนและสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินกำรตั้งแต่
ออกใบอนุญำตควบคุมดูแลตรวจสอบกำรใช้ จนกระทั่งที่เลิก ใช้ให้เป็ น ไปอย่ำงปลอดภัยตำมพระรำชบัญ ญัติและ
หลักมำตรฐำนสำกล
เป็นที่ทรำบกันดี ว่ำ พระรำชบัญ ญัติพลั งงำนปรมำณูเพื่ อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้ใ ช้บังคับ มำเป็นเวลำนำน
แล้ว บทบัญญั ติบำงประกำรไม่ส อดคล้อ งกับสถำนกำรณ์ปั จจุบัน ที่เปลี่ย นแปลงไปอย่ ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะกำร
พัฒ นำทำงด้ำ นเทคโนโลยี ท ำงนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี จึ งจ ำเป็ น ที่ ต้ อ งมีก ำรก ำหนดกฎเกณฑ์ เ พื่ อ ให้ เกิ ดควำม
ปลอดภั ย ควำมมั่ น คงปลอดภั ย ทำงนิ ว เคลีย ร์ แ ละรั งสี พร้อ มทั้ ง กำรพิ ทั ก ษ์ ค วำมปลอดภั ย ทำงนิ วเคลี ย ร์
เพื่อคุ้มครองประชำชน สิ่ งแวดล้อม และเพื่ อให้ส อดคล้ องกับกฎเกณฑ์ในทำงสำกลที่เกี่ ยวกับ พลังงำนนิว เคลีย ร์
จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลี ยร์เพื่อสัน ติ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เ ห็ น ชอบ เมื่ อ วั น ที่ ๔ สิ ง หำคม พ.ศ. 2558 โดยร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติพลั ง งำน
นิวเคลียร์ ได้เข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ วำระที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวั นที่ ๑๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่ ำงพระรำชบั ญญั ติพลั งงำนนิว เคลี ยร์เพื่ อสัน ติ พ.ศ. ... ได้ ผ่ำ น
วำระ 2 และวำระ ๓ ในสภำนิติ บัญ ญั ติแ ห่ง ชำติ มี ผลบังคั บใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุ มภาพั นธ์ 2560 และอยู่ ระหว่ำง
กำรออกกฎหมำยล ำดับรองจำนวนกว่ ำ 49 ฉบับ และจะบังคับใช้ เต็ มรู ปในวั นที่ 29 ตุลาคม 2560
พระรำชบัญ ญั ติ พลัง งำนนิ วเคลี ย ร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถื อ เป็ นกฎหมำยประวัติ ศ ำสตร์ ของ ปส. ในฐำนะ
หน่ ว ยงำนก ำกั บ ดู แ ลควำมปลอดภั ย ทำ งนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ข องประเทศ ทุ ก ขั้ น ตอนของกำรผลั ก ดั น
พระรำชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เป็ นไปตามขั้ นตอนที่ ถู กต้ องทุ กประการ ซึ่งเกิ ดจำกควำมตั้ งใจอั นดี ควำมทุ่ มเท เสี ยสละ
และกำรผลั กดั นจำกหลำยภำคส่ วนด้วยระยะเวลำอั นยำวนำนเกื อบ ๑๐ ปี รวมทั้ งหน่ วยงำนองค์ กรระหว่ ำงประเทศ
ที่ ให้ กำรสนั บสนุ นด้ ำนข้ อมู ล อำทิ ทบวงกำรพลั งงำนปรมำณู ระหว่ ำงประเทศ (IAEA) สหภำพยุ โ รป (European
Commission: EU)

