
 

 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  กฎหมายใหม่     แก้ไข/ปรับปรุง     ยกเลิก 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 

๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร 

เพ่ือให้กฎหมายมีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักการควบคุมความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี               

ตามกฎเกณฑ์สากล และลดภาระที่เกินความจ าเป็นมากกว่าประโยชน์ที่ประชาชนที่จะได้รับแก่ผู้ที่

ด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี ท่ีออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย์             

และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งใช้งานในสถานพยาบาลเป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่อยู่

ภายใต้การควบคุมของพระราชบญัญตัินี ้และเพิ่มระบบการแจ้งการครอบครอง หรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 

รวมทั้งแก้ไขให้การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท าการของผู้รับ

ใบอนุญาตให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพ ลักษณะการท างาน และจ านวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ทางรังสีในปัจจุบัน   

เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติในครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาในทาง

ปฏิบัติต่อหน่วยงานและบุคคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน  ส าหรับ

เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ไม่มีวัสดุกัมมันตรังสี                 

เป็นส่วนประกอบและใช้งานในสถานพยาบาล โดยแก้ไขให้มคีวามสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ความปลอดภัย

ทางสากลตามสภาพ ลักษณะการท างานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

๑.๒ ความจ าเป็นท่ีต้องท าภารกิจ 

เนื่องจากการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีในปัจจุบันมีเพียงระบบการออกใบอนุญาต ซึ่งมีกลไก

ในการก ากับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่

ก่อให้เกิดอันตรายทางรังสีแก่ประชาชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง เพ่ือเป็นการลดภาระที่เกิน

ความจ าเป็นมากกว่าประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับให้แก่ผู้ที่ด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี

ดังกล่าว จึงควรก าหนดให้เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์
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ที่ไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาล เป็นเครื่องก าเนิ ดรังสีที่ไม่อยู่

ภายใต้ระบบการออกใบอนุญาตของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นระบบ

การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี สอดคล้องกับสภาพ ลักษณะการท างานและอยู่ภายใต้

การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีภายใต้กฎหมายในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 

หากไม่ท าภารกิจน้ันจะมีผลประการใด 

เครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางรังสีแก่ประชาชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมจะถูกควบคุม

อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับเครื่องก าเนิดรังสีที่ก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งจะเป็นภาระ เกินความจ าเป็นแก่               

ผู้ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีดังกล่าว รวมทั้งผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท าการได้ เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ทางรังสีที่จะต้องมีการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต 

๑.๓ การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง 

ไม่มีทางเลือกอื่น 

แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 

ไม่มี 

๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร 

๑.๔.๑ การแก้ไขเพ่ิมเติมกลไกในการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสี 

(๑) แก้ไขเพ่ิมระบบการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี และแก้ไขบทก าหนดโทษ

ที่เกี่ยวข้อง  

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมให้เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัย  

ทางการแพทยท่ี์ไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาล เป็นเครื่องก าเนิดรังสี

ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบการออกใบอนุญาต 

๑.๔.๒ การแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การจัดให้มเีจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรงัสีปฏิบตัิหน้าที่ในสถานที่

ท าการของผู้รับใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๑.๔.๓ การแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ  
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(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งไม่ปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี               

และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

(๒ ) แก้ ไขเพ่ิม เติม ให้ ศาลลงโทษผู้กระท าความผิด โดยค านึ งถึ งปริมาณและ 

ความแรงทางรังสีของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือ  

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  

๑.๕ ภารกิจน้ันจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 

เมื่อมีการแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะสามารถแก้ไขปัญหา

การครอบครองหรือการใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์

ท่ีไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาล ซึ่งเครื่องก าเนิดรังสีดังกล่าว          

เป็นการใช้ในการให้บริการทางด้านการแพทย์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้มารับบริการด้านสาธารณสุข 

รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ 

ท าการของผู้รับใบอนุญาตส าหรับเครื่องก าเนิดรังสี โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพ ลักษณะการท างาน 

และจ านวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 

เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย์ท่ีไม่มีวัสดุ

กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาล ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีกฎหมายการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย

ทางรังสีในการใช้งานโดยหน่วยงานรัฐ คือ กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร 

(๑) การแยกประเภทเครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัยทาง

การแพทยท่ี์ไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาล มีการก าหนดหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่ชัดเจนตามที่กฎหมายก าหนด โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในระบบการออกใบอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

(๒) การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเป็นไป

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  



๔ 
 

 

