หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองการดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดย
สมบูรณ์ พ.ศ. ....
กฎหมายใหม่
 แก้ไข/ปรับปรุง
 ยกเลิก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร การให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบู รณ์ (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty : CTBT) ที่ประเทศไทยได้ล งนามใน
สนธิ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการห้ า มทดลองนิ ว เคลี ย ร์ โ ดยสมบู ร ณ์ เ มื่ อ วั น ที่ ๑๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๓๙ ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ โดยการตรากฎหมายอนุวัติการเพื่อให้เอกสิทธิ์และความคุ้ม
กันการดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด ปัญหาที่ประเทศไทยยังไม่มีการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันการดาเนินงาน
ขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
๑.๒ ความจ าเป็ น ที่ ต้ องท าภารกิ จ การให้ สั ต ยาบัน สนธิสั ญ ญาว่าด้ว ยการห้ ามทดลองนิ ว เคลี ยร์โดย
สมบูรณ์ จาเป็นต้องปฏิบัติตามพันธกรณีตามสนธิสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๒ อี (ย่อหน้า ๕๔-๕๗) และพิธีสาร
แนบท้ายสนธิสัญญา ข้อ บี (ย่อหน้า ๒๖-๓๑) ซึ่งกาหนดพันธกรณีของรัฐภาคีเกี่ยวกับการให้สภาพนิติบุคคล
และความสามารถทางกฎหมายแก่องค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ภายในรัฐ
ภาคี รวมทั้งประเด็นเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน การดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และบุคคลต่าง ๆ อาทิผู้แทนองค์การและผู้แทนรัฐภาคี รวมทั้งสถานที่ทาการ ที่พักอาศัย
เอกสารและอุปกรณ์เครื่องมือของคณะผู้ตรวจขององค์การ จึงทาให้ประเทศไทยที่จะให้สัตยาบันสนธิสัญญา
ต้องตรากฎหมายให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันการดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้า มทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์เพื่อรองรับพันธกรณีดังกล่าว
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด ประเทศไทยไม่สามารถให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ได้
๑.๓ การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง มีเพียงทางเลือกเดียว คือ
ต้ อ งตรากฎหมายในระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ เพื่ อ ให้ เอกสิ ท ธิ์ แ ละความคุ้ ม กั น การด าเนิ น งานขององค์ ก าร
สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
๑.๔ มาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร ตรากฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีในส่วนของ
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันการดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ที่
ระบุไว้ในสนธิสัญญา ข้อ ๒ อี (ย่อหน้า ๕๔-๕๗) และพิธีสารแนบท้ายสนธิสัญญา ข้อ บี (ย่อหน้า ๒๖-๓๑) ซึ่ง
กาหนดพั น ธกรณี ข องรั ฐ ภาคีเกี่ ย วกั บ การให้ ส ภาพนิ ติบุ คคลและความสามารถทางกฎหมายแก่ อ งค์ ก าร
สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ภายในรัฐภาคี รวมทั้งประเด็นเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
การดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ และบุคคลต่าง ๆ อาทิ
ผู้แทนองค์การและผู้แทนรัฐภาคี รวมทั้งสถานที่ทาการ ที่พักอาศัย เอกสารและอุปกรณ์เครื่องมือของคณะ
ผู้ตรวจขององค์การ