กระบวนการขั้นตอนการตราพระราชบั ญญั ติฯ
กระบวนกำรเสนอร่ำงกฎหมำยของ ปส. ได้ด ำเนินกำรให้ เป็นไปตำมกฎหมำยที่ ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้ น
คือ พระรำชกฤษฎี กำว่ำ ด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบระเบียบว่ำด้ว ย
หลั กเกณฑ์แ ละวิธี กำรเสนอเรื่อ งต่ อคณะรัฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่ งก ำหนดให้ กำรตรำพระรำชบัญ ญั ติจ ะต้ อ ง
ดำเนินกำรตรวจสอบควำมจำเป็น ในกำรตรำกฎหมำย โดยกำหนดให้ต้องมีก ำรรับฟัง ควำมคิด เห็นจำกผู้ที่มีส่ว น
เกี่ยวข้อง ปส. ได้เสนอร่ ำงพระรำชบัญ ญัติโดยฝ่ำ ยบริ หำร และได้ตรวจสอบควำมจ ำเป็น ในกำรตรำกฎหมำย
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ครบถ้ ว นแล้ว ซึ่ งระหว่ ำงกำรยกร่ำ งได้มีก ำรรับ ฟั งควำมคิ ด เห็ นของส่ วนรำชกำรที่ มีหน้ ำ ที่แ ละภำรกิ จ เช่ น
กำรทหำร กำรสำธำรณสุ ข กำรอุตสำหกรรม อีก ทั้งเมื่อ มีกำรปรับปรุงร่ำ งพระรำชบัญ ญัติในชั้นคณะกรรมกำร
กฤษฎี ก ำแล้ ว ได้มีก ำรเสนอต่ อ ฝ่ ำยนิ ติ บั ญ ญั ติ เ พื่ อ ออกเป็ น กฎหมำย โดยมี ร ำยละเอี ย ดในแต่ ล ะขั้ น ตอน
ดังต่อไปนี้
๑. ขั้นตอนเสนอร่างพระราชบัญญั ติฯ โดยผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วท.)
(๑) ช่ ว งระหว่ ำ งวั น ที่ ๑ ธั น วำคม ๒๕๔๙ ถึ ง วั น ที่ ๑๙ มี น ำ คม ๒๕๕๐ ปส. ได้ ป ระชุ ม
คณะอนุ กรรมกำรปรั บปรุ งแก้ไ ขพระรำชบั ญ ญั ติพลั งงำนปรมำณู เพื่ อสั น ติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่ แ ก้ไขเพิ่ มเติ ม
เพื่อพิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมกฎมำยดังกล่ำวให้ สอดคล้องกั บนโยบำยของ วท.
(๒) ปส. เสนอร่ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ พลั ง งำนปรมำณู เพื่ อสั น ติ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ... ที่ ผ่ ำ นกำร
พิจ ำรณำจำกคณะอนุก รรมกำรฯ ต่อ วท. เมื่ อวั นที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๕๐ และ วท. ได้แ จ้ง ให้ ปส. ปรั บปรุ ง
แก้ ไ ขร่ำ งกฎหมำยดัง กล่ ำวเรื่อ ยมำพร้ อ มทั้ งได้ สั่ งให้ ปส. น ำร่ ำ งกฎหมำยดัง กล่ ำวผ่ ำ นกำรพิ จ ำรณำจำก
คณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ ด้วย
(๓) วั นที่ ๖ กัน ยำยน ๒๕๕๐ คณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพื่ อสัน ติ ได้ พิจำรณำและเห็ นชอบ
ร่ำงกฎหมำยดัง กล่ำวแล้ว และ ปส. ได้มีบั นทึก ถึง วท. เพื่ อส่งร่ ำงกฎหมำยให้ พิจำรณำด ำเนิน กำรตำมขั้ นตอน
ของกฎหมำยเมื่อวันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๕๐
(4 ) วั น ที่ ๓ ตุ ล ำคม ๒๕๕ ๐ วท. ได้ เ สน อร่ ำ งกฎหมำยดั ง กล่ ำ วต่ อ รั ฐ มน ตรี ว่ ำ กำ ร
กระทรวงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี (รมว.วท.) และในวั น เดี ย วกั น รมว.วท. ได้ ล งนำมเห็ น ชอบกั บ
ร่ำงกฎหมำยที่เสนอโดย ปส. แล้ว
(5) วัน ที่ ๔ ตุ ล ำคม ๒๕๕๐ วท. มี ห นั งสื อ ที่ วท (ปคร.) ๐๔๐๔/๕๐๐๗๒๘๙ ฉบั บ ลงวัน ที่
๔ ตุ ล ำคม ๒๕๕๐ เพื่ อ ส่ ง ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ พลั ง งำนปรมำณู เ พื่ อ สั น ติ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ... ให้ แ ก่ ส ำนั ก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ค วำมเห็นชอบต่อ ไป
๒. ขั้นตอนการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ฯ โดยสภานิติบัญญั ติแห่งชาติ
(๑) คณะกรรมำธิก ำรกำรพลั งงำนแห่ งชำติ สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชำติ (สน ช.) ได้ แ ต่ ง คณะ
อนุก รรมำธิก ำรพิจำรณำร่ำ งพระรำชบั ญญั ติพลังงำนปรมำณูเ พื่อสั นติ (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. ... เพื่อ พิจ ำรณำศึ กษำ
และปรับปรุงแก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ให้มีควำมถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
(๒) ช่ ว งระยะเวลำระหว่ ำ งวัน ที่ ๒๕ กั น ยำยน ถึ ง ๕ ตุ ล ำคม ๒๕๕๐ คณะอนุ ก รรมำธิ ก ำร
พิจำรณำร่ ำงพระรำชบัญ ญัติ ฯ ได้ เชิญ ปส. มำให้ข้อ มูลเกี่ ยวกั บร่ำ งกฎหมำยดังกล่ำวและได้พิจ ำรณำปรั บปรุ ง