๑.๗ การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย              

มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด 

ไม่มี 

การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 

ไม่มี 

๒. ผู้ท าภารกิจ 

๒.๑ เมื่อค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนท าภารกิจน้ี 

เนื่องจากเป็นภารกิจของรัฐอย่างแท้จริง 

ภารกิจน้ีควรท าร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร 

ไม่ควร เนื่องจากเป็นภารกิจรัฐในการดูแลประชาชน 

๒.๒ เมื่อค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท าภารกิจน้ี 

ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ไม่ควร เนื่องจากเป็นภารกิจรัฐในการดูแลประชาชน 

 

๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่ 

พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลบังคับใช้และความเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 

๓.๑ การจัดท าภารกจิน้ันมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร  

  หน้าที่หลกัของหน่วยงานรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน Function) 

  หน้าที่ของรฐัและแนวนโยบายแห่งรฐั 

  ยุทธศาสตร์ชาต ิ

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในด้านกฎหมาย (การด าเนินการปรับปรุงกฎหมายสอดคล้อง

กับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) ทั้งนี้ ตามแนวทางการปฏิรูป

ประเทศ มาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๓.๒ การท าภารกิจน้ันสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ตอ้งออกกฎหมายได้หรือไม่ 

ไม่สามารถใชม้าตรการทางบริหารได ้
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๓.๓ ในการท าภารกิจน้ัน เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะน้ี 

ปัจจุบันการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีมีเพียงระบบการออกใบอนุญาต ซึ่งมีกลไกใน

การก ากับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิด

อันตรายทางรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมา

เฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย์ท่ีไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานใน

สถานพยาบาล เป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบการออกใบอนุญาต โดยสอดคล้องกับสภาพ 

ลักษณะการท างาน และหลักเกณฑ์การควบคุมความปลอดภัยทางรังสีตามหลักสากล 

๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 

(ก) การใช้บังคับกฎหมาย   

  ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เน่ืองจากกฎหมายมีผลบังคับใช้เป็นการ

ทั่วไป ไม่มีเหตุที่จะต้องบังคับใช้เป็นบางพ้ืนที 

  ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป 

ใช้บังคับเพียงบางท้องที ่

(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย  

  ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เน่ืองจากเป็นกฎหมายที่ก ากับดูแล

ความปลอดภัยของเครื่องก าเนิดรังสีที่มีการใช้ในหลายภาคส่วน ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัย       

ของประชาชน  

  มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด  

  ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

       เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางรังสีและนิวเคลียร์ มีการน าเครื่องก าเนิด

รังสีมาใช้งานหลายภาคส่วน อาทิ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการสาธารณสุข ต้องมีการควบคุมก ากับ

การครอบครองและการใช้เครื่องก าเนิดรังสีนัน้ให้มีความปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

ทั้งประเทศ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ 

๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ 

     ควบคุม        ก ากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)              ส่งเสริม 

     ระบบผสม 
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๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 

๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงก าหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม 

ไม่มี  

๓.๗.๒ มีการก าหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจ าเป็นอย่างไร คุ้มค่าต่อภาระ 

ที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร 

ไม่มี  

๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ 

ไม่มี 

๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่ 

ไม่มี 

๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธค าขอ การให้ยื่นค าขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร 

ไม่มี 

๓.๗.๖ มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่ 

ไม่มี 

มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่ 

ไม่มี 

๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 

๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจ าเป็นอย่างไร 

ไม่มี 

หากมีความซ้ าซ้อน จะด าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นน้ัน 

ไม่มี 

 

๓.๘.๒ คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่ 

ไม่มี 

๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี 

หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 

          ไม่มี 
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๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร 

ไม่มี 

๓.๑๐ ประเภทของโทษที่ก าหนด   

  โทษทางอาญา                    โทษทางปกครอง                  ระบบผสม 

๓.๑๑ การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 

เป็นการป้องปรามการกระท าผิด 

๓.๑๒ ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร 

โทษอาญาส าหรับผู้รบัใบอนญุาตทีไ่มป่ฏิบัตติามหลักเกณฑ์และวธิีการเกี่ยวกับความปลอดภัย

และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรแ์ละรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนวิเคลียร์ ผู้ทีฝ่่าฝนื

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ 

๔. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน  

๔.๑ การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกันหรือไม่ 

ไม่มี 

๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน หรือ 

ท านองเดียวกันที่มีอยู่ 

ไม่มี 

๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า 

๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 

ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง 

ผู้ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ 

และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาล รวมทั้งประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วย 

ตลอดจนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย  

๕.๒ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว  

  ด้านเศรษฐกิจ 

- เชิงบวก การแบ่งระดับการควบคุมเครื่องก าเนิดรังสี ตามปริมาณรังสี ลักษณะ                  

การครอบครองหรือลักษณะการใช้งาน ท าให้ผู้ครอบครองเครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับ

ใช้เพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสี และใช้งานในสถานพยาบาล ไม่เกิดภาระ  
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เกินความจ าเป็น เนื่องจากผู้ครอบครองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ซึ่งมีมาตรฐานและการควบคุม      