๒
๑.๕ ภารกิจจะแก้ปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดในเรื่องที่ประเทศไทย
ยังไม่มีการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันการดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์
โดยสมบูรณ์ ทาให้ประเทศไทยสามารถให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ได้
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร การให้ สัตยาบันสนธิสั ญญาว่าด้วยการห้ ามทดลองนิวเคลี ยร์โดย
สมบูรณ์
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร ประเทศไทยสามารถให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ได้
๑.๗ การท าภารกิจ สอดคล้ อ งกั บ พั น กรณี แ ละความผู กพั น ตามหนั งสื อ สั ญ ญาที่ ป ระเทศไทยมี ต่อ รัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ให้
ประเทศไทยเข้ า ร่ ว มลงนามสนธิ สั ญ ญาว่ าด้ ว ยการห้ า มทดลองนิ ว เคลี ย ร์ โดยสมบู รณ์ (Comprehensive
Nuclear Test Ban Treaty: CTBT) ประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดย
สมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ซึ่งทาให้ประเทศไทยมีพันธะที่จะต้องตรากฎหมายให้เอกสิทธิ์และ
การคุ้มครองการดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร ประเทศไทยสามารถให้
สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
๒. ผู้ทาภารกิจ
๒.๑ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทาภารกิจนี้
เนื่องจากพันธกรณีตามสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ในเรื่องการให้เอกสิทธิ์และ
ความคุ้มครองเป็นหน้าที่โดยแท้ของรัฐ เอกชนไม่สามารถกระทาได้
ภารกิจนี้ ควรทาร่วมกับ เอกชนหรือไม่ อย่างไร ไม่ควร เนื่องจากพันธกรณี ตามสนธิสัญ ญาว่าด้วยการห้ าม
ทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ในเรื่องการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มครองเป็นหน้าที่โดยแท้ของรัฐ เอกชนไม่
สามารถกระทาได้
๒.๒ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่เกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทาภารกิจนี้ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับหน่วยงานของราชการอื่น ๆ ที่สามารถให้เอกสิทธิ์
และความคุ้ ม ครองตามพั น ธกรณี ใ นสนธิ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการห้ า มทดลองนิ ว เคลี ย ร์ โ ดยสมบู ร ณ์ เช่ น
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ
๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่
การดาเนินการภารกิจนี้จาเป็นต้องดาเนินการโดยราชการส่วนกลาง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการให้เอกสิทธิ์และ
ความคุ้มครองตามพันธกรณีในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
๓. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
๓.๑ การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
พลังงานนิ วเคลียร์เพื่อสัน ติ มาตรา ๑๗ และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๕ กาหนดให้สานักงานปรมาณูเพื่อสั นติ มีภารกิจเกี่ยวกับ

๓
การเป็นหน่วยงานกลางในการเสนอแนะนโยบาย แนวทางและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูในทาง
สันติ กากับให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน และปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีนิวเคลียร์
โดยการบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู กากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี กากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ และสนับสนุ นการกากับดูแลความปลอดภัยทางจากพลังงานปรมาณู เพื่อให้มีนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูในทางสันติให้เป็นไปตามพันธะกรณีและมาตรการสากล สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมที่ยั่งยื น และให้ มีการพัฒ นาและใช้พ ลังงานปรมาณู ให้ เกิดความปลอดภั ยกับผู้ ใช้และ
ประชาชน โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
(๒) กากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี นิวเคลียร์ และวัสดุนิวเคลียร์
(๓) ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
(๔) เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณู
(๕) ประสานงานและดาเนิ นการด้านความร่วมมือให้เป็นไปตามพันธะกรณี ระหว่างประเทศและ
หน่วยงานในประเทศ
(๖) ประสานงานและดาเนินการสนับสนุนแผนงานความมั่นคงของชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
(๗) ประสานงานและดาเนินการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในประเทศและต่างประเทศ
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) คือ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง ตามกรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง
๓.๒ การท าภารกิ จ นั้ น สามารถใช้ ม าตรการทางบริห ารโดยไม่ ต้ อ งออกกฎหมายได้ ห รือ ไม่ ไม่ ได้
เนื่องจากจาเป็นต้องมีการตรากฎหมายให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันการดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่า
ด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร อาจมีปัญหาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับอานาจในการ
เข้ามาดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