แก้ ไขร่ำงกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมและได้ เสนอร่ ำงพระรำชบัญ ญั ติพลัง งำนปรมำณูเ พื่อ สัน ติ (ฉบับ ที่ ...)
พ.ศ. ... ต่อคณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำนแห่งชำติ
(๓) เมื่ อ วั น ที่ ๙ ตุ ล ำคม ๒๕๕๐ คณะกรรมำธิ ก ำร กำร พลั ง งำ นแห่ ง ชำ ติ ได้ พิจ ำรณ ำ
ร่ำ งพระรำชบั ญ ญั ติพลั ง งำนปรมำณู เพื่ อ สัน ติ (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. ... และได้ น ำเสนอร่ ำงกฎหมำยดัง กล่ำ วต่ อ
สภำนิติบั ญญัติแห่ง ชำติในวั นที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ และในวัน เดียวกัน รัฐบำลได้ รับร่ำงกฎหมำยดัง กล่ำวเพื่ อ
นำไปพิจำรณำโดยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภำยใน ๓๐ วันต่อไป
(๔) ต่อมำสภำนิติ บัญญัติแ ห่งชำติไ ด้หมดวำระลง จึง ทำให้ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพื่ อ
สันติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ถูกส่ งกลับมำยังคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเพื่ อตรวจสอบร่ำ งกฎหมำย โดยที่ร่ำงกฎหมำย
ฉบับนี้ได้เริ่มพิจำรณำในชั้นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำนับตั้ งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมำ
(๕) วั น ที่ ๒๒ มิ ถุ น ำยน ๒๕๕๘ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำได้ ต รวจพิ จ ำรณำร่ ำ ง
พระรำชบัญ ญัติพลังงำนปรมำณูเพื่ อสันติ (ฉบับ ที่ ...) พ.ศ. .... แล้วเสร็ จ โดยได้มีกำรปรับปรุ งเป็นร่ ำงกฎหมำย
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ใหม่จ ำนวน ๑๕๒ มำตรำ และแก้ไขชื่อร่ ำงพระรำชบัญ ญัติ เป็น “ร่ำ งพระรำชบัญ ญัติพลังงำนนิ วเคลี ยร์ พ.ศ.
...” พร้อมทั้งได้ยกเลิกพระรำชบัญญัติพลัง งำนปรมำณู เพื่อ สันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘
(๖) วั น ที่ ๔ สิง หำคม ๒๕๕๘ ครม. ได้ล งมติเ ห็ น ชอบหลั ก กำรร่ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ พลั งงำน
นิวเคลี ยร์ พ.ศ. .... โดยให้สำนั กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีก ำแก้ไ ข มำตรำ ๑๓ (๖) และมำตรำ ๑๐๑ วรรคสอง
และให้ส่งคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ พิจำรณำ ก่อนเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
(๗) วัน ที่ ๒๔ สิ งหำคม ๒๕๕๘ คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติ บัญ ญัติ แห่ง ชำติ (วิป ปนช.)
ได้ มีมติ ให้ ปส. และส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี กำน ำร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ พลั ง งำนนิ ว เคลี ย ร์ พ.ศ. ...
ไปทบทวนแก้ไขปรับ ปรุง โดยตัด ประเด็น อัน เกี่ยวกับ “โรงไฟฟ้ ำนิ วเคลี ยร์” ที่ป รำกฏอยู่ ในหมวดต่ำ ง ๆ ออก
ทั้งหมด โดย ปส. ได้ ทำหนั งสือ ชี้แ จงข้อสั งเกต เสนอต่ อ ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติ บัญ ญั ติ
แห่งชำติ (วิป ปนช.)
(๘) วัน ที่ ๙ พฤศจิก ำยน ๒๕๕๘ คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติ บัญญัติ แห่งชำติ (วิป ปนช.)
ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำรก่อนนำเข้ำประชุมกับ คณะกรรมำธิ กำรวิสำมัญกิจกำรสภำนิติบัญญั ติแห่งชำติ
(๙) วั นที่ ๑๐ พฤศจิ ก ำยน ๒๕๕๘ คณะกรรมำธิก ำรวิ ส ำมั ญ กิ จ กำรสภำนิ ติบั ญ ญั ติ แ ห่ งชำติ
ได้พิจำรณำร่ำ งพระรำชบัญ ญั ติพลั งงำนนิ วเคลี ยร์ พ.ศ. .... แล้ว มีค วำมเห็ น ว่ำ เนื่ องจำกร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ
พลัง งำนนิว เคลี ยร์ พ.ศ. .... เป็น ข้อ กฎหมำยที่ มีค วำมละเอีย ดอ่ อนอำจส่ ง ผลกระทบต่อประชำชน จึงได้จั ดตั้ ง
คณะกรรมกำรศึก ษำขึ้นคณะหนึ่ง โดยมี ท่ ำนพลเอกสกนธ์ ฯ เป็ นประธำนคณะกรรมกำรศึก ษำดั งกล่ ำว โดยมี
วัตถุ ประสงค์เ พื่อศึ กษำร่ำงพระรำชบัญ ญัติพลังงำนนิ วเคลียร์ พ.ศ. ... ก่อนนำเสนอต่อสภำนิ ติบั ญญัติ แห่ งชำติ
โดยมีกำหนดระยะเวลำในกำรศึกษำข้อมูล ๓ ถึง ๔ สัปดำห์
(๑๐) วัน ที่ ๑๙ พฤศจิ กำยน ๒๕๕๘ คณะกรรมำธิก ำรกำรพลั งงำน เชิ ญ ปส. เข้ ำร่ ว มชี้ แ จง