ความปลอดภัยการใช้งานในการรักษาประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด  และความปลอดภัยตาม

หลักสากลอยู่แล้ว         

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก – ประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วย 

- เชิงลบ – ไม่มี 

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ  – ไม่มี 

    ด้านสังคม 

- เชิงบวก ประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษา โดยใช้เครื่องก าเนิดรังสีวินิจฉัย

ทางการแพทย์ได้สะดวก ซึ่งเครื่องก าเนิดรังสีดังกล่าวมีความส าคัญมากในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย  

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก – ประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วย 

- เชิงลบ – ไม่มี 

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ – ไม่มี 

  ด้านอื่น ๆ 

- เชิงบวก 

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 

- เชิงลบ 

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด 

สิทธิในการครอบครองและใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัย 
ทางการแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาล 

๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอ านวย  

 ความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
ประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วยได้รับการบริการตรวจวินิจฉัยโรคหรือพยาธิสภาพโดยถูกต้อง

แม่นย า สะดวก รวดเร็วทุกเวลา โดยใช้เครื่องก าเนิดรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสี
เป็นส่วนประกอบ โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ประจ า
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อยู่ตลอดเวลา ท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ท าให้สังคม                
มีประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด 

ไม่มี  

การประกอบกจิการเป็นไปโดยสะดวกหรอืลดตน้ทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด 

ไม่มี  

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด 

ไม่มี 

และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด 

ไม่มี 

๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร 

ไม่มี  

๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 

ไม่มี  

๖. ความพร้อมของรัฐ 

๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 

(ก) ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้ 

ไม่มี 

(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมี 

ไม่มี 

(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย 

ไม่มี 

โดยเป็นงบด าเนินงาน จ านวน ไม่มี และงบลงทุนจ านวน ไม่มี 

๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง มีความเห็นของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร 

ไม่มี 

๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย   
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วิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลของ

ประชาชน 

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย 

๗.๑ มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

กับหน่วยงานน้ันอย่างไร 

ไม่มี 

๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

ไม่มี 

 

 

๗.๓ มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 

มีการบูรณาการการท างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการออกกฎกระทรวงส าหรับเครื่อง

ก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัยทางการแพทย์ ท่ีไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็น

ส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาล 

๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเน่ืองจาก  การควบคุม

เครื่องก าเนิดรังสีอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่มีการ

แก้ไขปรับปรุงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจในการออกกฎกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับเครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ท่ีไม่มีวัสดุกัมมันตรังสี            

เป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาล 

๘. วิธีการท างานและตรวจสอบ 

๘.๑ ระบบการท างานท่ีก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือไม่ 

  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 



๑๑ 
 

 

  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 

  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

  มีการประเมินการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง  

ไม่มี 

๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม 

อย่างไร 

ไม่มี 

๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจเพ่ือให้ประชาชน 

ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร 

ไม่มี 

๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง 

ไม่มี 

๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร 

ไม่มี 

๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร 

ไม่มี 

๙. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 

๙.๑ ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญของ 

กฎหมายล าดับรองน้ัน หรือไม่ 

 มีการก าหนดกฎกระทรวงเพ่ือใช้บังคับเครื่องก าเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครอง และ

ก าหนดการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท าการของผู้รับใบอนุญาต 

๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพ่ือป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพ่ิมภาระแก่บุคคล 

เกินสมควรอย่างไร 

ไม่มี 

๑๐. การรับฟังความคิดเห็น 



๑๒ 
 

 

             มีการรับฟังความคิดเห็น                   ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น        

๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบท่ีรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐ 

  ส านกังบประมาณ    ส านักงาน ก.พ. 

  ส านักงาน ก.พ.ร.       ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ทันตแพทยสภา

สัตวแพทยสภา และแพทยสภา 

ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ 

  ประชาชนทั่วไป 

  องค์กรอื่น ได้แก่ สถานพยาบาล 

๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร 

        เปิดเผยผลการรับฟังทาง Web site ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

ทันตแพทยสภาสัตวแพทยสภา และแพทยสภา  

๑๐.๓ จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

  จัดท า     ไม่มีการจัดท า 

ในกรณีจัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่ 

  วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 

  จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 

  พ้ืนที่ในการรับฟังความคิดเห็น 

  ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 

  ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 

  ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา 

จัดท าร่างกฎหมาย 

 



๑๓ 
 

 

ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ด าเนินการตามแนวทางการรับฟังความคิดเห็น

ประกอบการจัดท าร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามมาตรา ๗๗ 

วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

 

        (นายเจตน์  ศิรธรานนท์) 

       ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 

        สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

             ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๙ – ๒๐ 

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๐ 