๔
๓.๓ ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้ เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายระดับ
พระราชบั ญญัติที่กาหนดให้ เอกสิทธิ์และความคุ้มครองตามพันธกรณีในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก เพื่อให้เอกสิทธิ์และความคุ้มครองตาม
พันธกรณีในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ แก่องค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้าม
ทดลองนิ ว เคลี ย ร์ โ ดยสมบู ร ณ์ ร วมตลอดถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งสามารถด าเนิ น การได้ ทั่ ว ทุ ก ท้ อ งที่ ใน
ราชอาณาจักรไทย
 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ๆไป เนื่องจาก
ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติจะมีผลบังคับใช้
โดยสมบูรณ์ทั้งฉบับ ต่อก็ต่อเมื่อสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์มีผลใช้บังคับอย่าง
สมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสนธิสัญญา กล่าวคือ ขณะนี้สนธิสัญญายังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากในสนธิสัญญา ข้อ
๑๔ กาหนดว่า สนธิสัญญาจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อ ๔๔ ประเทศที่ถูกระบุชื่อไว้ในภาคผนวก ๒ ซึ่งเป็นประเทศ
ที่มีศักยภาพทางนิวเคลียร์ได้ให้สัตยาบัน ขณะนี้ในจานวน ๔๔ ประเทศดังกล่าวยังคงเหลือประเทศจีน อียิปต์
อิหร่าน อิสราเอล และสหรัฐอเมริกาที่ได้ลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน ส่วนประเทศอินเดีย เกาหลีเหนือและ
ปากีสถาน ยังไม่ลงนาม
 ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น การให้เอกสิทธิ์และความ
คุ้มครองตามพันธกรณีในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ สามารถกระทาได้เพียงการ
ออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น
๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ
 ควบคุม
 กากับ/ติดตาม
 ส่งเสริม
 ระบบผสม
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีตามสนธิสัญญาว่าด้วยการห้าม
ทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ในส่วนการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันในการดาเนินงานขององค์การ
สนธิสัญญาห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย การดาเนินการเกี่ยวกับภารกิจนี้ไม่มีการอนุญาต
๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม

๕
๓.๗.๒ มีการกาหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจาเป็นอย่างไร คุ้มค่าต่อภาระ
ที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร
๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร
๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่
๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร
๓.๗.๖ มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่ มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่
๓.๘ การใช้ ร ะบบคณะกรรมการในกฎหมาย การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ภารกิ จ นี้ ไม่ มี ก ารใช้ร ะบบ
คณะกรรมการ
๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจาเป็นอย่างไร
๓.๘.๒ คณะกรรมการที่ กาหนดขึ้น มีอานาจซ้าซ้อนกับ คณะกรรมการอื่นหรือไม่ห ากมีความ
ซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น
๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรื อนายกรัฐมนตรีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
เหตุใดจึงต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร การให้เอกสิทธิ์และความ
คุ้ม ครองตามพั น ธกรณี ในสนธิสั ญ ญาว่ าด้ ว ยการห้ ามทดลองนิ ว เคลี ย ร์โดยสมบู รณ์ เป็ น ไปตามข้อ บทใน
สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสิทธิ์และความคุ้มครอง
๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กาหนด การดาเนินการตามภารกิจนี้ไม่มีการกาหนดโทษ
 โทษทางอาญา
โทษทางปกครอง
ระบบผสม
๓.๑๑ การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด ไม่มีการ
กาหนด โทษทางอาญาเนื่องจากเป็นการออกกฎหมายในการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันในการดาเนินงานของ
องค์การสนธิสัญญาห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์รวมตลอดถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ข้อตกลงที่กาหนดไว้ในสนธิสัญญาภายในราชอาณาจักรไทย
๓.๑๒ ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร ไม่มีการ
กาหนดโทษทางอาญา
๔. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น การดาเนินการตามภารกิจนี้ไม่มีความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
๔.๑ การดาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกัน หรือไม่
๔.๒ ในกรณี ที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุ งกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือ
ทานองเดียวกันที่มีอยู่
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า
๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้บังคับกฎหมาย
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้รักษาการตามร่าง
พระราชบั ญญั ติ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