หลักกำรและเหตุผลในกำรแก้ไขร่ำงพระรำชบัญญั ติฯ และวัน ที่ ๒๕ พฤศจิ กำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมำธิกำร
กำรสื่อสำรมวลชนฯ สภำนิติ บัญ ญัติ แห่ง ชำติ ได้ข อเชิ ญเข้ ำร่ วมกำรป ระชุ มพิ จำรณำศึ กษำร่ำ งพระรำชบัญ ญั ติ
พลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. .... เป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำศึกษำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ปส. ได้ชี้ แ จงหลั ก กำรและวั ตถุ ป ระสงค์ข องร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ พลัง งำนนิ ว เคลีย ร์ พ.ศ. ....
ซึ่ง มุ่ ง กำรก ำกั บ ดู แ ลด้ ำ นควำมปลอดภั ย จำกกำรใช้ ป ระโยชน์ พ ลั งงำนนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ให้ เ ป็ น ไปตำม
มำตรฐำนสำกล และแก้ไขประเด็นปัญหำต่ำงๆ ของพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
(๑๑) วั นที่ ๒๑ ธั นวำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิ ติบั ญ ญั ติ แ ห่ งชำติ
(วิป ปนช.) ครั้ง ที่ ๔๐/๒๕๕๘ ได้มติให้ ปส. กลับ มำพิ จำรณำรำยงำนของคณะกรรมำธิก ำรกำรพลั งงำน และ
คณะกรรมำธิก ำรกำรสื่อ สำรมวลชนฯ โดยเห็ น ควรแก้ไขชื่อ ร่ ำงพระรำชบัญ ญั ติ จำก “ร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ
พลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. ....” เป็น “ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ....”
(๑๒) วัน ที่ ๒๕ ธัน วำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ปส. ได้ จัด ทำรำยงำนผลกำรพิจ ำรณำกำรแก้ ไขชื่อ ร่ำ ง
พระรำชบัญญั ติพลังงำนนิ วเคลียร์ พ.ศ. .... เพื่ อรำยงำนต่อ ปกท.วท. เสนอ รมว.วท. เพื่ อลงนำมในหนังสื อถึ ง
ประธำนกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญ ญัติแ ห่งชำติ (วิป ปนช.) ต่ อไป โดยชั้นนี้ ปส. ไม่ขั ดข้ องในกำรแก้ไ ข
ชื่อ ร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ จำก “ร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติพลั ง งำนนิ ว เคลี ยร์ พ.ศ. ....” เป็ น “ร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ....”
(๑๓) วัน ที่ ๑๑ กุ มภำพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่ำ งพระรำชบัญ ญัติ พลัง งำนนิวเคลีย ร์ พ.ศ. .... ได้ เข้ำ สู่
กำรพิ จำรณำของสภำนิ ติบัญ ญัติแ ห่งชำติ วำระที่ ๑ โดยสมำชิ ก สนช. ได้ล งมติ เห็น ด้วย ๑๘๙ เสี ยง งดออก
เสี ยง ๒ เสีย ง ซึ่ งคณะรัฐ มนตรี เป็ น ผู้เ สนอและได้ ตั้ งคณะกรรมำธิก ำรวิ ส ำมั ญ พิ จำ รณำร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ
พลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. .... เพื่อพิจำรณำรำยละเอียดเรียงรำยมำตรำ
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(๑๔) วัน ที่ ๑๒ กุ มภำพัน ธ์ – ๑๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมำธิกำรวิส ำมัญพิจ ำรณำร่ำ ง
พระรำชบั ญ ญัติ พลั งงำนนิว เคลี ยร์ พ.ศ. .... มีก ำรประชุ มเพื่ อพิ จำรณำทั้ งหมด จ ำนวน ๑๙ ครั้ง ได้ พิจ ำรณำ
ตรวจสอบและเพิ่ มเติม แก้ไขถ้อ ยคำในร่ ำงพระรำชบัญญั ติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. .... เพื่อเสนอเข้ำ สนช. วำระ
๒ – ๓ ต่อไป
(๑๕) วัน ที่ ๑๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่ำงพระรำชบั ญญั ติพลั งงำนนิว เคลีย ร์ พ.ศ. .... ได้ เข้ำ สู่
กำรพิจำรณำของสภำนิ ติบั ญญั ติแ ห่งชำติ วำระที่ ๒ และ ๓ โดยสมำชิ ก สนช. ได้ ลงมติ เห็นด้ วย ๑๔๔ เสีย ง
ไม่เห็ นด้ว ย ๑ เสีย ง งดออกเสีย ง ๕ เสีย ง ทั้ งนี้ ร่ ำงพระรำชบั ญญั ติพลั งงำนนิว เคลี ยร์ พ.ศ. .... ได้ผ่ำ นวำระ ๓
เรี ยบร้ อ ยแล้ ว โดยมี ก ำรแก้ ไขชื่ อพระรำชบั ญ ญั ติ จำก “ร่ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ พลัง งำนนิ ว เคลี ยร์ พ.ศ. ....”
เป็น “ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ....”
(๑๖) วั น ที่ ๕ สิ ง หำคม ๒๕๕๙ พระรำชบั ญ ญั ติ พลั ง งำนนิ ว เคลี ย ร์ เ พื่ อ สั น ติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

กฎหมายลาดับรองที่ออกตามพระราชบั ญญัติพลังงานนิวเคลียร์เ พื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขั้นตอนการร่างกฎหมายลาดับรองภายใต้พระราชบั ญญั ติพ ลังงานนิวเคลี ยร์เพื่ อสั นติ พ.ศ.๒๕๕๙
กำรยกร่ำงกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศคณะกรรมกำรฯ ระเบียบสำนักงำน ปส. มีกระบวนกำร
ดังต่อไปนี้
ขั้น ตอนที่ ๑ ส่ ว นรำชกำรยกร่ำ งกฎหมำยล ำดั บ รอง โดยผ่ ำ นคณะท ำงำนร่ ำงกฎหมำย ของ ปส.
ประกอบด้ วยนั กวิชำกำรของ ปส. ที่เกี่ย วข้อ งในแต่ละประเด็น พิจำรณำยกร่ำ งโดยปรับ ปรุงจำกแนวทำงเดิ ม
ตำมพระรำชบั ญญั ติพลัง งำนปรมำณูเพื่ อสั นติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และทบวงกำรพลัง งำนปรมำณูร ะหว่ ำงประเทศ
และหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะทำงำนร่ำงกฎหมำยของ ปส. จะพิ จำรณำและกลั่นกรองร่ำงกฎหมำยลำดั บ
รอง ก่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรกฎหมำยและกำรขับ เคลื่อนให้ดำเนินกำรตำมกฎหมำย
ขั้นตอนที่ ๒ เสนอร่ำงกฎหมำยที่ยกร่ำงผ่ำ นคณะทำงำนต่ อคณะอนุกรรมกำรกฎหมำย ฯ ซึ่งทำหน้ำ ที่
ในกำรศึ ก ษำ วิ เครำะห์ ท ำงวิช ำกำร เพื่ อ ปรับ ปรุ ง และพั ฒ นำกฎหมำยด้ ำ นพลั งงำนนิ วเคลี ยร์ ใ ห้ ทั น ต่ อ
สถำนกำรณ์ รวมทั้ ง ให้ ควำมเห็ นและข้ อ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ กฎหมำยล ำดั บ รองที่ ออกตำมพระรำชบั ญ ญั ติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลี ยร์เ พื่อสันติ
ขั้น ตอนที่ ๓ ในกรณี ที่ ร่ำ งกฎหมำยดั งกล่ ำ ว ก ำหนดให้ ต้ องได้รั บ ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร
พลั งงำนนิ วเคลีย ร์เ พื่อ สัน ติ จะเสนอร่ ำงต่อคณะกรรมกำรพลัง งำนนิว เคลีย ร์เพื่ อสั นติ โดยคณะกรรมกำรจะ
พิจำรณำในรำยละเอียดควำมเหมำะสมในแต่ล ะประเด็ นพร้อมให้ข้ อแนะน ำในกำรปรั บปรุงร่ ำงฯดังกล่ำวให้ มี
ควำมเหมำะสมและสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ ๔ กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ปส. ได้ มีก ำรเผยแพร่ ร่ำ งกฎหมำยลำดับ รองทุ กฉบั บบนเว็ บ ไซต์ และประสำนงำนไปยัง สำนั กงำน
เลขำธิ กำรคณะรั ฐมนตรี (สลค.) โดยเจ้ ำ หน้ำ ที่ แ จ้ง ว่ ำ กำรเผยแพร่ สำมำรถกระท ำผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ข อง ปส.
www.oap.go.th ได้ ตั้ง แต่วั น ที่ 10 มกราคม 2560 ถึง ๘ กัน ยายน 2560 มี จานวนผู้ อ่ า นทั้ ง หมด
๑๑,๕๐๓ คน
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ทั้งนี้ กฎกระทรวงเป็น กฎหมำยลำดั บรองซึ่ง ไม่ใ ช่กฎหมำยในระดั บพระรำชบัญ ญัติ ที่รัฐ ธรรมนูญ แห่ ง
รำชอำณำจั ก รไทยก ำหนดให้ ต้ อ งรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น แต่ ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น กำรด ำเนิ น กำรและปฏิ บั ติ ต ำม
พระรำชกฤษฎี ก ำว่ ำด้ วยกำรเสนอเรื่อ งและกำรประชุมคณะรัฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบระเบีย บว่ ำด้ ว ย
หลั กเกณฑ์แ ละวิธี กำรเสนอเรื่ องต่อ คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ปส. จึ งได้ดาเนิน การรั บฟั งความคิ ดเห็น ต่ อ
ร่างกระทรวงก่อนที่จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐ มนตรีตลอดมำ