๖
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้รักษาการตามร่างพระราชบัญญัติ จะต้องมีพันธะที่จะให้การตรวจลงตราสาหรับการเดิน
ทางเข้า/ออกหลายครั้ง และ/หรือ ให้การตรวจลงตราประเภทเดินทางผ่านและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบปฏิบัติของประเทศไทย และเมื่อได้รับคาร้องขอจากผู้ตรวจหรือผู้ช่วยผู้ตรวจเพื่อให้สามารถเข้าและอยู่
ในอาณาเขตของไทยได้เพื่อความมุ่ งประสงค์ในการดาเนินการตรวจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น รัฐจะต้องให้การ
ตรวจลงตราหรือเอกสารการเดินทางที่จาเป็นเพื่อความมุ่งประสงค์นี้ภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๔๘ ชั่วโมงภายหลัง
ที่ได้รับคาขอหรือโดยทันทีเมื่อผู้ตรวจมาถึงจุดเข้าเมืองในอาณาเขตของรัฐ เอกสารเช่นว่านี้จะต้ องใช้ได้เท่าที่
จาเป็นเพื่อความมุ่งประสงค์ในการดาเนินการตรวจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย หน่วยงานราชการจะต้องมีพันธะที่จะให้
การตรวจลงตราสาหรับการเดินทางเข้า/ออกหลายครั้ง และ/หรือ ให้การตรวจลงตราประเภทเดินทางผ่ านและ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามระเบียบปฏิบัติของไทย
๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
 ด้านเศรษฐกิจ
-เชิงบวก
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
-เชิงลบ ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี
 ด้านสังคม
เชิงบวก ประเทศสามารถดาเนินการตามพันธกรณีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดาเนินการร่วมกับ
ประชาคมโลก โดยมิ ใ ห้ มี ก ารทดลองอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ แ ละระเบิ ด นิ ว เคลี ย ร์ อื่ น ๆไม่ ว่ า ใน
สิ่งแวดล้อมใด (ในอวกาศส่วนนอก อากาศ ใต้น้า และใต้ดิน) เพื่อป้องกันมิให้มีการพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียร์
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในประเทศไทย และประชาคมโลก
เชิงลบ ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี
 ด้านอื่นๆ ไม่มี
-เชิงบวก ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ไม่มี
-เชิงลบ ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี
๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด ไม่มี
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่
๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

๗
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด ได้รับการดูแลจากการดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วย
การห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
๕.๔.๒ เศรษฐกิจ หรื อสั งคมมีการพั ฒ นาอย่างยั่งยืน ได้ เพี ยงใด ประเทศไทยสร้างความเชื่อ มั่น ให้ แ ก่
ประชาคมโลกโดยดาเนินการให้มีการตรวจสอบการทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ซึ่งจะทาให้ได้รับความ
ไว้เนื้อเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับของอารยประเทศ
การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด ทาให้ประเทศไทยได้รับความไว้
เนื้อเชื่อใจจากประชาคมโลก
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด เป็นการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน
การตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติของประเทศไทยในทางการแพทย์
อุตสาหกรรม เกษตร ประมง เป็นต้น
๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร เป็นการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์ ก ารระหว่างประเทศกั บ หน่ ว ยงานราชการต่ างๆที่ อ ยู่ ในประเทศเกี่ ย วกั บ ใช้ เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ในทางสันติ การมีระบบการตรวจติดตามการทดลองนิวเคลียร์เพื่อการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด การดาเนินการตามภารกิจนี้ประเทศไทยได้รับ
เงินสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการเตรียมการสาหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์
โดยสมบูรณ์ ในการติดตั้งสถานีเฝ้าตรวจระหว่างประเทศจานวน ๒๐ ล้านบาท สาหรับ ๒ สถานี คือ
สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (Radionuclide Monitoring System: RN 65) ที่จังหวัดนครปฐม
และสถานี เฝ้ าตรวจความสั่ น สะเทื อ นของพิ ภ พ (Primary Seismic Monitoring Station: PS 41) ที่
จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเงินสนับสนุนในการตรวจวัดปีละประมาณ ๑.๕ ล้านบาท
๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ ได้แก่
ประชาชนและสังคมจะได้รับการดูแลและเฝ้าระวังตรวจติดตามการทดลองนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นทั่วโลก
๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย อาจเกิดขึ้นจากการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานในประเทศกับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและการที่
ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ ประเทศไทยมีระบบการเฝ้าระวังการ
ทดลองนิวเคลียร์รวมถึงการตรวจติดตามภายในประเทศเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาคมโลก
๖. ความพร้อมของรัฐ
๖.๑ ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้ ต้องมีการทางานประสานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในประเทศและ
มีจานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน

๘
(ข) คุณวุฒิ และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี คุณวุฒิ ไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ด้าน
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือเที ยบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์ ทางานหรือปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องทางด้านนิวเคลียร์หรือรังสี
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย
โดยเป็นงบดาเนินงานจานวน ค่าบารุงสมาชิกองค์การห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบู รณ์ปีละ ๗ ล้าน
บาท
๖.๒ ในกรณี ที่ เป็ น ร่ า งกฎหมายที่ มี ผ ลต่ อ การจั ด ตั้ งหน่ ว ยงานหรื อ อั ต ราก าลั ง มี ค วามเห็ น ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร การดาเนินการตาม
ภารกิจนี้ไม่เป็นการจัดตั้งหน่วยงานใหม่แต่เป็นการดาเนินการโดยประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ภายในประเทศ เช่น กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศ
๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
 วิธีสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชน
ได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมตลอดถึงสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ ต่างๆ
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ประชาชนสามารถติดต่อประสานงานในการขอข้อมูลหรือ
สอบถามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือจากเจ้าหน้าที่ของสานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการณ์ตามกฎหมาย
๗.๑ มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรื อไม่ มีข้อเสนอแนะในการดาเนินการกับ
หน่วยงานนั้นอย่างไร ไม่มีความซ้าซ้อน
๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร การดาเนินการ
ตามภารกิจนี้ มีการดาเนิน การร่วมกับหน่วยงานของราชการอื่นๆ ตามที่กาหนด ไว้ในพระราชบัญญั ติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแล
การใช้ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ในทางสั น ติ และมี ส านั ก งานปรมาณู เพื่ อ สั น ติ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการ
ดาเนินการตามภารกิจ
๗.๓ มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร เหตุผลเช่นเดียวกับ ๗.๒
๗.๔ ผู้ รั ก ษาการตามกฎหมายได้ แ ก่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
การกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก เป็นหน่วยงานหลักใน
การดาเนินการตามภารกิจ
๘. วิธีการทางานและตรวจสอบ

๙
๘.๑ ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เนื่องจากเป็นการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและการพิทักษ์
ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและปราบการใช้วัสดุนิวเคลียร์
ในทางสัน ติ เนื่องจากรัฐมีห น้ าที่ในการกากับดูแลความสงบสุขของประชาชนในประเทศให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มี ก ารปรั บ ปรุ งภารกิ จ ของส่ ว นราชการให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ มี ก ารปรับ ปรุ งภารกิ จ ให้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการดาเนินการตามภารกิจ
 มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการอย่ า งสม่ าเสมอ มี ก ารรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้ าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง แต่ล ะ
ขั้นตอนใช้เวลาดาเนินการเท่าใด
๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมอย่างไร
๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ หรือมอบอานาจเพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร
๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไร
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร
๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร
๙. การจัดทากฎหมายลาดับรอง ไม่มีการจัดทากฎหมายลาดับรอง
๙.๑ ได้จั ดท าแผนในการจั ดทากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคัญ ของ
กฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่
ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องใดบ้าง
๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคลเกิน
สมควรอย่างไร
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น
 มีการรับฟังความคิดเห็น จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น

๑๐
หน่วยงานของรัฐ
 สานักงบประมาณ
 สานักงาน ก.พ.
 สานักงาน ก.พ.ร.
 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ หน่วยงานของราชการอื่นๆ ตามที่กาหนด ไว้
ในพระราชบั ญ ญั ติ พ ลั งงานนิ ว เคลี ย ร์ เพื่ อ สั น ติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ งได้ แ ก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
พลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
 ประชาชนทั่วไป
 องค์อื่น ได้แก่
๑๐.๒ มีการเปิ ดเผยผลการรับ ฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร แสดงผลการรับฟัง ความ
คิดเห็นบนเว็บไซต์สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๑๐.๓ จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
 จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
 คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่าง
กฎหมาย
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว

ลงชื่อ
(นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)
เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
มิถุนายน ๒๕๖๐

๑๑
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มกฎหมาย สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๕
โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๐๑๑๐