การยึดหลักตามมาตรฐานสากล
กำรใช้ป ระโยชน์จำกกั มมันตภำพรังสี มีผลกระทบในทางที่ ไม่เป็น ประโยชน์ต่อสุ ขภาพของผู้ไ ด้รับรัง สี
เกิ ด ขึ้ น เสมอ จึ ง ไม่ ค วรมี ก ำ รได้ รั บ รั ง สี โ ดยไม่ จ ำ เป็ น เอกสำร Radiation Protection and Safety of
Radiation Sources (GSR Part-3) ของทบวงกำรพลั งงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ ซึ่ง จัดทำขึ้นตำมข้อมู ลของ
International Commission on Radiological Protection (ICRP) จึ ง ก ำหนดเป็ น ข้ อ ตกลงให้ ทุ ก ประเทศ
สมำชิกมีกระบวนกำรกำกับดูแลกำรใช้งำนวัสดุกัมมันตรั งสีและเครื่อ งกำเนิดรังสี
เจตนำรมณ์ ข องพระรำชบั ญ ญัติ พลัง งำนนิ ว เคลี ย ร์เพื่ อ สัน ติ พ.ศ. 2559 จึ งก ำกั บดู แ ลตั้ งแต่ก ำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์ไปถึงกำรใช้เครื่องกำเนิ ดรังสีทมี่ ีค่ำพลังงำนสูงสุด เกินกว่ำ ๕ keV ซึ่ งหมำยรวมถึ งเครื่องกำเนิ ด
รัง สี ท ำงทั น ตกรรมที่ มีค่ ำ พลั ง งำนอยู่ ที่ 60 keV – 120 keV ด้ ว ยโดยเป็ น ไปตำมมำตรฐำนของทบวง
กำรพลั ง งำนปรมำณู ร ะหว่ำ งประเทศ (IAEA) ที่ ก ำหนดให้ เครื่ อ งก ำเนิ ดรั ง สี ท ำงทั น ตกรรมต้ อ งอยู่ ภ ำยใต้
กระบวนกำรอนุญำต (Authorization by Licensing or Registration)
ประเทศที่มีควำมเจริญ ก้ำวหน้ำ ทำงกำรแพทย์ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกำ สหภำพยุ โรป ออสเตรเลี ย
มำเลเซีย สิง คโปร์ จึงมีก ฎหมำยลักษณะเดียวกั บ พระรำชบั ญญัติ ฉบับนี้ เพื่อ ส่งเสริ มกำรใช้งำนเครื่อ งกำเนิดรัง สี
ทำงทัน ตกรรมให้เป็ นไปอย่ ำงมีมำตรฐำนและปลอดภั ย ทั้ งต่ อผู้ป่ วย ประชำชน และตัว ผู้ใช้ เครื่องเอง โดยผู้ใ ช้
และผู้ค รอบครองเครื่ องต้ องตระหนัก ในควำมปลอดภัย ทำงรั งสีเ นื่อ งจำก “ไม่ มีก ารใช้ งานเครื่อ งก าเนิดรัง สี
ใดๆ ที่ปราศจากความเสี่ยง”
ประเทศดั งกล่ ำวข้ ำงต้น จะมี กำรกาหนดข้ อบัง คับประกอบกำรใช้งำนเครื่ องก ำเนิด รังสี ทำงทั นตกรรม
เพื่ อให้ เกิ ด ควำมปลอดภัย แก่ ผู้เ กี่ย วข้ องโดยละเอีย ด นอกจำกตั วเครื่ อ งก ำเนิ ด รัง สี ที่ผ่ ำ นกำรตรวจสอบว่ ำ
ปลอดภัย แล้ว ยังต้ องคำนึงถึ งประเด็น ต่ำง ๆ ต่อ ไปนี้ เช่น กำรพิจ ำณำโครงสร้ำงกำรกำบั งรังสี กำรติดตั้ งและ
ระยะระหว่ ำงก ำแพง กำรตรวจสอบกำรใช้งำนพื้น ที่ข้ำ งห้องติดตั้ งเครื่ องฯ กำรป ระเมิ นปริ มำณกำรใช้งำนของ
เครื่อ ง ควำมรู้ค วำมเข้ำใจในกำรใช้ เครื่อ งอย่ำ งปลอดภั ย กำรมีเจ้ ำหน้ ำที่รั บผิดชอบเครื่องหรือ เจ้ำหน้ำที่ ควำม
ปลอดภัย ทำงรัง สี ข้อ กำหนดอื่ นๆ ที่ เกี่ย วข้ องกับ สุข อนำมั ยในประเทศนั้น ๆ ซึ่ งแต่ ละประเทศมีก ำรก ำหนด
รำยละเอีย ดที่แ ตกต่ ำงกัน แต่ ไม่มีป ระเทศใดที่ ยกเว้นกำรกำกับดู แลกำรใช้ งำนเครื่องกำเนิ ดรัง สีทำงทันตกรรม
หรือจัดให้มีเฉพำะกำรตรวจสภำพเครื่องโดยไม่ พิจำรณำประเด็นควำมปลอดภัยอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กฎหมายทางนิวเคลียร์และรังสีที่ใช้กากับดู การใช้งานเครื่องกาเนิดรังสีทางทั นตกรรม
หัวข้อ

กฎหมาย

มาเลเซีย

สิงคโปร์

ออสเตรเลีย

Atomic Energy
Radiation
Australian
Licensing Act Protection Act
Radiation
1984/2006 2007/2016 Protection and
Nuclear Safety
Act
1998/2016
หน่วยงาน
AELB
RPNSD
ARPANSA
กากับดูแล (Atomic Energy (The Radiation
(Australian
Licensing
Protection &
Radiation
Board)
Nuclear Safety Protection and
Department) Nuclear Safety
Agency)
ผู้ประสงค์จะ
ยื่นขอรับ
ยื่นขอรับ
ยื่นขอรับ
ใช้งาน
ใบอนุญำต
ใบอนุญำต
ใบอนุญำตหรือขึ้น
เครื่องเอกซเรย์
ครอบครอง
ครอบครอง L3 ทะเบียน (แล้วแต่
ทางทันตกรรม
Class C
รัฐและประเภท
เครื่อง)
ข้อกาหนด
ต้องระบุผู้ดูแล ต้องมีผู้รับผิดชอบ
ต้องแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ กำรใช้งำนซึ่งต้อง ควำมปลอดภัยใน เจ้ำหน้ำที่ควำม
ดูแลการใช้
เป็นทันตแพทย์ กำรใช้งำนที่ได้รับ ปลอดภัยทำงรังสี
งานให้
และขึ้นทะเบียน ใบอนุญำต L5
(RSO) ที่มี
ปลอดภัย
Annual
คุณสมบัติเพียงพอ
Practising
และได้รับกำร
Certificate
รับรองจำก
(APC)
หน่วยงำนกำกับ
ดูแล
ข้อกาหนด
ทันตแพทย์หรือ ต้องขึ้นทะเบียน ทันตแพทย์หรือ
ผู้ใช้งาน
เจ้ำหน้ำที่ที่ผ่ำน
R1 เพื่อ
เจ้ำหน้ำที่ที่ผ่ำน
เครื่องเอกซเรย์ กำรฝึกอบรมโดย
ปฏิบัติงำน
กำรฝึกอบรบ
ได้รับอนุญำตจำก
หลักสูตรที่ได้รับ
หน่วยงำนกำกับ
กำรรับรอง
ดูแล
บทลงโทษ
ปรับไม่เกิน
ปรับไม่เกิน
แล้วแต่รัฐ สูงสุด
100,000
100,000
2,000 penalty
ริงกิตมำเลเซีย ดอลลำร์สิงคโปร์ unit ประมำณ
หรือจำคุกไม่เกิน หรือจำคุกไม่เกิน
360,000
10 ปี หรือทั้งจำ 5 ปี หรือทั้งจำทั้ง
ดอลลำร์
ทั้งปรับ
ปรับ
ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

อินเดีย

Radiation
Safety Act
2016

The Atomic
Energy Act
1962 (Atomic
Energy Rules
2004)

Office of
Radiation
Safety

AERB
(Atomic Energy
Regulatory
Board)

ยื่นขอรับ
ยื่นขอรับ
ใบอนุญำต
ใบอนุญำตใช้งำน
ครอบครอง
เครื่องเอกซเรย์
Source License
ผู้รับใบอนุญำต ต้องมีเจ้ำหน้ำที่
Source License ควำมปลอดภัย
ต้องปฏิบัติตำม ทำงรังสี (RSO) ที่
ข้อกำหนดด้ำน ได้รับกำรรับรอง
ควำมปลอดภัยที่ จำกหน่วยงำน
ระบุไว้ในกฎหมำย
กำกับดูแล

ทันตแพทย์หรือผู้
ได้รับใบอนุญำต
ใช้งำน
เครื่องเอกซเรย์
ปรับไม่เกิน
100,000
ดอลลำร์
นิวซีแลนด์

ต้องมีคุณสมบัติ
และกำรฝึกอบรม
ตำมที่หน่วยงำน
กำกับดูแลกำหนด
และปฏิบัติตำม
safety code
ปรับ หรือ จำคุก
ไม่เกิน 5 ปี หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ
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ตารางเปรียบเทียบการกากับดูแลความปลอดภัยเครื่องกาเนิ ดรังสีทางการแพทย์
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ประโยชน์ต่อประชาชน
- เป็นกำรกำกับดูแลควำมปลอดภัยให้กับประชำชน ตำมมำตรฐำนสำกลของทบวงกำรพลังงำนปรมำณู
ระหว่ำงประเทศ
- เป็นกำรปฏิบัติงำนกับรังสี โดยใช้หลัก ALARA (As Low As Reasonably Achievable) หรือกำร
ได้รับรังสีน้อยที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้
- มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีเพื่อรับผิดชอบควำมปลอดภัยต่อผู้ป ฏิบัติงำน และประชำชนใน
สถำนประกอบกำร (เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรใช้ และในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน)
- มีข้อมูลกำรครอบครอง ใช้ นำเข้ำ ส่งออก และผู้รับผิดชอบเครื่องกำเนิดรังสีทั่วประเทศ (เพื่อป้องกัน
กำรสูญหำย และกำรนำไปใช้ในทำงที่มิชอบ)
- มีกำรเก็บข้อมูลปริมำณรังสีของผู้ปฏิบัติงำน (กำรได้รับปริมำณรังสีในร่ำงกำย)

เรียนรู้ความผิดพลาดของการตรากฎหมายที่ ผ่านมา
กำรบั งคั บ ใช้พระรำชบัญ ญั ติ พลั งงำนนิ วเคลี ยร์ เพื่ อสั น ติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่ อให้เ ป็น ไปตำมกฎเกณฑ์ ที่
กำหนดของทบวงกำรพลั ง งำนปรมำณู ร ะหว่ ำงประเทศ เพื่ อ ยกระดั บ มำตรฐำนในกำรก ำกั บ ดู แลกำรใช้
ประโยชน์ จ ำกพลั ง งำนนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั งสี ใ ห้ เ ที ย บเท่ ำ กั บ นำนำประเทศ หำกมี ก ำรก ำหนดกฎเกณฑ์ ใ ห้
ด้อยกว่ำ หรือไม่เหมำะสมกั บกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย ควำมมั่น คงปลอดภัยทำงนิ วเคลียร์ และรังสี และกำร
พิทักษ์ ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์อ ำจส่งผลให้เ กิดกำรซ้ำรอยกับเหตุกำรณ์ ที่อ งค์กำรกำรบิ นพลเรือนระหว่ำ ง
ประเทศ หรือ ICAO ให้ธงแดงแก่ประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่อ งหมำยที่นำนำชำติประเมินมำตรฐำนควำมปลอดภั ย
ของไทยต่ ำลง และอำจส่ ง ผลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น กำรระหว่ ำ งประเทศไทยกั บ ประเทศต่ ำ ง ๆ ได้ ดั ง นั้ น
ในแง่มุมเดีย วกั น หำกประเทศไทยมี ระบบกำรกำกับ ดูแ ลที่ไ ม่เป็ น ไปตำมมำตรฐำนอำจทำให้ ประเทศต่ำ ง ๆ
ไม่ยอมรับกับกำรดำเนินกำรใด ๆ เกี่ยวกับพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยได้
สิ่งที่น่ำเป็นห่วงคือ ภำพลักษณ์ของประเทศไทยในเชิงมำตรฐำนสำกล กำรรักษำฟันทีค่ นต่ำงชำติเข้ำมำใช้
บริกำรเป็นอุตสำหกรรมหนึง่ ที่นำรำยได้หลักเข้ำมำสู่ประเทศไทยจำนวนมำก หำกมีข่ำวตีพิมพ์ว่ำ การเอกซเรย์ฟัน
ในประเทศไทยไม่ได้รับการก ากับดูแลด้วยกฎหมายอะไรเลย จะมีผลกระทบต่อคลิ นิกทันตกรรมของประเทศว่ ำ
ไม่มีมำตรฐำน ไม่ มีควำมปลอดภัยทำงรัง สีหรือ ไม่ เรื่ องนี้จึ งเป็น สิ่งที่ต้ องพิจ ำรณำและให้ควำมสำคั ญเพรำะเป็ น
ภำพลักษณ์ระดับประเทศ ไม่ได้มองเพียงเรื่องวิชำกำรเท่ำนั้น

